Voorblad stukken voor de adviescommissie/gemeenteraad
Onderwerp:
Begrotingen Gemeenschappelijke Regeling Gevudo 2007 en
2008 en eerste begrotingswijziging 2007
Programma / Thema / Portefeuille:
Wonen en Leefbaarheid / Afvalinzameling en afvalverwerking /
Gevudo
Aanspreekpunt raadsgriffie:

Volgnummer groslijst:
2007.354
Verantwoordelijke
portefeuillehouder:
D.A. van Steensel

Marjon Hendrickx, telefoon 078 – 639 8285, mjwt.hendrickx@dordrecht.nl
Registratiekenmerk:
SBH/2007/2374
Relevante stukken:
Begroting 2008: zie RIS lijst van ingekomen stukken raad 15 mei 2007 onder h.
Eerste begrotingswijziging 2007: zie RIS lijst van ingekomen stukken raad 15 mei 2007 onder h.
Begroting 2007: bijgevoegd
Toelichting:
Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, worden de begrotingsstukken van GEVUDO
aan u voorgelegd, opdat u daarover uw zienswijzen kenbaar kunt maken. Het college geeft u in
overweging te bezien of de GR Gevudo in stand dient te blijven gelet op het beperkte
takenpakket dat resteert. De begroting 2007 (inclusief de begrotingswijziging) en de begroting
2008 geven volgens het college geen aanleiding tot het maken van opmerkingen in de richting
van het Dagelijks Bestuur van GEVUDO.
In de raadsvergadering van 15 mei jl. is u toegezegd, dat u tegelijkertijd met de aanbieding van
het college-advies bij de begroting 2008 en de eerste begrotingswijziging 2007 ook de begroting
2007 en de jaarrekeningen over 2005 en 2006 van GEVUDO aangeboden krijgt. Geconstateerd
is dat de begroting 2007 wel ter griffie aangeboden is en de jaarrekeningen over 2005 en 2006
niet zijn aangeboden.
Agendacommissie 15 mei 2007:
De AC heeft besloten om het raadsvoorstel betreffende de begroting 2007, de eerste
begrotingswijziging 2007 en de begroting 2008 van de GR GEVUDO inclusief de jaarrekeningen
over 2005 en 2006 te agenderen voor een opiniekamer op 12 juni 2007.
Adviescommissie 12 juni 2007:
Wethouder Van Steensel verontschuldigt zich voor het niet aanbieden van de jaarrekening 2005.
Wat betreft de jaarrekening over 2006 vermoedt hij dat deze nog niet bij de gemeente is
binnengekomen. Hij gaat dit nog na. Wethouder van Steensel zegt toe dat hij beide
jaarrekeningen alsnog z.s.m. naar de gemeenteraad zal sturen inclusief de bijbehorende
accountantsverklaring en het antwoord op de vraag van de heer Tiebosch over de hoogte van het
afkoopbedrag aan Heijmans. De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te
agenderen voor de raad van 19 juni 2007 waarbij de VVD aantekent dat de waarde van de
begroting 2007 als nihil kan worden beschouwd.
Gemeenteraad 19-06-07:
Besluit: De raad stemt unaniem in met het voorstel.
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