Verklaring raadsrapporteur AVU
In de raadsvergadering van 10 maart wordt het raadsvoorstel AVU ontwerpbegroting 2023
voorgelegd. Om hier de nieuwe raad niet direct mee te belasten neemt deze Raad hier in deze
periode nog een besluit over.
Bij het wegvallen van mijn collega raadsrapporteur Fenneke van der Vegte per 1/9 is in overleg met
griffie en presidium besloten dat ik alleen deze rapportage doe.
Het college adviseert geen zienswijze in te dienen. Na gesprek met de ambtenaar kan ik als
rapporteur dit advies onderschrijven.
Er zijn 2 aandachtspunten die ik u mee wil geven en waarover wellicht in een komende periode door
de nieuwe Raad actie in ondernomen kan worden, mocht dit gewenst zijn.

Aandachtspunt 1
In het tarief voor het restafval is ook een bedrag opgenomen voor de deelname aan de
samenwerking CirkelWaarde en voor de stimulering van de Circulaire Economie in de regio.
Leusden heeft zelf op dit moment geen ambtelijke capaciteit beschikbaar voor circulariteit,
(met uitzondering van de capaciteit voor een onderzoek naar de mogelijkheden van een
Circulair Ambachtscentrum). Deelname aan bovenstaande projecten van de AVU zorgt ervoor
dat de kennis over circulariteit vergroot wordt en dat er wellicht regionaal projecten gestart
worden waar Leusden aan kan deelnemen.
Een inschatting voor beide activiteiten samen is € 1,70 per ton restafval en gft oftewel €9.500
voor Leusden. Met ongeveer 13.000 huishoudens komt dit neer op €0,73 per huishouden
per jaar. Deze kosten zijn vooruitlopend op de besluitvorming door het Algemeen Bestuur
van de AVU, maar zonder hierop een voorschot te willen nemen, al wel verwerkt in de
tarieven voor restafval en gft.
Op ambtelijk niveau is er binnen AVU verband contact geweest over hoe hier verder mee om
te gaan. Uit die gesprekken is gebleken dat het wenselijk is om hier op het niveau van het
Dagelijks Bestuur medio februari verder te spreken op welke wijze de AVU dit collectief
oppakt. Het is uiteindelijk aan de raad om hiertoe te besluiten. De gevolgen voor de
verbreding van ambtelijke ondersteuning kan in het kader van de Duurzaamheidsagenda
worden opgepakt in de nieuwe raadsperiode.

Aandachtspunt 2
Vanwege de hoge papierprijs vallen de kosten voor oud papier (na aftrek van de inkomsten)
lager uit dan in 2022. De oud papierprijs schommelt de laatste jaren sterk, zie de toelichting
in het raadsvoorstel. De oud papierprijs zit momenteel rond de €150 per ton. In de begroting
voor 2023 is gerekend met een bedrag van €75. Eventuele meevallers worden na afloop van
het jaar door de AVU verrekend in de jaarnota en die verrekend de gemeente in het tarief
voor de afvalstoffenheffing van het volgende jaar.
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