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Wijziging gemeenschappelijke regeling AVU

Voorstel
Het college stelt u voor:
1. geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de Concept Gemeenschappelijke
Regeling Afvalverwijdering Utrecht;
2. als gemeenteraad uit de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) te
treden.
3. het college toestemming te verlenen om de gewijzigde gemeenschappelijke regeling AVU
vast te stellen.
Aanleiding
Alle Utrechtse gemeenten hebben een deel van hun taken en bevoegdheden op het gebied
van afvalverwijdering overgedragen aan de AVU, een publiekrechtelijke organisatie met een
wettelijk geregelde bestuurlijke basis: de Gemeenschappelijke regeling. Op 1 januari 2015 is
de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. De
gemeenschappelijke regeling AVU zit in een ontwikkeltraject en daarom biedt zij de aan deze
wetswijziging aangepaste gemeenschappelijke regeling nu pas aan. De huidige regeling is
niet strijdig met de Wgr zolang er aan de termijnen van het indienen van de financiële
stukken wordt voldaan en dat is tot nu toe gebeurd. De gewijzigde regeling is in concept
klaar en wordt daarom nu aangeboden aan de gemeenten.
Doel / Effect
Een gewijzigde gemeenschappelijke regeling AVU die voldoet aan de Wgr.
Argumenten
1
De door het DB van de AVU voorgestelde concept tekst past bij het doel van de AVU
De voorgestelde wijzigingen betreffen merendeels technische wijzigingen en
actualisaties. Het betreft de verwerking in de tekst van het uittreden van de provincie
en de verwerking in de tekst van gemeentelijke herindelingen en bevolkingsgroei.
Tevens is voorgesteld de gemeenschappelijke regeling om te vormen van een
raadsregeling naar een collegeregeling. Gezien het karakter van de AVU als
beheerorganisatie met als taak contractbeheer in het afvaldomein, is een
collegeregeling beter passend.
2.1
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De omvorming van de AVU tot een collegeregeling behelst uittreding van de
gemeenteraad
De bestaande gemeenschappelijke regeling is een regeling waarin raden en colleges
kunnen deelnemen. Omdat de AVU geen beleidstaken heeft, maar uitsluitend het
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contractenbeheer heeft overgedragen gekregen van de deelnemende gemeenten,
worden uitsluitend collegebevoegdheden geregeld. In de praktijk was er dan ook
geen bestuursdeelname vanuit de raden. Om van een gemengde regeling een
collegeregeling te kunnen maken, is een voorwaarde dat de gemeenteraden het
besluit nemen om als raden uit de regeling te stappen.
2.2

De gemeenteraad blijft de AVU op dezelfde wijze controleren
Jaarlijks worden de ontwerpbegroting en de jaarrekening van de AVU voor 15 april
opgesteld en aan de gemeenteraad verzonden. De gemeenteraad wordt dan in de
gelegenheid gesteld om zienswijzen in te brengen op de ontwerpbegroting. Zo kan de
gemeenteraad op dezelfde wijze als bij de huidige regeling (en als bij andere
gemeenschappelijke regelingen) toezicht blijven houden op het functioneren van de
AVU. Het gemeentelijke afvalbeleid ligt bij de raden en blijft daar ook.

3

Toestemming van de raad is nodig om de gewijzigde regeling als college te kunnen
treffen
Op grond van artikel 1, 2e en 3e lid Wgr is een voorwaarde voor het treffen van een
gewijzigde gemeenschappelijke regeling door het college dat de gemeenteraad
hiervoor toestemming geeft. De raad kan zijn toestemming op grond van artikel 1 lid 2
Wgr slechts onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Van geen
van beide is sprake.

Tegenargument/Alternatieve scenario’s
Niet van toepassing.
Risico’s
Niet van toepassing.
Plan van aanpak/Tijdsplanning
De gemeente is gevraagd om voor 16 maart zienswijzen in te dienen ten aanzien van de
concept gemeenschappelijke regeling en al dan niet in te stemmen met de gewijzigde
deelname.
Bijlage(n)
Aanbiedingsbrief Concept Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht
Concept Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht
Artikelsgewijze wijzigingslijst Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht
Het college van de gemeente Leusden,
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G.J. Bouwmeester
burgemeester
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Leusden;
Besluit op basis van het voorstel van het college van 6 februari 2018, nummer: L163340
besluit:
1. geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de Concept Gemeenschappelijke
Regeling Afvalverwijdering Utrecht;
2. als gemeenteraad uit de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) te
treden.
3. het college toestemming te verlenen om de gewijzigde gemeenschappelijke regeling AVU
vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 8 maart 2018

I. Schutte - van der Schans
griffier
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G.J. Bouwmeester
voorzitter
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