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Portefeuillehouder 	W.R. Vos 

Onderwerp 	 AVU Begrotingswijzigingen 2019.2 en 2020.1 

Voorstel 
Het college stelt u voor: 
1. Om geen zienswijzen in te dienen op de 

a. concept AVU begrotingswijziging 2019.2; 
b. concept AVU begrotingswijziging 2020.1. 

Aanleiding 
Afval Verwijdering Utrecht (AVU) is een gemeenschappelijke regeling van de Utrechtse 
gemeenten die zorg draagt voor de verwerking van ingezamelde afvalstromen. AVU 
informeert de deelnemende gemeenten dat als gevolg van extra kosten voor de sortering 
van PMD en lagere opbrengsten voor het oud papier er een verhoging van de bijdragen van 
de deelnemende gemeenten aan AVU is vereist. Daarom dienen de AVU begrotingen 2019 
en 2020 te worden gewijzigd. Het college stelt de gemeenteraad voor om middels een brief 
aan het Algemeen Bestuur van AVU hierop geen zienswijzen in te dienen en daarmee in te 
stemmen met de voorgestelde en onvermijdelijke financiële wijzigingen. In deze brief roept 
de gemeenteraad van Leusden het bestuur van AVU wel op om daar waar het wel invloed 
heeft op de (verwerkings)kosten, bijvoorbeeld bij de eigen aanbestedingen, er op toe te zien 
dat de risico's op kostenstijging zoveel als mogelijk worden vermeden. 

De geraamde financiële consequenties voor de gemeente Leusden voor 2019 worden 
verwerkt in de Najaarsnota 2019 en voor 2020 zijn deze reeds verwerkt in de concept 
begroting voor afval. 

Doel I Effect 
AVU verwerkt de door gemeente Leusden ingezamelde afval- en grondstoffen. De raden van 
de gemeenschappelijke regeling AVU zien toe op de financiële verantwoording van deze 
verwerking. 

Argumenten 
1.1 De kostenverhoging is onvermijdelijk 

Er wordt in 2019 binnen het samenwerkingsverband meer PMD ingezameld dan 
geraamd. Door krapte op de verwerkingsmarkt worden deze meer-tonnages echter tegen 
hogere kosten verwerkt. Bovendien is de kwaliteit van het ingezamelde materiaal, er 
wordt gemiddeld 28% afgekeurd, nog beperkend. 

Door macro economische ontwikkelingen zijn in 2019 de opbrengsten van het oud papier 
fors gedaald. 
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Dit samen betekent voor gemeente Leusden de volgende geraamde kostenverhogingen: 
2019: +€ 143.341 
2020: + € 110.301 

Tegenargument / Alternatieve scenario's 
N.v.t. 

Risico's 
N.v.t. 

Plan van aanpak / Tijdsplanning 
De zienswijze procedure eindigt uiterlijk 1 december 2019, waarna de twee 
begrotingswijzigingen ter vaststelling worden behandeld in de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van AVU op 18 december 2019. 

Bijlagen 
1. Raadsnotitie van AVU, 12 september 2019; 
2. Voorstel en concept besluit AB AVU, 30 augustus 2019; 
3. Tabel gecorrigeerde bijdragen aan AVU per gemeente; 
4. Concept brief van de raad aan het AB van AVU. 

Het college van de gemeente Leusden, 

H.W. de Graaf— Koelewijn 	 .J. Bouwmeester 
directeur-secretaris 	 burgemeester 
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