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Onderwerp: concept jaarrekening 2018 VAB 

 

Geacht college, 

 

Bijgaand zend ik u de concept jaarrekening 2018 van het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB). 

 

De raden van de deelnemende gemeenten hebben conform artikel 19, lid 4 van de 

Gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek de mogelijkheid om hun 

zienswijze op deze jaarrekening te geven. 

 

In de jaarrekening 2018 zijn de kosten begroot op € 366.120,--, waarvan de kapitaallasten € 20.430,-- 

zijn. De werkelijke kosten bedragen € 70.535,--. In 2018 is geen gebruik gemaakt van de 

vervangingsbijdrage van  € 231.390,--.  

De kosten zijn grotendeels een verrekening van de diensten die worden ingehuurd (eigen inzet 

medewerkers vanuit de regio) tegen lagere tarieven dan de markt kan aanbieden. Als beheerder van de 

contracten liggen hier de kansen om mede door aanbestedingen en opdrachten de synergievoordelen 

van de deelnemende gemeenten te behalen en een doelmatige en efficiënte afvalverwerking te 

organiseren tegen de meest economische prijs. 

 

Meerlanden betaalt een vergoeding van € 10.000,-- voor het gebruik van het terrein voor de overslag 

van kunststofverpakkingen. 

 

De reserve heeft een functie van risicobuffer. Dit is opgenomen in de jaarrekening en begroting. 

Wanneer deze reserve niet aanwezig is dan zal eerst bij de gemeenten het verzoek moeten worden 

ingediend om extra financiële middelen voor het aanbesteden van het huishoudelijk afval. Dit brengt de 

continuïteit in geding en werkt omslachtig. 

 

In deze jaarrekening wordt verslag gedaan van de uitgevoerde (beleids)activiteiten. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De jaarrekening wordt in de Algemeen Bestuursvergadering van 12 juni a.s. behandeld en zal voor 15 

augustus 2019 bij de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden ingeleverd. 

 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot deze concept jaarrekening vraag ik u om 

deze, voor 7 juni a.s., bij voorkeur via de mail j.b.vanduijvenbode@katwijk.nl, aan de administrateur, de 

heer J.B. van Duijvenbode, kenbaar te maken. Ditzelfde geldt voor de eventuele zienswijzen van de 

raden.   

 

Met vriendelijke groet,  

 

namens het Dagelijks Bestuur van het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek,  

 

T.C. van Wijck – Stolk 

secretaris 
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