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Onderwerp:
Jaarverslag 2010 en begroting 2012 VAB (VuilAfvoerBedrijf van de Duin- en Bollenstreek)

RAADSVOORSTEL

Wij stellen voor:
-

Kennis te nemen van de jaarrekening van 2010 en de begroting van 2012.

- Als zienswijze over de begroting 2012 aan het VAB te melden dat de raad nu
uitsluitend instemt met de vervanging van de hijskraan. Indien het VAB de
vrijvallende kapitaallasten wil inzetten voor andere investeringen, dan verwacht de
raad daarover een voorstel.
Bestaand kader/doelstelling:
kader/doelstelling:
-

GR VAB (Gemeenschappelijke regeling VAB van de Duin- en Bollenstreek)

-

WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen)

-

Het VAB met een overslagstation in Voorhout (gemeente Teijlingen) verzorgt
de gezamenlijke afvoer van restafval en GFT

Inleiding:
Het VAB is een gemeenschappelijke regeling (GR) van een zestal gemeenten uit de
Duin- en Bollenstreek en verzorgt de overslag en afvoer van het huishoudelijk afval
(restafval en GFT). Jaarlijks maakt het VAB een begroting en een jaarrekening om
daarmee inzicht te geven en verantwoording af te leggen aan de deelnemende
gemeenten. Deze gemeenten zijn in de gelegenheid, conform het reglement van de
GR, om hun gevoelens over de begroting kenbaar te maken.
Net als de andere deelnemers van de GR is onze gemeente vertegenwoordigd in het
bestuur van het VAB. De jaarstukken getuigen van een consistent beleid en uitvoering
van de taak van het VAB.

Argumenten:
1. Door kennis te nemen van de rekening en begroting houdt onze gemeenteraad
inzicht in het functioneren van het VAB.
2. Het kenbaar maken van de jaarstukken is een verplichting uit de
gemeenschappelijke regeling.
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3. De zienswijze geeft weer op welke wijze, volgens ons, met de vrijvallende
kapitaalslasten dient te worden omgegaan.

Financiële dekking:
Uit de jaarrekening van 2010 blijkt dat er geen sprake is van een wezenlijke afwijking
van de voorgaande begroting 2010. In de begroting van 2012 wordt aangegeven dat
de vrijvallende kapitaalslasten in de jaren ná 2012 worden ingezet als vervangingsbijdrage. Op deze wijze kan de vervanging van de afgeschreven bedrijfsmiddelen
(hijskraan) worden gerealiseerd.
Communicatie/
Communicatie/Participatie:
Participatie:
Conform de wet gemeenschappelijke regeling zijn de jaarstukken, inclusief een
aankondiging op onze gemeentepagina, ter inzage gelegd bij onze balie. Er zijn geen
reacties geweest.
Urgentie:
Wij kunnen onze gevoelens kenbaar maken tot 22 juni 2011.
Kanttekeningen:
geen

namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop

drs. A. Mans

secretaris

voorzitter

Ter inzage gelegd:
- Brief Vuilafvoerbedrijf “Duin- en Bollenstreek” dd 26-04-2011 inzake concept VAB begroting 2012 incl. bijlagen
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