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(Publieks)samenvatting
De gemeenteraad van Velsen wordt gevraagd een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting
2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek. Daarnaast wordt de
jaarrekening 2009 ter kennisgeving aan de raad voorgelegd.

Voorgesteld besluit
- Kennis te nemen van de jaarrekening 2009 van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap
IJmond Zaanstreek;
- Met instemming te reageren op de begroting 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling
Afvalschap IJmond Zaanstreek en het bestuur van de GR overeenkomstig te berichten.
Inleiding
Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ) is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waarin Velsen
samen met Beverwijk, Heemskerk en Zaanstad deelneemt. De GR AIJZ heeft tot doel de
gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen als aandeelhouder van de N.V.
Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC).
Het dagelijks bestuur van de GR AIJZ dient de ontwerpbegroting uiterlijk zes weken, voordat zij aan
het algemeen bestuur van de GR wordt aangeboden, toe te zenden aan de raden van de deelnemende
gemeenten. Uiterlijk 1 juli dient het algemeen bestuur de begroting vast te stellen.
Thans ligt voor de begroting van 2011.
De begroting is financieel en inhoudelijk beoordeeld en de raad wordt voorgesteld om in te stemmen
met de begroting.
De raad kan bij het dagelijks bestuur van de GR zijn zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren
brengen. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij het voorstel over de ontwerpbegroting aan het
algemeen bestuur en het algemeen bestuur neemt een besluit over de ontwerpbegroting en stelt de
jaarrekening vast. Na vaststelling (eventueel met inachtneming van geuite zienswijzen) wordt de
begroting verstuurd naar Gedeputeerde Staten. Wanneer geuite zienswijzen niet tot een positief
resultaat hebben geleid, kan de raad een zienswijze indienen bij GS.

Kader
Wet Gemeenschappelijke Regelingen;
Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek 2007.
Argumenten
• De jaarrekening 2009 en de begroting 2011 zijn financieel en inhoudelijk beoordeeld;
• De jaarrekening sluit zoals voorzien met een positief resultaat;
• De jaarrekening is door de accountant van de GR goedgekeurd en voorzien van een
rechtmatigheidverklaring;
• De kosten in 2011 van de GR AIJZ zijn voor Velsen ongeveer € 2000,--. Afgezet tegen de aan
AIJZ overgedragen financiële verantwoordelijkheden en de baten van het aandeelhouderschap,
acht het college die kosten in verhouding;
• De kosten die zijn opgenomen in de begroting 2011 van AIJZ, betreffen vergoedingen voor de
bureaukosten van secretariaat en bestuur;
• De begroting van AIJZ is reeds verscheidene malen omlaag bijgesteld, ook voor 2011 is de
begroting 10% omlaag bijgesteld;
• AIJZ heeft met de huidige begroting voldaan aan het recente verzoek van het college aan haar
diverse samenwerkingsverbanden om bezuinigingen door te voeren.
Financiële consequenties
Elke gemeente deelt in de baten en lasten van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond
Zaanstreek naar rato van het aantal inwoners. De praktijk is dat Velsen voor 2011 € 2000,-- bijdraagt
aan de GR AIJZ.
De Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek vertegenwoordigt de gemeente
Velsen als formele aandeelhouder in HVC. AIJZ staat daarmee als aandeelhouder garant voor de
diverse geldleningen van HVC, welke garantstelling door Velsen voor 25% wordt gedragen.
In 2009 stond Velsen indirect voor ± € 26.400.000,-- garant. Die garantstelling leverde Velsen in
2009 € 264.000,-- aan garantstellingprovisie op (1%). Het aandeelhouderschap leverde bovendien
€ 20.000,-- aan dividend op. Deze bedragen worden rechtstreeks aan Velsen uitgekeerd en komen
derhalve in de jaarrekening van AIJZ niet voor.
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