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(Publieks)samenvatting
ReinUnie is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waaraan Velsen samen met Beverwijk en
Heemskerk deelneemt. De GR ReinUnie heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de
deelnemers te behartigen, in de met Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) overeengekomen
concessie voor huisvuilinzameling.
De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de
ontwerpbegroting 2011 van de GR ReinUnie.
Voorgesteld besluit
Met instemming te reageren op de begroting 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie en
het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie overeenkomstig te berichten.
Inleiding
Op grond van artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) dient de GR ReinUnie
uiterlijk 1 juli, voorafgaande aan het jaar waarop deze betrekking heeft, de begroting vast te stellen.
Het dagelijks bestuur van de GR dient, conform artikel 35 WGR, 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. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks
bestuur van de GR hun 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 tevens de jaarrekening vast.
Wanneer geuite zienswijzen niet tot een positief resultaat hebben geleid, kan de raad een zienswijze
indienen bij GS.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Niet van toepassing
Kader
Wet Gemeenschappelijke Regelingen;
Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie.
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Argumenten
- De kosten die zijn opgenomen in de begroting 2011 van de GR ReinUnie zijn vergoedingen
voor de bureaukosten van de secretaris/ het bestuur;
- Het weerstandsvermogen van de GR ReinUnie in 2011 is lager dan in 2010. De
begrotingswijze van de GR ReinUnie is zodanig dat de komende jaren (tot 2016) het
weerstandsvermogen wordt gebruikt om de kosten uit te betalen.
Maatschappelijk draagvlak
Niet van toepassing
Financiële consequenties
Elke gemeente deelt in de baten en lasten van de GR ReinUnie naar rato van het aantal inwoners. De
praktijk is dat op basis van het huidige weerstandsvermogen van de GR ReinUnie, Velsen voor 2011
geen financiële bijdrage zal hoeven leveren.
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