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Voorgesteld raadsbesluit

1. In te stemmen met de begroting 2015 van de GR ReinUnie en dit als zienswijze in te dienen bij
het dagelijks bestuur van de GR;

2. In te stemmen met de jaarrekening 2013 van de GR ReinUnie en dit als zienswijze in te dienen
bij het dagelijks bestuur van de GR.
Samenvatting

Gemeente Velsen maakt deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie. De
Gemeenschappelijke Regeling (GR), die voorheen met de reinigingstaken en huisvuilinzameling
was belast, ziet tegenwoordig toe op het naleven van de overeenkomsten die in dat kader zijn
gesloten met HVC. De gemeenteraad van Velsen wordt overeenkomstig de bepalingen van de GR
ReinUnie jaarlijks in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de begroting en
jaarrekening. Gelet op de inhoud van de begroting 2015 en jaarrekening 2013 wordt voorgesteld
met beide in te stemmen.
Aanleiding

ReinUnie is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van Velsen met Beverwijk en Heemskerk. De
huishoudelijke afvalinzameling en BOR-taken zijn tot 2007 door de GR ReinUnie uitgevoerd.
Tegenwoordig zijn deze taken uitbesteed aan HVC. De GR ReinUnie bezit nog aan de
huisvuilinzameling gerelateerde objecten (gebouwen, afvalbrengstation en ondergrondse
containers) en heeft die aan HVC verhuurd.
Sinds het vaststellen van de GR ReinUnie in 2010 maken raadsleden geen deel meer uit van het
bestuur van de GR. De raad wordt met de bijgesloten stukken over de GR geïnformeerd.
Programma

Programma 8, Milieu
Kader

Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie: artikelen 20, 21 en 23
Beoogd doel en effect van het besluit

Volgens de geldende regeling dienen de deelnemende gemeenteraden hun reactie te geven op de
ontwerp begroting en de jaarrekening van de GR om daarmee invloed op de eigen financiën te
houden.
Directe maatschappelijke consequenties

De GR ReinUnie behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers in de
overeenkomsten met HVC.
Argumenten

- De kosten die zijn opgenomen in de begroting 2015 van de GR ReinUnie zijn bureaukosten,
kosten voor de secretaris en het bestuur van de regeling. Die staan in verhouding tot het belang
dat ze dienen;
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- De jaarrekening 2013 sluit met een negatief resultaat vergelijkbaar aan de begroting waardoor de
GR uit eigen middelen kan voortbestaan in de resterende concessieperiode van HVC;
- De jaarrekening 2013 is door de accountant van de GR ReinUnie goedgekeurd en voorzien van
een rechtmatigheidverklaring.
Conclusie: De begroting 2015 en Jaarrekening 2013 geven geen aanleiding tot het indienen van
een zienswijze.
Inspraak, participatie etc.

n.v.t.
Alternatieven

n.v.t.
Risico’s

n.v.t.
Financiële consequenties

Deelnemen in de GR ReinUnie heeft financiële consequenties zoals in de begroting en
jaarrekening is beschreven. Als deelnemer in de GR ReinUnie deelt elke gemeente in de kosten,
baten en risico's van de GR. De kosten van de GR ReinUnie kunnen tot 2017 gedekt uit het eigen
vermogen van de GR. Daardoor zal Velsen in 2015 geen financiële bijdrage hoeven te leveren.
Voor de GR geldende risico’s kunnen eveneens financiële gevolgen hebben voor de GR (en
gemeenten). Die zijn echter momenteel niet gekwantificeerd.
In verband met de afloop van de concessie met HVC, oriënteert de GR zich op de toekomst.
Daarvoor zullen door de GR mogelijk kosten worden gemaakt die niet zijn begroot. De GR zal daar
echter vanuit eigen middelen in kunnen voorzien.
Vanaf 2017 moet binnen de begroting van Velsen een dekkingsbijdrage van zo’n €15.000,-gereserveerd worden of een alternatief voor de taken en/ of kosten van de huidige GR gevonden
worden.
Uitvoering van besluit

Na de besluitvorming over de begroting en jaarrekening door de gemeenteraad wordt de GR over
dat besluit door het college geïnformeerd. De begroting en jaarrekening kunnen na een reactie van
de deelnemende gemeenten door het Algemeen Bestuur van de GR ReinUnie worden vastgesteld.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Raadsvoorstel;
Raadsbesluit;
Jaarstukken van Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie: jaarrekening 2013 en begroting 2015
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Uitvoeringsovereenkomst voor huisvuilinzameling en BOR taken met HVC tot 1 jan 2017
Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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