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Geen zienswijzen in te dienen over de ARCG jaarrekening 2014 en
beleidsmatige & financiële kaders begroting 2016.

TOELICHTING

:

De gemeente Bedum werkt samen met zeven andere gemeenten in de gemeenschappelijke regeling (GR)
ARCG (Afvalbeheer Regio Centraal Groningen) met als doel de inzameling en verwerking van
afvalstromen waar mogelijk gemeenschappelijk te organiseren.
Conform artikel 27 van de GR wordt het jaarrapport inclusief accountantsverklaring, vastgesteld door het
Algemeen Bestuur (AB) van de ARCG, jaarlijks toegezonden aan de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten. Dit rapport, dat ingaat op de activiteiten in 2014 op de locatie Woldjerspoor, is
op 26 maart 2015 vastgesteld samen met de algemene beleidsmatige en financiële kaders ARCG 2016.
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) biedt u de mogelijkheid zienswijzen in te dienen.
1. JAARRAPPORT 2014
1.1
Exploitatieresultaat 2014
In 2014 ging 156.108 ton afval over de weegbrug. Dit is 1.360 ton minder dan in 2013, maar 9.125 ton
meer dan begroot. Meer kunststof werd nagescheiden. ARCG concludeert op basis hiervan dat de trend
van minder afval wordt bevestigd als gevolg van de economische crisis en meer nascheiding.
2014 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van circa € 306.700 (1,1% van de begroting). Dit
is hoofdzakelijk te danken aan:
•
enkele aan Stainkoel’n gegunde aanbestedingen: baten ARCG-component € 97.000,- hoger dan
begroot;
•
meer aanvoer van afval t.o.v. begroting: marge op verwerkingskosten € 73.000,- hoger;
•
geen onvoorziene kosten: € 20.000,- was begroot;
•
minder uitgaven voor externe advisering: uitgaven € 21.000,- lager dan begroot;
•
minder onderhoud gepleegd aan terrein Woldjerspoor: uitgaven € 35.000,- lager dan begroot;
•
€ 34.000,- hogere exploitatierente door hoger positief banksaldo.
1.2 Bestemming exploitatieresultaat
Het algemeen bestuur ARCG heeft besloten om €154.000,- van het positief resultaat toe te voegen aan de
‘Bestemmingsreserve Herstructurering ARCG’, waarmee het streefbedrag van € 800.000 is bereikt. Dit
bedrag heeft tot doel de boekwaarde voor de activa te dekken en eventuele negatieve
exploitatieresultaten en frictiekosten in de periode 2016-2022 als gevolg van het vertrek van SOZOG en
SANOG uit het samenwerkingsverband halverwege 2016.
Het restant van € 153.000,- zal worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten conform artikel 28.5
GR (naar rato van de hoeveelheid en soort van de aangeboden afvalstoffen over dat boekjaar). Dit
betekent dat een bedrag van € 6516,- zal worden uitgekeerd aan de gemeente Bedum (o.b.v. 2.686 ton
ingezameld afval in de gemeente Bedum). Dit bedrag komt ten gunste van de reserve
Afvalstoffenheffing.

Per 1 januari 2015 geldt een afvalstoffenbelasting voor het verbranden van afval à 13 euro per ton. In de
gemeentelijke Afvalstoffenheffing is met deze heffing nog geen rekening gehouden en moet dus nog
verrekend worden met het resultaat.
2. BELEIDSMATIGE EN FINANCIËLE KADERS ARCG BEGROTING 2016
De overeenkomst tussen ARCG en Attero voor de verwerking van huishoudelijk afval loopt tot eind
2021. Per 1 juli 2016 zal het afvalvolume halveren omdat de overeenkomst tussen ARCG en SOZOG &
SANOG dan ophoudt te bestaan. Op basis van het meerjarenbeeld van afgelopen 6 jaar en het
afvalvolume 2014 verwacht de ARCG dat het totaal afvalvolume voor verwerking in 2016 121.000 ton
zal bedragen. Daarbij merkt de ARCG op dat de mate van economisch herstel zijn weerslag kan hebben
op het aangeboden afvalvolume. Verder is de verwachting dat nog meer kunststof zal worden
gescheiden, maar ook drankenkartons (dit laatste afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken met
Attero). ARCG gaat uit van een sluitende begroting.
Daarnaast presenteert de ARCG haar financiële positie en de tarieven voor verwerking van huishoudelijk
rest-, bedrijfs- en groente-, fruit- & tuinafval.
3. CONCLUSIES & AANBEVELINGEN
De jaarrekening 2014 en de geschetste kaders begroting 2016 zijn voorlopig vastgesteld door het
Algemeen Bestuur van de ARCG. Er is naar ons oordeel geen aanleiding tot het indienen van
zienswijzen.
Voorgesteld wordt te besluiten zoals in de aanhef omschreven.
BIJLAGEN (4):
jaarrapport 2014 inclusief accountantscontrole en -verklaring;
beleidsmatige & financiële kaders begroting 2016.
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