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ARCG ontwerpbegroting 2016

VOORGESTELD
BESLUIT

:

Geen zienswijzen in te dienen over de ARCG Ontwerpbegroting 2016.

TOELICHTING

:

Op 23 april heeft u ingestemd met de financiële en beleidsmatige kaders voor de ARCG begroting 2016,
zonder zienswijzen in te dienen.
Naar aanleiding van de kaders en het ontbreken van zienswijzen heeft de ARCG een ontwerpbegroting
voor 2016 opgesteld. Deze is door het algemeen bestuur (AB) op 18 mei 2015 voorlopig vastgesteld.
De begroting geeft inzicht in de ARCG-activiteiten op de locatie Woldjerspoor inclusief financiën:
1. Prognose:
ca. 121.000 ton afval wordt aangeboden voor verwerking & meer kunststof wordt nagescheiden.
2. Verwerkingstarieven1:
a. huishoudelijk restafval: geen prijsstijging;
b. bedrijfs- en groente-, fruit- & tuinafval: tariefstijging 2,2% (GFT-tarief conform contractuele index
Attero);
In de begroting wordt ook de financiële positie inclusief risico’s en weerstandscapaciteit beschreven.
Uitkering resultaat 2014 & exploitatieoverzicht 1e kwartaal 2015
Een nieuwe verdeelsleutel is toegepast voor de verdeling van het resultaat 2014. Hierdoor zal aan de
gemeente Bedum € 6,00 meer worden uitgekeerd.
Per kwartaal wordt een exploitatieoverzicht van de afgelopen periode voorgelegd aan het AB. Op basis
hiervan wordt een voordelig saldo van € 83.000 voor het hele jaar 2015 verwacht.
Naar ons oordeel is er geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen. Voorgesteld wordt te besluiten
zoals in de aanhef omschreven. De op deze aangelegenheid betrekking hebbende stukken liggen voor u
op de gebruikelijke wijze ter inzage.

Bedum, 26 mei 2015
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R. Wiltjer

drs. H.P. Bakker

Bijlagen (3):
ARCG ontwerpbegroting 2016, nieuw uitkeringsvoorstel 2014 en exploitatieoverzicht 1e kwartaal 2015.
1

De tarieven staan in de begroting zowel in- als exclusief verbrandingsbelasting vermeld. De inclusieve cijfers zijn
indicatief, gezien dit pas achteraf kan worden berekend o.b.v. de daadwerkelijke hoeveelheid afval die is verbrand
of gestort. Deze hoeveelheid is afhankelijk van o.a. de kwaliteit van het afval dat wordt aangeboden, de
technologische mogelijkheden en de aangeboden hoeveelheden.

