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1. Samenvatting
Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen (VVWNG) is een gemeenschappelijke regeling
(GR) van twee Groninger gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn Het Hogeland en
Loppersum. Het gezamenlijke doel is om de inzameling en verwerking van afvalstromen
waar mogelijk gemeenschappelijk te organiseren.
Jaarlijks stelt het algemeen bestuur van VVWNG een jaarrekening over het afgelopen jaar
en een begroting voor het komende jaar vast. Conform de Wet op de Gemeenschappelijke
Regelingen worden ze toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten.
2. Gevraagd of voorgesteld besluit
Instemmen met de jaarrekening 2018 en begroting 2020. Eventuele zienswijzen ten
behoeve van de Jaarrekening 2018 en de begroting 2020 kunnen tot 4 juli 2019
aangeleverd worden bij het algemeen bestuur van Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen.
3. Inleiding
3.1 Aanleiding
Jaarlijks stelt het algemeen bestuur van Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen (VVWNG)
een jaarrekening vast. In overeenstemming met artikel 25 van de GR wordt de jaarrekening
ter kennisneming aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. De
jaarrekening over 2018 treft u als bijlage aan.
Daarnaast stelt het algemeen bestuur de begroting voor het komende jaar vast. De
begroting 2020 treft u ook als bijlage aan. De begroting wordt besproken tijdens het overleg
van het algemeen bestuur van 4 juli 2019. Conform Art. 34b van de Wet op de
Gemeenschappelijke Regelingen wordt het toegezonden aan de raden van de
deelnemende gemeenten.
3.2 Bevoegdheid raad
De raad heeft de bevoegdheid om een zienswijze in te dienen tegen de begroting van het
komende jaar.
3.3 Wettelijk of beleidskader
Wet Gemeenschappelijke Regelingen artikel 25 en artikel 34b.
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4. Beoogd resultaat (of effect)
Jaarrekening 2018
Het jaar 2018 heeft vooral in het teken gestaan van de eindafwerking van het stortlichaam.
Het werk is eind 2017 aanbesteed en de uitvoering heeft in 2018 plaatsgevonden. Het werk
is door de aannemer opgeleverd en door de directievoerder goedgekeurd. Verwachting is
dat de toezichthouder van de provincie (de Omgevingsdienst Groningen) het werk ook goed
zal keuren. Dit is de basis voor de overdracht van het eeuwigdurende onderhoud aan de
provincie (het nazorgfonds). De voorbereidende werkzaamheden voor deze overdracht zijn
inmiddels opgestart.
De definitieve kosten 2018 zijn verwerkt in deze jaarrekening 2018. In de najaarsnota 2018
werd uitgegaan van een positief resultaat van € 10.500,00, er is echter een positief saldo
van € 31.976,00. In hoofdstuk 2 wordt onder het kopje “Toelichting op de baten en lasten”
het tot stand komen van dit resultaat toegelicht. Voorstel is om batig saldo 2018 toe te
voegen aan de algemene reserve van VVWNG die daarmee uitkomt op afgerond
€ 97.000,00.
Begroting 2020
Het jaar 2020 staat in het teken van de afronding van de overdracht van het onderhoud van
het stortlichaam aan de provincie Groningen: de eeuwigdurende nazorg. De kosten hiervan
worden gedekt uit de reserve eindafwerking.
Voor de begroting en de daar in opgenomen meerjarenraming is als uitgangspunt genomen
dat de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2019 een samenwerkingsverband is
tussen de gemeente Het Hogeland en de gemeente Loppersum, waarbij de kosten verdeeld
worden op basis van verdeelmaatstaven tot en met 2018. Dus zonder de voormalige
gemeente Bedum. Indien daar aanleiding toe is dan vindt tussentijdse aanpassing van de
begroting 2020 plaats.
Bij de opstelling van de begroting is er van uit gegaan dat de aandelen Twence verkocht
zijn. De gevolgen hiervan zijn verwerkt in de begroting 2020 en meerjarenraming. Mocht
onverhoopt deze verkoop van aandelen niet doorgaan dan heeft dit een nadelig effect op de
begroting 2020 voor een bedrag van ongeveer € 50.000,--. Dit kan gedekt worden uit de
algemene reserve.
5. Financiële aspecten en wijze van dekking
De gemeentelijke bijdrage in het tekort van het Vuilverwerkingsbedrijf daalt in 2020 met
€ 31.800,-- ten opzichte van 2019. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de rente
toevoeging aan de reserve Twence door de verkoop van de aandelen Twence niet meer
nodig is in 2020.
Voor de jaren na 2020 zien we dat de gemeentelijke bijdragen in 2021 daalt met € 22.000,-en daarna nagenoeg gelijk blijft.
6. Inbreng belanghebbenden
7. Vervolgtraject
7.1 Uitvoering
De raad heeft tot 4 juli 2019 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten behoeve
van de Jaarrekening 2018 en de Begroting Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen 2020 bij
het algemeen bestuur van het VVWNG.
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7.2 Tijdspad
4 juli 2019 overleg algemeen bestuur VVWNG, bespreken eventuele zienswijzen en
vaststelling Jaarrekening 2018 en Begroting Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen 2020.
Bijlagen:
1. Concept raadsbesluit
2. Jaarrekening VVWNG 2018
3. Begroting VVWNG 2020

Winsum, 25 april 2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,
Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding
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