
      Fractie: CU-SGP Naam: Sjoerd de Boer Onderwerp: Raadsvragen Afval Datum indiening vragen: 19-12-2018   Bij de financiële beschouwingen en de commissiebehandeling van de decemberrapportage spraken we over de hoogte van de afvalstoffenheffing en de ontwikkeling van de kosten voor afvalverwerking. Bedankt ook aan de ambtelijke organisatie voor de beantwoording van onze eerdere technische vraag over dit onderwerp. Graag krijgen we inzicht in de actuele stand van zaken.  
Vragen:  
Financieel (technisch) 1. Wat is de verwachte onttrekking aan de egalisatiereserve 2018 en wat is de  verwachte eindstand 2018? Voldoet de stand van de egalisatiereserve eind 2018  nog aan het doel van de reserve (opvangen van jaarlijkse verschillen)?  Antwoord:  a. De verwachte onttrekking aan de reserve afvalstoffenheffing voor 2018 bedraagt 

€ 463.981 De verwachte stand van de reserve afvalstoffenheffing per ultimo 2018 
is negatief € 77.190.  b. De reserve afvalstoffenheffing heeft als doel om de tarieven te egaliseren, in die zin, dat gerealiseerde positieve verschillen tussen lasten en baten in enig jaar worden toegevoegd aan deze reserve en onttrekking plaatsvindt door, of rechtstreeks incidentele lasten te dekken, en/of tarieven minder te laten stijgen of juist te laten dalen, wanneer daartoe aanleiding bestaat, en/of in te zetten om negatieve gerealiseerde rekeningresultaten te dekken. Voor deze reserve is geen beleid om bewust vooraf te storten om daarmee een zo egaal mogelijk tarievenbeleid te kunnen voeren. Het antwoord op het tweede deel van de vraag is hiermee verklaard, in die zin, dat de reserve functioneert zoals beoogd, maar niet in die zin, dat dit niet wordt gedaan om altijd jaarlijkse verschillen op te kunnen vangen.          

Financieel en inhoudelijk (technisch) 2. De inschattingen die zijn gemaakt die ten grondslag liggen aan begroting en tarief  voor 2019, zijn die nog steeds actueel? Wat zijn achtergronden/oorzaken voor een  eventuele andere prognose?  Antwoord: a. De grondslagen zijn nog geldig, maar de waarden die worden gebruikt kunnen van moment tot moment afwijken. b. Per ultimo 2018 wijkt de actualiteit af van de prognose ten tijde van het opstellen van de begroting 2019 – 2022. De oorzaken hiervoor liggen enerzijds in schattingen die geen dagkoersen zijn, waardoor er altijd afwijkingen zijn ten opzichte van een ramingsmoment en anderzijds in tegenvallers, in de vorm van een grotere afvalstroom en lagere opbrengsten voor gescheiden afval.         



Politiek 3. Is het college het met de ChristenUnie-SGP eens dat eventuele negatieve  financiële afwijkingen van grotere omvang t.o.v. eerdere inschattingen, zowel voor  2018 als daarna, opgevangen moeten worden uit de algemene middelen, bijv.  de  reserve beleidsplan? (en niet door additionele grote onttrekkingen aan de  egalisatiereserve of toekomstige tariefsverhogingen).  Antwoord: In het geval van negatieve afwijkingen zal het college zich beraden op adequate voorstellen aan de raad. Het collega vindt het te nu te vroeg om uitspraken te doen op basis van verwachtingen. Zodra de cijfers van de jaarrekening 2018 definitief zijn, zal het college deze in lijn brengen met de meest actuele verwachtingen voor de uitvoering van de begroting 2019. Bij het opstellen van de perspectiefnota 2020 – 2023 zullen trends en ontwikkelingen ook op dit vlak worden meegenomen. Bij de begrotingsbehandeling 2019 
– 2022 in de novemberraad en in de commissievergadering BFE van december heeft de portefeuillehouder dat toegezegd. Mocht het college alsdan redenen hebben aan te nemen dat bijstelling van de begroting 2019 noodzakelijk is en/of een voorstel noodzakelijk achten als onderdeel van de jaarrekening 2018, dan zal zij dit doen.     4. Als er wijzigingen zijn in inschattingen (als het afvalaanbod), welke extra  inhoudelijke maatregelen neemt het college?  Antwoord: Het college komt naar verwachting in het voorjaar van 2019 met voorstellen om de ambities voor het beperken afvalhoeveelheden en optimalisering van afvalinzameling en -afvoer verder door te zetten.      Datum beantwoording vragen: 28 december 2018 Contactpersoon: René Stigt E-mail adres:  r.stigt@noordoostpolder.nl Tel: 06-48134623  


