
1/3

Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Raadsvoorstel

Vergadering van 16 december 
2021

Gemeente Hardinxveld-
Giessendam - Hardinxveld-

Giessendam
Auteur: Jan Duijzer

j.duijzer@hardinxveld-
giessendam.nl

Begrotingswijzigingen 2021 en 2022 Reinigingsdienst Waardlanden

Voorgesteld besluit

1. Geen zienswijze in te dienen bij de voorgestelde begrotingswijziging 2021 van Reinigingsdienst 
Waardlanden.
2. Geen zienswijze in te dienen bij de voorgestelde begrotingswijziging 2022 van Reinigingsdienst 
Waardlanden.

Inhoud
Inleiding
De GR Waardlanden stuurt een begrotingswijziging 2021 en een begrotingswijziging 2022 naar de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen 
dient een besluit tot wijziging van de begroting aangeboden te worden aan de raden van de 
deelnemende gemeenten zodat zij hun zienswijze naar voren kunnen brengen. 

Beoogd effect
Een vaststelling van de begrotingswijziging 2021 en begrotingswijziging 2022 door het bestuur van 
Reinigingsdienst Waardlanden ( bestuursvergadering 16 december 2021) en daarmee te voldoen aan 
de wettelijke verplichtingen. 

Argumenten
1.1 Er is geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2021
De begrotingswijziging 2021 zoals die nu wordt voorgesteld is noodzakelijk als gevolg van de 
vastgestelde strategienota 2021-2025 'Samen voor een afvalvrije en schone gemeente' en het 
aanpassen daarop van de interne organisatie en huisvesting van Waardlanden. Tevens zijn de 
voortschrijdende inzichten hierin opgenomen met betrekking tot de nieuwbouw van het 
afvalbrengstation in Groot-Ammers en het circulaire kringloopcentrum in Nieuw-Lekkerland. Er is 
sprake van een stijging van het samengestelde tarief ter grootte van €14,82 ten opzichte van de 
primitieve begroting 2021. Deze stijging wordt echter gereduceerd tot nihil door inzet van 
gereserveerde gelden bij Waardlanden vanuit het jaar 2020.

2.1 Er is geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2022.
De begroting 2022 en de meerjarenraming die eerder dit jaar is vastgesteld was in feite een 
'basispad', die door besluitvorming m.b.t. het nieuwe beleid is ingehaald. Het was een beleidsarme 
begroting en stond los van de extra kosten die voortvloeien uit de besluitvorming rondom het nieuwe 
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beleid. De begrotingswijziging 2022 zoals die nu wordt voorgesteld is dan ook noodzakelijk als gevolg 
van de uitrol en effectuering van de vastgestelde strategienota 2021-2025 'Samen voor een afvalvrije 
en schone gemeente'. De consequenties, in financiële zin, zijn opgenomen in deze strategienota en in 
de begrotingswijziging  2022 verwerkt.

1.2/2.2 Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad
Waardlanden heeft de begrotingswijziging 2021 en de begrotingswijziging 2022 aan de raden en 
colleges van de deelnemende gemeente aangeboden. Op de begrotingswijzigingen kan een 
zienswijze ingediend worden. Het besluit om al dan niet een zienswijze in te dienen op de financiële 
stukken van Waardlanden is een bevoegdheid van de raad.

Kanttekeningen
geen

Financiële informatie

Begrotingswijziging Waardlanden 2021

De meerkosten voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam (HG) voorvloeiende uit de 
begrotingswijziging 2021 Waardlanden bedragen totaal €108.586.

Bij het vaststellen van de jaarcijfers over 2020 van Waardlanden  bleek dat de verwerkingskosten over 
2020 te hoog waren ingeschat, het verschil moet nog met de deelnemende gemeenten worden 
verrekend.

Daarnaast is er bij Waardlanden de verplichting om het meerdere boven het vastgestelde maximum 
van de reserve uit te keren aan de deelnemende gemeenten.

Het totaal te ontvangen bedrag (verrekening verwerkingskosten 2020 en uitkering overschot reserve) 
door onze gemeente van waardlanden bedraagt €133.461

Na verrekening van de meerkosten begrotingswijziging 2021 resteert nog een door de gemeente te 
ontvangen bedrag van €24.875

Dit bedrag zal toegevoegd worden aan de voorziening reiniging.

 

Begrotingswijziging Waardlanden 2022

Het tarief voor de inzameling stijgt met €57,43 per aansluiting ten opzichte van de primitieve begroting 
2022. In dit tarief zit een voor 2022 eenmalige last met betrekking tot de invoering van het nieuwe 
afvalbeleid ter grootte van €22,97 per aansluiting. Het tarief voor de afvalverwerking daalt met €11,97 
per aansluiting.

De cijfers zijn samengevat in onderstaand staatje:

Hoger tarief inzameling                  € 57,43

Lager tarief verwerking                  € 11,57

                                                        ----------

Saldo                                              € 45,86

Waarvan eenmalige lasten             € 22,97
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                                                        ----------

Netto stijging 2022                          € 22,89

 

In het door de gemeenteraad aangenomen voorstel nieuw afval- en grondstoffenbeleid van 24 juni 
2021 is voorgesteld om voor de dekking van de eenmalige lasten over 2022 een bedrag ter hoogte 
van € 235.219 te reserveren uit de algemene reserve.

De nieuwe tarieven 2022 van Waardlanden zullen worden verwerkt in  de hoogte van de 
 afvalstoffenheffing 2022. Tevens zal hierbij de stand van de voorziening reiniging worden betrokken. 
Hiervoor volgt een apart voorstel aan de gemeenteraad.

 

Communicatie
n.v.t.

Vervolg
Na behandeling door de gemeenteraad wordt het genomen besluit kenbaar gemaakt aan het bestuur 
van Reinigingsdienst Waardlanden. 

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Voorstel Begrotingswijziging 2021.pdf 
2. Voorstel Begrotingswijziging 2022.pdf 
3. Zienswijze brief gewijzigde begroting 2021.pdf 
4. Zienswijze brief gewijzigde begroting 2022.pdf 


