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Verslag van het Dagelijks Bestuur
Inleiding
Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2017 aan van de gemeenschappelijke regeling 
"Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken" (Gevudo).

Dit jaarverslag geeft inzicht in de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling, 
haar activiteiten en de ontwikkeling van het resultaat 2017. De jaarrekening is opgesteld 
conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 
(BBV).

Jaarresultaat: het jaar 2017 is afgesloten met een resultaat van nihil. De analyse ervan is in 
deze jaarstukken opgenomen bij het onderdeel overzicht van baten en lasten.

Samenstelling Dagelijks en Algemeen Bestuur (DB/AB)

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Jasper Mos
(Dordrecht), voorzitter

Jacqueline van Dongen 
(Zwijndrecht)

Hanmen Akkerman 
(Giessenlanden; plv. voorzitter)

Arjen Rijsdijk 
(Gorinchem)

Er is afgesproken dat na de lokale verkiezingen in 2018 de omvang van het bestuur wordt 
heroverwogen door het nieuwe AB. Het DB heeft in 2017 niet afzonderlijk vergaderd omdat 
daartoe geen aanleiding bestond. De DB leden hebben wel hun inbreng op de AB - 
vergaderstukken geleverd c.q. kunnen leveren.

De vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering van NV HVC geschiedt binnen de 
kring van het Dagelijks Bestuur.

Naast bovenvermelde leden zijn de overige leden van het Algemeen Bestuur:

de heer K. Boender (Molenwaard)
de heer Th. Boerman (Hardinxveld-Giessendam)
de heer M. van Middelkoop, opvolger van G. Bos (Zederik)
de heer T. Meijdam (Leerdam)
de heer C. Koppenol (Papendrecht)
de heer F.J. van de Velde (Hendrik Ido Ambacht)
de heer P. Verheij (Alblasserdam)
de heer A.S. Dijkstra
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Doel van de regeling

Het doel is het behartigen van aandeelhoudersbelangen van de deelnemers in NV HVC, in 
de ruimste zin des woords, en het daarbij uitoefenen van stemrecht in de 
aandeelhoudersvergaderingen van NV HVC. Het Algemeen Bestuur bestaat uit leden en hun 
plaatsvervangers die door en uit de colleges van burgemeester en wethouders van de 
deelnemers worden aangewezen.

Gevudo bezit 529 aandelen van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) te Alkmaar 
en behartigt en coördineert de belangen van de deelnemende gemeenten richting HVC. Het 
aandelenbezit van GR Gevudo is thans 18,15% van het totaal van aandelen.

Bestuurlijke organisatie

De regeling kent drie bestuursorganen:
- het algemeen bestuur;
- het dagelijks bestuur;
- de voorzitter.

De voorzitter is volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen een bestuursorgaan van het 
openbaar lichaam, maar bij Gevudo heeft de voorzitter geen zelfstandige bevoegdheden.
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A. JAARVERSLAG
1. Programmaverantwoording

Wat wilde Gevudo in 2017 bereiken en wat heeft ze gedaan: Activiteiten Gevudo en 
belangrijke aandeelhoudersbesluiten NV HVC

Gevudo heeft het karakter van een "houdstermaatschappij": zij voert zelf geen 
operationele taken op gebied van afval meer uit. Het participeren in HVC is een 
voorwaarde geweest voor overname van taken. Het beoogd maatschappelijke effect van 
het houderschap is derhalve beperkt. Gevudo kan echter haar invloed als aandeelhouder, 
onder meer in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, aanwenden wanneer over 
zaken wordt beslist die maatschappelijke en financiële belangen van de deelnemers in de 
gemeenschappelijke regeling raken.
In de begroting 2017 waren geen specifieke acties benoemd.

Aandeelhouderschap NV HVC
2017 was een minder roerig Jaar dan 2016, waarbij er het nodige te doen was omtrent 
werving en beloning van de directie van HVC. De financiële perspectieven van de 
onderneming verbeteren. Anderzijds moet wel nagedacht gaan worden over de toekomst, 
omdat de energieactiviteiten in belang toenemen en de ambities van de onderneming zelf 
op dat vlak groot zijn. Gevudo wil dat graag per casus afwegen, waarbij onder meer de 
financiering(sgarantie) en de risico’s voldoende inzichtelijk moeten zijn. De afgesproken 
lijn is immers dat de financieringsrisico's voor de aandeelhouders moeten worden 
afgebouwd en dat de solvabiliteit van HVC verbeterd moet worden. Waarbij ook vermeden 
moet worden dat activiteiten die onder het afvalstoffentarief vallen daarmee verrekend 
kunnen worden. HVC heeft ook nog steeds een lage solvabiliteit (12% in 2016, in 2013 
slechts 7%).

In 2017 is besloten om de statuten van HVC te herzien. Daarbij is afgesproken dat in 2018 
een reglement-uitwerking volgt in de aandeelhoudersvergadering waaruit blijkt dat de 
goedkeuringspositie van de Raad van Commissarissen t.o.v. de directie is vergroot. In 
werkelijkheid legt de directie nu al meer aan deze Raad ter goedkeuring/ advies vóór dan 
statutair is beschreven. Een belangrijke verbetering in de statuten is de kwalitatieve 
selectie van commissarissen, die dan niet meer een sterk persoonlijke (regionale) binding 
met aandeelhouders hoeven te hebben, maar die wel voeling moeten houden met 
aandeelhouders via eigen contacten. Dit is een lijn die Gevudo al had gekozen via 
afspraken met commissaris Föllings. Ook is aan de statuten toegevoegd dat de procedure 
van besluitvorming door de raad van commissarissen plaatsvindt overeenkomstig een door 
de raad van commissarissen vast te stellen reglement.

HVC is daarnaast verzocht om na te denken over een manier waarop aandeelhouders 
waaronder Gevudo betere informatie krijgen op wat er In de deelnemingen van HVC 
gebeurt. Dat betekent overigens niet dat Gevudo hierover vervolgens uitgebreid kan/ mag 
rapporteren, omdat daarmee mogelijk ook belangen van partners in het geding kunnen 
zijn, maar het kan voor Gevudo zelf het inzicht in risico's en de resultaten van HVC 
verbeteren.

Gevudo intern
Voor wat betreft Gevudo zelf zij vermeld dat met instemming van het Algemeen Bestuur 
een rekening courant faciliteit is geopend van € 50.000. Dit om rekeningen in de loop van 
het jaar, vooruitlopend op te ontvangen provisie van HVC, tijdig te kunnen blijven betalen.

De controleverordening van GR Gevudo dateerde van 2004 en was daarom aan een update 
toe. De activiteiten van de GR zijn overzichtelijk geworden: ze beheert geen stortplaats 
meer en het aantal financiële transacties binnen de regeling is ook overzichtelijk; zodanig 
zelfs dat de accountantscontrole een bijna volledige controle is. Om die reden is in 2017 
gekozen voor een compacte, eenvoudige verordening. Deze is op 11 mei door het AB 
vastgesteld.

Wat mochthet kostecLen wat heeft het gekost:
Gevudo had in 2017 een begroot eigen resultaat van nihil.
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Er is een resultaat gerealiseerd van nihil via verrekening van kosten met de ontvangen 
provisie van HVC. Voor toelichting wordt verwezen naar pagina 15.

2. BBV-paragrafen

2.1. Weerstandvermogen en risicobeheersing
De weerstandcapaciteit wordt gevormd door de middelen waarover Gevudo beschikt om de 
mogelijke negatieve resultaten en de lopende risico's af te dekken. De operationele 
bedrijfsrisico's zijn vrijwel nihil. Wel is het volgende van belang: De liquiditeiten-positie 
van Gevudo zelf is nauwelijks nog betekenisvol; mede als gevolg van de afroming van het 
eigen vermogen. Het eigen vermogen is voldoende voor het opvangen van kleine risico's in 
de bedrijfsvoering van Gevudo.

De garantierisico's voor Gevudo vanuit NV HVC komen echter voor rekening van de 
deelnemers. Het belangrijkste risico voor hen is hieronder beschreven en is nagenoeg 
hetzelfde als reeds gemeld in de verslaglegging 2016.

Risico

1. Financieringsgaranties NV HVC tot in elk geval 2024: Als gevolg van teruglopend 
aanbod in te verbranden afval, door bijvoorbeeld de ambities/ plicht om meer afval te 
scheiden, is er een in jaren toenemend financieel risico. Dit geldt met name voor de 
verbrandingsinstallaties. Bij de bezettingsgraad (inkomsten) van de ovens is HVC nog 
steeds afhankelijk van import. Dat importaanbod is er nog ruimschoots, maar ook de 
landelijke economie en daarmee het afvalaanbod trekt weer aan. De langere termijn 
(na 2020) is echter onzeker; mede als gevolg van de Brexit en bouw van eigen 
verbrandingscapaciteit in Engeland. Anderzijds neemt de leenschuld na 2020 snel af. 
Het afvalaanbod vanuit deelnemers daarnaast zou moeten afnemen; echter ook de 
mate waarin scheidingsdoelstellingen worden gehaald is van belang. Op zich is een 
laag scheidingspercentage gunstig voor de het resultaat van de ovens; voor 
scheidingsdoelstellingen echter niet. Het realisatiepercentage lag in 2016 op 55% (van 
restafval) voor het collectief van HVC-gemeenten. In 2015 was dat 52%. Ook moet 
geconstateerd worden dat bij het gescheiden afval de afzetmogelijkheden ervan 
(inkomsten) voor HVC en voor andere inzamelaars lijken te stagneren.

De GR staat naar rato van haar deelname in HVC garant voor het nakomen van de 
financiële verplichtingen die HVC is aangegaan; op basis van een met aandeelhouders 
overeengekomen ballotageovereenkomst. Een eventuele aanspraak door een bank 
betekent dan ook dat de deelnemers daarin hun eigen aandeel dragen en deze zelf 
behoren te beschouwen bij de eigen risico's. Gevudo heeft immers zelf na de afroming 
van eigen vermogen/liquiditeiten door de deelnemers geen mogelijkheid meer hiervoor.

Beheersing: HVC heeft bezuinigingen doorgevoerd, afvaltarieven verhoogd en heeft in 
de afgelopen jaren ook voorgenomen investeringen getemporiseerd. In warmtenetten 
moest wel worden geïnvesteerd.
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Zwaaite...risico financieringsgaranties: Gevudo verwacht niet dat er snel een 
daadwerkelijke financiële aanspraak op de garantie zal ontstaan. Naar verwachting heeft 
HVC ook in 2017 een positief resultaat. In geval van een eventueel majeur financieel 
probleem is een tarievenverhoging eerder aan de orde.

Hoewel de ballotageovereenkomst tussen HVC en aandeelhouders formeel nog uit gaat 
van hoofdelijke aansprakelijkheid hebben de betrokken banken schriftelijk verklaard dat 
deze is vervallen en aandeelhouders uitsluitend op basis van hun aandelenpercentage 
aansprakelijk zijn, zoals wij al geruime tijd in onze verslaglegging opnemen. Overigens is 
het verzoek gedaan naar de onderneming om ook deze overeenkomst in 2018 te gaan 
beschouwen op actualiteit.

Om controle-technische reden is de verdeling van het garantierisico opgenomen onder de 
toelichting bij de balans.

2.2. Financiering
Onder andere op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) moet een 
aantal zaken rondom de financiering nader worden toegelicht.

• Kasgeldlimiet: De kasgeldlimiet is in 2017 niet overschreden.
• Renterisico norm: Op dit onderdeel worden geen risico's gelopen omdat Gevudo 

geen langlopende financieringen heeft c.q. nodig heeft.
• Liquiditeitsrisico: Op dit punt worden geen risico's gelopen.
• Gebruik van derivaten: Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
• Uitzettingen/beieggingen: Er zijn per einde 2017 geen uitzettingen en beleggingen
• Schatkistbeleggen: Gevudo heeft voldaan aan de regelgeving. Dit heeft in 2017 

geresulteerd in geen enkele uitzetting bij de schatkist.
• Zie ook 2.3: Omdat Gevudo geen langlopende schulden heeft en geen belasting 

heft is het niet zinvol om een beschouwing over de schuldquote en 
heffingscapaciteit cf. BBV op te nemen.

2.3. Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke regeling beperkt zich voornamelijk tot het 
faciliteren van het eigen bestuur. Gevudo is een kleine organisatie zonder personeel in 
loondienst. De controltaak wordt uitgevoerd door een adviseur van de gemeente Dordrecht 
annex secretaris. De administratie wordt door een andere medewerker van het SBC 
(bedrijfsbureau),tezamen met personeel van het SCD (inclusief betalingsverkeer en 
archiefzaken) verzorgd.
Het bestuur wordt geadviseerd door een ambtelijk kernteam vanuit drie gemeenten.

Een aantal verplichte BBV-paragrafen zijn voor deze regeling niet relevant, omdat Gevudo op 
die gebieden geen activiteiten heeft. Dit betreft de paragrafen: lokale heffingen, onderhoud 
kapitaalgoederen en grondbeleid.
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2.4. Verbonden partijen

Gevudo fungeert als aandeelhouder in NV HVC. Die rol staat centraal bij alles wat Gevudo 
momenteel doet. In 2.1 is het risico beschouwd. Hieronder zijn een aantal financiële 
gegevens van NV HVC opgenomen.

Gevudo heeft bij het jaarverslag 2016 geconstateerd dat de verslaglegging danwel 
aanvullende informatieverschaffing over deelnemingen en over de resultaten uit 
energielevering en -productie voor verbetering vatbaar is. Gevudo heeft daarvoor aandacht 
gevraagd bij HVC.
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B. JAARREKENING

1. Grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling

Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. De waardering en 
resultaatbepaling vinden plaats met als uitgangspunt belangenbehartiging van de 
gezamenlijke aandeelhouders richting NV HVC.

Activa en passiva zijn gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Vorderingen zijn, onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid, tegen de 
nominale waarde verantwoord.

Financiële vaste activa
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Deze post wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. Eventuele voorzieningen voor 
mogelijke oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Liquide middelen
De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde.

Algemene bedrijfsreserve
De algemene bedrijfsreserve vormt het vrij besteedbare eigen vermogen van de 
gemeenschappelijke regeling. Het bedrag wordt gevormd via reserveringen ten laste van 
het exploitatieresultaat en/of toevoegingen of onttrekkingen van voordelige respectievelijk 
nadelige exploitatieresultaten.

Nadere toelichting:
In principe bouwt Gevudo geen eigen vermogen meer op omdat risico's vanuit NV HVC voor 
rekening van de deelnemers zijn, behoudens resultaten uit kleine verschillen werkelijk/ 
begroot. Deze worden zoveel mogelijk al gelijk verrekend met de doorbetaling van de 2e 
tranche van de provisie van NV HVC.

Schulden en overlopende passiva
De schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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2. Balans per 31 december 2017
Bedragen x€ 1,-

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016

Vaste
activa
Financiële 
vaste activa € 24.047 € 24.047

Subtotaal 
vaste activa C 24.047 € 24.047

Vlottende
activa
Debiteuren
en
overlopende
activa

€ 3 € 6.558

Uitzettingen 
< 1 jaar

Liquide
middelen - 515.861 - 528.475

Subtotaal
vlottende
activa

e 515.864 C 535.033

Totaal
activa e 539.911 € 559.080

VOOR WAARMERKINGS- 
DOELEINDEN

Verstegen accountants 
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring

afgegeven d.d. 1 ^ FEB. 2018

Pagina 10 van 17



Gemeenschappelijke Regeling Gevudo Jaarstukken 2017

PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016

Vaste passiva

Algemene bedrijfsreserve € 30.487 € 30.487

Nog te bestemmen resultaat * - 0 - 0

Subtotaal vaste passiva

Netto vlottende schulden met een 
rentetypische looptijd <1 jaar

€ 30.487 € 30.487

Vlottende passiva

Crediteuren en overlopende passiva € 509.424 € 528.593

Totaal passiva C 539.911 C 559.080

3b-
VOOR WAARMERKINGS-

POEUINDEN
Verstegen accountants 

en aqvjseurs B,V,
Behorend bij verklaring

afgegeven d.d. | l\ FEB. 2018
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2.1 Toelichtingen balans per 31 december 2017
Bedragen x C 1,-

Financiële vaste 
activa

2017 2016

Deelneming HVC 24.047 24.047

Boekwaarde per
31 december € 24.047 € 24.047

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
2017 2016

Debiteuren en 
overlopende activa € 3 € 6.558

Schatkistbankieren € 0 € 0

Boekwaarde per
31 december € 3 C 6.558

Liquide
middelen

2017 2016

Tegoed in 
rekening courant
BNG

515.861 528.475

Boekwaarde per
31 december

rrrr.vic.v

€ 515.861 € 528.475
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Algemene
bedrijfsreserve

2017 2016

Saldo per 1 
januari € 30.487 € 62.026

Resultaat boekjaar 0 -31.539

Boekwaarde per
31 december C 30.487 C 30.487

Crediteuren
en
overlopende € 509.424 C 528.593
passiva

Het crediteurensaldo betreft de pro resto doorbetaling van de tweede tranche van de provisie 
van NV HVC. Deze is in januari 2018 aan de deelnemers uitbetaald.

Toelichting in verband met schatkistbankieren (bedragen x €1.000)

Drempelbedrag 250
Q1 Q2 Q3 Q4

Kwartaalcijfers op dagbasis 
buiten 's rijks schatkist 
aangehouden

140 3 85 97

Ruimte onder het 
drempelbedrag

110 247 165 153

In 2017 heeft geen overschrijding van het drempelbedrag plaats 
gevonden.
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2.2 Niet uit de balans blijkende rechten en 
verplichtingen
Zie 2.1 garantie leningen NV HVC.

Hieronder volgt een (indicatief) overzicht van de totale garantierisico, het aandeel daarin 
van Gevudo en de verdeling van het garantierisico per deelnemer ultimo 2017:
Totaal langlopende leningen per 31-12-2017 tbv aandeelhouders A (voorl. opgave HVC): 615.000.000

Belang GR Gevudo in HVC: 18,15%

Garantierisico-aandeel 111.622.500

Gemeente

Alblasserdam

Dordrecht

Giessenlanden

Gcrinchem

Hardinxveld-Giessendam

aantal inwoners 
per 1/1/2017

19.955 

118.801 

14.544 

35 260 

17.774

%

eerdam 20.711 5.17

Molenwaard 29.067 7,25

Papendrecht 32.248 8,04

Sliedrecht 24.968 6,23

Zeder'k 13.718 3,42

Zwijndrecht 44.454 11,09

Hendrik Ido Ambacht 29.408 7.34

Totaai 400.908 100%

garantie-risico 
NV HVC

5.555.955

33.077.077

4,049.402

111.622.500

Het percentage per gemeente is afgerond. De schulden nemen vooral vanaf 2020 sterk af. 
Het is de bedoeling dat omstreeks 2024 NV HVC zelfstandig financierbaar is, o.b.v. een dan 
ten opzichte van 2017 ongeveer gehalveerde schuld, in combinatie meteen (veel) betere 
solvabiliteit. Om die reden zijn er de komende jaren geen dividenduitkeringen voor Gevudo te 
verwachten. Omstreeks 2024 zal ook de provisie evenredig gedaald zijn. Of na dat jaar dan 
nog provisie wordt uitgekeerd hangt af van de te nemen besluiten in de toekomst.
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3. Overzicht van baten en lasten 2017

Product

Lasten

Begroot Werkelijk Verschil

Bedragen 
xC 1.000

Baten

Begroot Werkelijk Verschil

Algemene bestuurs-en 
beheerskosten

Garantieprovisie 

Accountantskosten 

Overige kosten

Gerealiseerde totaalsaldo 
van baten en lasten

Totaal
Onttrekken aan reserve 

Gerealiseerd resultaat

32 27 -5

1.015 1.060

3 3 0

0 0

1.050 1.090 40

1.050 1.090 40

0 0 0

1.050 1.090 40

0 0
o o

Toelichtingen overzicht van baten en lasten

De werkelijke eigen kosten van Gevudo bedragen € 30.000. De eigen kosten vielen € 5.000 
lager uit, m.n. bij beheers- en advieskosten.
De provisie viel € 40.000 hoger uit. Deze is doorbetaald. Het netto-effect op het resultaat is 
aldus nihil.
Circa 6.000 aan betaalde BTW is verhaalbaar door het collectief van deelnemers. Bij de 
uitbetaling van de 2° tranche provisie is dit bedrag gespecificeerd per deelnemer.

4. WNT
De Wet Normering Topinkomens verplicht overheden om de bezoldiging van 
topfunctionarissen en de bezoldiging van overige functionarissen openbaar te maken 
wanneer deze de WNT-norm overstijgt. Hoewel al sinds jaar en dag noch het algemeen 
bestuur, noch het dagelijks bestuur, noch de secretaris vanuit de Regeling enige vorm van 
vergoeding ontvangen of recht daarop gehad hebben eist de toezichthouder dat Gevudo de 
specificatie in haar verslagging levert conform het standaard format. Deze verplichte 
specificatie ziet er als volgt uit:

VOO I\ W ,\ A n Vj H a K.INGS-
DOF.LiaNDEN

Verstegen accountants 
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring

afgegeven d.d. 1 k FEB, 2018
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(Vanvang en einde 101/01J - (31/121 (01/01] - |31/12] (01/01] - (31/12] (01/01] - [31/121 (01/01)-(31/12 J [01/011 - (31/12] 101/01] - (31/12] (01/01] - [31/12] (01/01] - [31/12] [01/01] - [31/12] (30/011-[31/12] [01/01] - [31/12] [01/011 - (31/12]

OeeJOjd/actor in fte 0,15 (pro forma) 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0

nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

nee, alleen
nee, benoeming q.q. nee, benoeming q.q. nee, benoeming q.q. nee, benoeming

(Fictieve) dienstbetrekking? tot onbezoldigd
nee, benoeming q.q. nee, benoeming q.q. nee, benoeming q.q. nee, benoeming q.q. nee, benoeming q.q. nee, benoeming q.q. nee, benoeming q.q. nee, benoeming q.q.

q.q.
secretaris

Bezoldiging __________________________________________________________________________ ______ __ ____________________________________________________________ ____
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beloningen betaalbaar op 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SubtaUJl 0 O 0 O 0 O 0 0 0 0 0 0 0

[individueel toepasselijke
181.000 181.000 181.000 181.000 181.000 181.000 181.000 181.000 181 OOO 181.000 181 000 181.000 181.000

Onverschuldigd betaald n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t n.v.t n.v.t. n.v.t n.v.t n.v.L n.v.t n.v.t

.Totale bezoldiging o 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0

Reden waarom de 
[overschrijding al dan niet is n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t

levans2016
lAanvang en einde [01/01] - [31/12] [01/01J - [31/12] [01/01] - [31/12] [01/01] - [31/12] [01/01] - [31/12] [01/01]-(31/12) [01/01] - [31/12] (01/01] - 131/12] [01/01] - [31/12] [01/01] - [31/12] [01/01] - [31/12] [01/01] - [31/12] (01/01) - (31/12)

0,15 (pro forma) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beloning plus belastbare 
(onkosten vei ooedm oen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[Beloningen betaalbaar op 
itermun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[Totale bezoldiging 2016 O 0 0 0 0 O 0 0 0 O 0 0 0

VOOR WAARM E RKINGS-
DOELE1NDEN

Vcrstceen accountams 
en adviseurs B.V.

Behorend bij verklaring

afgegeven d.d. t Ij FEB. 2018
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Gemeenschappelijke Regeling Gevudo Jaarstukken 2017

Bijlage: staat van reserves (art 54 BBV)
Omschrijving Saldo aan het 

begin van het 
jaar

Toevoeging
2017

Onttrekking
2017

Vermindering 
ivm afschrijving 

op activa

Saldo aan
het einde 

van het jaar

Rente

Algemene
bedrijfsreserve

30.486,53 0 0 0 30.486,53 0

Totaal 30.486,53 0 0 0 30.486,53 0

Vaststelling
De voorlopige jaarstukken worden gelijktijdig met de ontwerpbegroting 2019 naar de 
deelnemers verzonden. Vaststelling van de jaarstukken 2017 zal plaats vinden in de 
vergadering van het Algemeen Bestuur in maart 2018.

Algemeen Bestuur
Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gevudo
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VERSTEGEN
accountants en adviseurs

Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken

NOORDENIMIH 207 

POSTBUS S74 

3300 AN DORDRECHT

1 1078» 048 15 55 

Nr. 21 F. (0781648 15 59

INfO** V[ RSTFCjf NaCCOUNTAN 1 S.NI 

WWW. V E RS r FC F N ACCOU N TA N T S. N l

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2017 

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Vuilverwerking 
Dordrecht en Omstreken te Dordrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
• geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van zowel de baten en lasten over 2017 als van de activa en passiva van de 
Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken op 
31 december 2017 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten;

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 in alle van 
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting 
en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder interne verordeningen 
van de gemeenschappelijke regeling, zijnde de controleverordening vastgesteld door het algemeen 
bestuur op 11 mei 2017.

De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2017;
2 het overzicht van baten en lasten over 2017; en
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen;

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), de controleverordening 
die is vastgesteld door het algemeen bestuur op d.d. 11 mei 2017 en de Regeling Controleprotocol Wet 
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2017. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht 
en Omstreken zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance- 
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

VEUSTECIEN ACCOUNTANTS EN ADVISEURS BV K V K NS 24)42109
IN* AL ONAF wF* «7a AMKEOt'r» 7UN Ot ALQEUBN1 VOOM.AAAOL-N VAN Hf T S*A LAN TOFFASSINC DFÏ.F 7DN OfcOEPONb t «O Bil OS KAM6I VAN KOOPMAND tl Tt UltFl Ml IINOtK M'NMl R 404 8 1 4Vf)
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Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel 
bepaald op € 10.900, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 
1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves, zoals 
voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de 
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die 
bestaat uit:

• Verslag van het Dagelijks Bestuur;
• Jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;
• Bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is, zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet, en geen 

materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en 

gemeenten (BBV) is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in 
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het bestuur 
is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten 
en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet
en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder interne verordeningen van de gemeenschappelijke 
regeling, zijnde de controleverordening vastgesteld door het algemeen bestuur op 11 mei 2017.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante 
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude.
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Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing 
en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 
ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-standaarden, 
Bado, de Regeling Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze 
controle bestond onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 
als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede 
de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en 
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude 
is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude 
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te 
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de organisatie;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door 
het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in 
alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid.
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Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan het algemeen bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid 
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het algemeen bestuur over alle relaties en andere zaken die 
redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende 
maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Dordrecht, 14 februari 2018

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend, 
D. Vermaas RA


