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Voorgesteld besluit
geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Gevudo. 

Raadsvoorstel

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het is de bevoegdheid van de verschillende raden om de zienswijze op de ontwerpbegroting van 
GR Gevudo kenbaar te maken. Het Dagelijks bestuur van GR Gevudo voegt de zienswijzen van de 
deelnemers bij de ontwerpbegroting. Het Algemeen Bestuur van GR Gevudo stelt - na weging van 
de zienswijzen - de begroting vast. 

Wat is het doel?
De belangrijkste taak van de GR Gevudo is het beheren van de aandelen van de N.V. 
Huisvuilcentrale Noord-Holland (hierna: HVC) en het vertegenwoordigen van de deelnemende 
gemeenten bij de aandeelhoudersvergaderingen. De GR Gevudo heeft een zeer beperkte begroting. 
Met dit raadsvoorstel informeren wij uw raad over de Begroting 2022 en geven uw raad de 
gelegenheid een zienswijze in te dienen. Om een beter beeld van deze begroting te krijgen, voegen 
wij de Jaarstukken 2020 van de GR Gevudo toe (maakt onderdeel uit van één en dezelfde bijlage).

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Voor de bestuurlijke advisering op de GR Gevudo is een regionaal ambtelijk adviesteam opgericht. 
Dit adviesteam heeft kennis genomen van de ontwerpbegroting GR Gevudo 2022. Gezien de 
beperkte begroting van deze GR, de beperkte c.q. latente risico's binnen de GR Gevudo en het 
advies van het adviesteam stellen wij voor om geen zienswijze in te dienen.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Begroting 2022
Het meerjarenperspectief veronderstelt dat de vrijvallende leenschuld - naast nieuwe investeringen 
voor afvalinzameling en afvalverwerking - wordt ingevuld door een nieuwe schuld voor 
investeringen in warmtelevering. Deze nieuwe - expliciet gemaakte - veronderstelling op blz. 5 
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brengen wij graag bij u onder de aandacht. Gevudo heeft alle colleges hierover in oktober 2020 
geïnformeerd. Deze brief is als bij bijlage bij dit voorstel gevoegd.

Gevudo staat garant voor het nakomen van de verplichtingen, die HVC is aangegaan (zie blz. 8). In 
de begroting ontbreekt de omvang van deze verplichtingen. In de definitieve versie van de 
begroting zal hiervoor alsnog zorg gedragen worden door het AB- en DB-lid namens gemeente 
Dordrecht.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Op 23 maart 2021 heeft de GR Gevudo ons haar ontwerpbegroting 2022 en jaarstukken 2020 
gestuurd met het verzoek de zienswijzen over de ontwerpbegroting 2022 naar voren te brengen. 
De deadline voor het indienen van een zienswijze bij het AB van Gevudo is 17 mei. Het AB stelt de 
begroting op 19 mei 2022 vast.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Ontwerpbegroting 2021 GR Gevudo - Raadsvoorstel;

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Vorig besluit op begroting 2021 en jaarstukken 2019 inzake GR Gevudo (dossier 2566336 - Geen 
zienswijze indienen op Ontwerpbegroting 2021 GR Gevudo)

Hoe wordt dit betaald?
We ontvangen jaarlijks een provisievergoeding voor het garant staan van de uitstaande leningen 
bij HVC. Zo stond Dordrecht eind 2020 garant voor ruim € 32 miljoen voor leningen van HVC (zie 
blz. 13 van de bijgevoegde jaarstukken 2020).

Volgens de ontwerp begroting 2022 van de GR Gevudo wijzigt de provisievergoeding voor 
Dordrecht (i.c. € 13.000,- minder in 2022, € 7.000,- minder in 2023, € 10.000,- meer vanaf 2024) 
t.o.v. de begroting 2021. Hieraan liggen 2 tegengestelde oorzaken ten grondslag: 1) ons relatieve 
aandeel neemt af, omdat de voormalige gemeente Vianen haar afval aan HVC aanbiedt en 2) de 
gegarandeerde leenschuld van HVC neemt toe t.o.v. de begroting 2021. 

We zetten de provisievergoeding in als algemene dekkingsbron voor onze gemeentelijke 
activiteiten. Wij verwerken deze gewijzigde begrote inkomsten in onze begroting 2022, nadat het 
Algemeen Bestuur de begroting 2022 van de GR Gevudo heeft vastgesteld.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
De GR Gevudo zal na het raadsbesluit door ons overeenkomstig schriftelijk geïnformeerd worden. 
De uitgaande brief aan GR Gevudo is als bijlage bij dit voorstel gevoegd.

Het college van Burgemeester en Wethouders
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 11 mei 2021  inzake 
Ontwerpbegroting 2022 GR Gevudo;

gelet op artikel 160, lid 1 onder b van de Gemeentewet; 
gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling;

b e s l u i t :

geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Gevudo. 

Aldus besloten in de vergadering van


