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Samenvatting
In de jaarrekening van AVU zijn de kosten voor het transport, de verwerking en de 
(eventuele) vergoedingen van de verwerker opgenomen voor het brandbaar afval 
(huishoudelijk restafval en grof restafval), GFT, PMD, papier en glas.

Inleiding
Op 1 juli heeft het AB AVU de jaarstukken 2019 vastgesteld. Deze hebben wij op 9 juli 
met bijbehorende aanbiedingsbrief van AVU ontvangen. Met de jaarstukken legt AVU 
(financiele) verantwoording af en licht ze haar activiteiten toe over het jaar 2019.

Restafval en GFT
De totale kosten voor restafval en GFT bedragen minder dan er begroot was. 
We ontvangen voor het restafval en GFT €18.707 terug van de AVU (zie bijiage 1.1).

Gias
Er is meer glas ingezameld dan begroot. De inzameling loopt via de ROVA en de 
verwerking) loopt via de AVU. We ontvangen voor de glasverwerking €8.565 terug van 
de AVU (zie bijiage 1.3).

Papier
In de AVU begrotingswijziging 2019-2 zijn de opbrengsten van het oud papier naar 
beneden bijgesteld. Ondanks deze bijstelling moet Woudenberg €2.477 bijbetalen (zie 
bijiage 1.4).

In onderstaand overzicht staat vermeld welke kosten de gemeente Woudenberg per 
afvalstroom al betaaid heeft aan de AVU, de werkelijk gemaakte kosten en de 
afrekening 2019.

Totaal
In bijiage 1.7 staat dat de kosten voor Woudenberg €250.701 bedragen terwiji er 
€308.921 begroot en middels voorschotten betaaid was. Volgens de jaarrekening 
krijgen we €58.219 terug van de AVU.

PMD
Voor PMD vallen de kosten mee In de AVU begrotingswijziging 2019-2 zijn de kosten 
voor PMD naar boven bijgesteld, vanwege de extra sortering en vermarkting van een 
deel van het PMD in Duitsland.
Ondanks deze kostenstijging en na de bijstelling van de begroting ontvangt Woudenberg 
€30.718 voor de PMD verwerking terug van de AVU (zie bijiage 1.5)

Afvalstroom Geschatte 
hoeveelheid (ton) 
Begroting 2019

Aangeleverde 
hoeveelheid (ton) 
Jaarrekening 2019

Rest+GHA 1200 956
GFT 2000 2034
Papier 800 648
Glas 100 371
PMD 400 369
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De vergoedingen voor het ingezamelde PMD, glas en papier die de gemeente ontvangt 
van Nedvang (de organisatie die de producentenverantwoordelijkheid uitvoert) gaan 
rechtstreeks naar de gemeente en zijn in deze afrekening niet meegenomen.

Over het jaar 2019 ontvangt de gemeente Woudenberg nog €58.219 van de AVU. Dit is 
verwerkt in onze jaarrekening 2019

Bijlage(n)
- Jaarstukken 2019 AVU

label 1: overzicht van de afrekening zoals vermeld in de jaarrekening AVU 2019

Afvalstroom Werkelijke kosten Voorschot Afrekening
Brandbaar afval en GFT €197.594 €216.301 -€18.707
Papier -€49.188 -€51.665 €2.477
Gias -€11.818 -€3.153 -€8.665
PMD €114.113 €144.831 -€30.718
Totalen €250.701 €308.921 €58.219


