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Soest, 21 februari 2020 
Aan de raden en de colleges van de  
deelnemende gemeenten 

 

Aanbiedingsbrief bij de ontwerpbegroting 2021 
 
Geachte leden van de Raad, geacht College, 
 
Uitvoering gevend aan artikel 33 van de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering 
Utrecht, bieden wij u de ontwerpbegroting 2021 aan. Indien u zienswijzen heeft naar aanleiding van deze 
ontwerpbegroting, verzoeken wij u deze voor 1 mei 2020 ter attentie van het Dagelijks Bestuur van de AVU 
in te dienen.  
 
Voor de opstelling van deze ontwerpbegroting is voor de afvalhoeveelheden voor huishoudelijk restafval, 
grof huishoudelijk restafval en gft uitgegaan van de hoeveelheden zoals deze in 2018 door de gemeenten 
zijn opgegeven voor de aanbesteding van de verwerkingscontracten. Hierbij is wel gekeken of deze 
hoeveelheden in lijn liggen met de geregistreerde hoeveelheden voor 2019. Voor glas en oud papier zijn de 
hoeveelheden van 2019 het uitgangspunt. Tijdens deze inspraak-periode kunnen de gemeenten 
desgewenst wijzigingen in de begrote hoeveelheden opgeven. Dit kan ambtelijk gebeuren en behoeft niet 
met zienswijzen te worden gedaan.  
Voorts moet al ver voor het begrotingsjaar 2021 een inschatting worden gemaakt van mogelijke 
kostenstijgingen, terwijl hierover meestal nog geen gegevens (die aan die raming ten grondslag kunnen 
liggen) voorhanden zijn van de contractpartners. Deze gegevens komen voor 2021 pas eind 2020 
beschikbaar. Daarom wordt, als hieromtrent niets anders is vastgelegd in de lopende contracten, een 
voorlopige index van 2% gehanteerd. Wanneer kostenstijgingen tijdig bekend zijn, dan zullen deze nog in 
de op 1 juli 2020 vast te stellen begroting worden verwerkt. Ditzelfde geldt ook voor overige gegevens die 
voor een verantwoorde begroting nodig zijn. 
Specifiek voor de AVU-begroting voor 2021 geldt dat een aantal vaste gegevens juist in 2020 wijzigt. Zo zijn 
de nieuwe verwerkingstarieven voor het huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en gft-afval die 
zijn voortgekomen uit de laatste aanbesteding (definitieve gunning: 20 februari 2020) in deze 
ontwerpbegroting verwerkt. Ook zal in 2020 naar verwachting de structuur van de verpakkingsketen 
ingrijpend wijzigen, als gevolg waarvan geen kosten meer hiervoor in de AVU-begroting behoeven te 
worden opgenomen. Ook hierop is in de ontwerpbegroting al geanticipeerd. 
Deze ontwerpbegroting zal samen met de eventueel ingediende zienswijzen in de vergadering van het 
Dagelijks Bestuur op 20 mei 2020 worden besproken en worden geagendeerd voor de vergadering van het 
Algemeen Bestuur van 1 juli 2020. Daarin wordt de AVU-begroting 2021 definitief vastgesteld en wordt 
deze vervolgens aan Gedeputeerde Staten verzonden. 
 
Met deze ontwerpbegroting gaan wij ervan uit u een getrouw beeld te geven van de te verwachten 
financiële baten en lasten voor het jaar 2021. 
 
Hoogachtend, 
namens het Algemeen Bestuur, 
 
F.A. van Dijk, 
Secretaris 


