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AVU 
Lange Brinkweg 81 
Postbus 3250 
3760 DG Soest 
telefoon 035-6032303 
fax 035-6035544 

 
 
 
Aan de raden van de        Soest, 27 februari 2017 
deelnemende gemeenten 

 

Aanbiedingsbrief bij de concept-jaarrekening 2016 
 
Geachte leden van de Raad, 
 
Uitvoering gevend aan artikel 35 van de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering 
Utrecht, bieden wij u de concept-jaarrekening 2016 aan. Deze is door het Dagelijks Bestuur op 15 februari 
2017 voorlopig vastgesteld. U wordt hierbij in de gelegenheid gesteld om uw zienswijzen voor donderdag 4 
mei 2017 schriftelijk en ter attentie van het Algemeen Bestuur van de AVU in te dienen. 
 
De thans voorliggende concept-jaarrekening 2016 is opgesteld op basis van de voorlopige jaarcijfers van de 
AVU. Op het moment van het tot stand komen ervan in januari 2017 waren diverse gegevens nog niet 
definitief. De AVU is voor wat betreft de informatie afhankelijk van de gegevens zoals die door de 
deelnemende gemeenten en de gecontracteerde transporteurs en verwerkers dienen te worden geleverd. 
Deze informatie is doorgaans in januari-februari nog niet geheel beschikbaar. Daar waar de juiste 
informatie nog ontbreekt, - vaak gaat het om een bevestiging van de te hanteren cijfers door de gemeenten 
en de overslaglocaties, met name inzake de juiste hoeveelheden -, is met schattingen of onbevestigde 
informatie gewerkt. Deze concept-jaarrekening geeft desondanks een voldoende inzicht in de resultaten 
over 2016. De verwachting is dat de gebruikte gegevens voor het merendeel eerder zullen worden 
bevestigd dan gewijzigd. De ervaring is dat de hoeveelheden ruim voor de accountantscontrole half april dit 
jaar bekend en bevestigd zijn. De voorlopige accountantsverklaring wordt eind april verwacht en zal ter 
informatie worden nagezonden. 
Belangrijk om te vermelden is dat de jaarrekening voor wat betreft de presentatie nog moet worden 
aangepast aan de meest recente voorschriften van de BBV. Dit betreft echter de toets op de indeling in 
programma’s, hoofdstukken en paragrafen. Dit zal geen grote inhoudelijke wijzigingen tot gevolg hebben 
en is niet van invloed op de thans gepresenteerde cijfers. De definitieve jaarrekening 2016 zoals deze zal 
worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur zal voldoen aan de meest recente indelingsvoorschriften 
van de BBV.  
Tenslotte dient te worden vermeld dat teneinde de leesbaarheid van de jaarrekening in de oorspronkelijke 
vorm te verbeteren en de nadruk meer op de financiële status te leggen, er voor is gekozen de presentatie 
te vereenvoudigen door het hoofdstuk betreffende de duurzaamheid en de paragraaf inzake de 
sorteerresultaten alsmede de bijbehorende tabellen te laten vervallen. In plaats hiervan zal in het voorjaar 
van 2017 een aparte duurzaamheidsrapportage worden uitgebracht. 
Met deze concept-jaarrekening 2016 gaan wij ervan uit u een getrouw beeld te geven van de verwachte 
financiële resultaten over het jaar 2016. 
 
Hoogachtend, 
Namens het Dagelijks Bestuur, 
 
F.A. van Dijk, 
Secretaris 


