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Notitie bij de AVU-begroting 2018 
 
Door : Frans van Dijk, secretaris AVU (wnd) 
Datum : 5 december 2016  
 
 
Geachte leden van de Raad, 
 
Uitvoering gevend aan artikel 34 van de statuten van de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering 
Utrecht, bieden wij u de concept-begroting 2018 aan. Deze is door het Dagelijks Bestuur voorlopig 
vastgesteld en vervolgens aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten die in de 
gelegenheid worden gesteld om zienswijzen kenbaar te maken. Wij verzoeken u uw zienswijzen voor 1 
mei 2016 schriftelijk en ter attentie van het Algemeen Bestuur van de AVU in te dienen. 
 
In de concept-begroting 2018 is uitgegaan van de door de deelnemende gemeenten voor 2018 
opgegeven hoeveelheden huishoudelijk afval. Omdat de concept-begroting al in oktober 2016 is 
opgesteld, kan het voorkomen dat gegevens die door derden moeten worden verstrekt, nog niet 
voorhanden zijn. De ervaring leert dat deze gegevens meestal voor de behandeling van de begroting in 
het Dagelijks Bestuur, voorafgaand aan de definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur bekend 
zijn. Waar dit niet het geval is, wordt op basis van jarenlange ervaring een inschatting gemaakt, of wordt 
indexering van de bekende gegevens toegepast. 
 
Gezien het feit dat de AVU-begroting voor het grootste deel wordt bepaald door tonnages welke de 
deelnemende gemeenten opgeven en de AVU zelf geen beleid ontwikkelt, zijn de financiële kaders 
beperkt en afgebakend. Er is daarom gekozen om deze kaders niet in een aparte kadernota te 
beschrijven, maar om deze in de begroting op te nemen. 
 
In hoofdstuk 2 van deze concept-begroting 2018 worden de financiële kaders beschreven. Dit zijn de 
uitgangspunten waarop de productbegroting is gebaseerd. In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is 
vastgelegd dat deze financiële kaders voor 15 april van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar aan 
de raden van de deelnemende gemeenten moeten worden toegezonden. Daaraan wordt door het 
toezenden van deze conceptbegroting voldaan. 
 
Met deze concept-begroting 2018 gaan wij ervan uit u een reëel zicht te geven op de te verwachten 
financiële ontwikkelingen binnen de AVU. 
 
Hoogachtend, 
Namens het Dagelijks Bestuur, 
 
 
F.A. van Dijk, 
Secretaris 


