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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 28 mei 2018 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 14 mei 2018 

Nummer :  15 

Onderwerp :  GR ontwerpbegrot ing 2019 ARCG 

Bijlage(n) :  1.  Begroting 2019 

2.  Concept raadsbesluit  

Steller advies :  Albert Heijerman 

   

   

   

Samenvatting :  Jaarli jks stelt het bestuur van de GR ARCG (de gemeen-

schappelijke regeling Afvalbeheer Regio Centraal Gronin-

gen) de begroting ARCG voor het komende jaar vast. Ver-

volgens worden de raden van de deelnemende gemeenten  

in de gelegenheid gesteld om hierover desgewenst hun 

zienswijze aan het bestuur ARCG kenbaar te maken. De 

begroting ARCG voor 2019 toont, evenals in voorgaande 

jaren, een stabiel en vertrouwd beeld vertoond. Daarom is 

er vooralsnog geen aanleiding voor een zienswijze. 

   

Voorgestelde beslissing :  1.  In te stemmen met de begroting ARCG 2019. 

2.  Ten aanzien van de begroting 2019 geen zienswijze aan 

het bestuur ARCG kenbaar te maken. 

3.   Het college op te dragen het bestuur van de GR ARCG 

schrifteli jk over het besluit  van de raad te informeren. 

 

 

 Nee      Ja 

Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Groningen op grond van artikel 21, eerste 

en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling. Het 

besluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd.  
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ARCG (Afvalbeheer Regio Centraal Groningen) is een gemeenschappelijke regeling (GR) 

van acht Groninger gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn Bedum, Groningen, 

Grootegast, Haren, Leek, Marum, Ten Boer en Zuidhorn. Het gezamenlijke doel is om de 

inzameling en verwerking van afvalstromen waar moge lijk gemeenschappelijk te organi-

seren. 

 

Elk jaar stelt het algemeen bestuur ARCG een begroting vast. De begroting voor het jaar 

2019 treft u als bij lage aan. Deze is als (ontwerp)begroting vastgesteld in de vergadering 

van het algemeen bestuur van 26 april  2018. Conform artikel 25 van de GR ARCG wordt 

de (ontwerp) begroting toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op 

grond van dit artikel heeft u de mogelijkheid om hierover een zienswijze kenbaar te ma-

ken. 

 

ARCG begroting 2019 

Separaat hebben wij u de algemene beleidsmatige en financiële kaders ARCG voor 2019 

toegestuurd. Deze kaders vormen de basis voor de ARCG begroting 2019. De begroting 

geeft inzicht in de activiteiten van ARCG op de locatie Woldjerspoor, alsmede de financi-

ele vertaling daarvan. ARCG verwacht dat ongeveer 94.955 ton afval wordt aangeboden 

voor verwerking. Verder verwacht ARCG dat er meer gebruik zal worden gemaakt van de 

afvalbrengstations en dat er meer drankenkartons zullen worden nagescheiden.  

 

Voor de verwerking van huishoudelijk restafval, bedrijfsafval en GFT worden de tarieven 

voor 2019 gepresenteerd. Voor huishoudelijk restafval wordt een tarief gepresenteerd dat 

geli jk is aan het tarief voor 2018. Het tarief voor GFT sti jgt met 4,9% als gevolg van een 

aanbesteding (N.B.: in de financiële kaders voor 2019 is nog voorzien in een sti jging van 

6,8%).  

 

In zijn begroting presenteert ARCG de financiële posit ie, mede op basis  van de omvang 

van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit.  

 

De gemeente Haren zamelt geen bedrijfsafval in; de cijfers die op deze afvalstroom be-

trekking hebben, hebben voor onze gemeente  dan ook geen directe betekenis.  

 

De begroting ARCG 2019 geeft een vertrouwd en een ten opzichte van vorige begrotingen 

stabiel beeld. Wij menen daarom dat deze begroting voor kennisgeving kan worden aan-

genomen en geen aanleiding geeft voor een zienswijze. 

 

Voor het overige menen wij u naar de inhoud van de begroting ARCG 2019 te mogen 

verwijzen. 

 

Financiële gevolgen 

Zoals wij al hebben aangegeven geeft de begrot ing ARCG voor 2019 een vertrouwd en 

stabiel beeld. Er is sprake van een stabil isatie van de tarieven voor restafval en van een 

geringe sti jging van het tarief voor GFT (+ 4,9%). Verrekening vindt plaats op basis van 

nacalculatie. Het resultaat zal worden verdisconteerd in de afvalstoffenheffing 2020.  Ge-

let op de resultaten in voorgaande jaren verwachten wij daarbij slechts een gering effect 

op deze heffing. 

 

Vervolg 

De (definit ieve) begroting dient uiterli jk 1 augustus a.s. aan Gedeputeerde Staten van 

onze provincie aangeboden te worden. Daarbij geldt dat zienswijzen die na 1 augustus 

a.s. door de raden van de deelnemende gemeenten bij het bestuur ARCG worden inge-

diend, zo nodig alsnog als mutatie in de begroting kunnen worden verwerkt.  
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Voorstel 

Wij stellen u voor om: 

1.  in te stemmen met de begroting ARCG 2019;  

2.  ten aanzien van de begroting 2019 geen zienswijze aan het bestuur ARCG kenbaar te 

maken; 

3.  het college op te dragen het bestuur van de GR ARCG schrifteli jk over het besluit van 

de raad te informeren.

 

Haren, 8 mei 2018 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


