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Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 19 mei 2021

Betreft 
X Collegebrief

x Zienswijze

Titel en datum van het stuk (+ link):
Ontwerpbegroting ARCG 2022 (zienswijze)

Ontwerpbegroting ARCG (zienswijze)

Bijlage 1 ARCG Begroting 2022

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
S. Boutsema – 050 3671032

Korte samenvatting:
De begroting ARCG geeft inzicht in de activiteiten van de ARCG op de locatie Woldjerspoor en de 

financiële vertaling daarvan. Vanaf 1 januari 2022 wordt het restafval, Gft, bedrijfsafval en 

ongescheiden grof huishoudelijk afval niet meer in ARCG verband verwerkt (dit i.v.m. de 

dienstverleningsovereenkomst met Omrin). 

Het ARCG terrein zal gebruikt worden voor het op- en overslag van afval van o.a. de ARCG-

gemeenten, dat daarna door Omrin zal worden verwerkt. Daarnaast blijft het afvalbrengstation zijn 

functie behouden, alsook de chemokar, klein gevaarlijk afval depot en de olie, water- en 

slibafscheider.

In de ontwerpbegroting is geen rekening gehouden met de mogelijke gevolgen van Covid-19 op de 

economie. In tijden van recessie kan het aanbod aan afval namelijk sterk fluctueren. 

De ontwerpbegroting geeft een stabiel beeld en daarom adviseert het college u geen zienswijze 

kenbaar te maken. 

Vermeld op LTA?
X Ja

item nr 2020-222

Deadline?
X ja 

zo ja, namelijk: een eventuele zienswijze dient voor 16 juni 2021 kenbaar te zijn gemaakt.

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/ARCG-ontwerpbegroting-2022-zienswijze.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Bijlage-ARCG-Begroting-2022.pdf


Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X conform 

Geen politiek gevoelig onderwerp. De begroting laat een stabiel beeld zien.

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Agendering als conformstuk in meningsvormende sessie, met gelegenheid tot korte vraag of 

opmerking. 

Nadere informatie
…
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