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Gevraagd besluit
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 van Gevudo.
2. Bij Gevudo geen zienswijze naar voren te brengen over de jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 
2022 en dit met bijgaande conceptbrief te bevestigen.

Inhoud
Inleiding
De gemeenschappelijke regeling “Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken” 
(Gevudo) bezit namens de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-
Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Vijfheerenlanden en 
Zwijndrecht aandelen in de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC), een “houdstermaatschappij”. 
De begroting geeft inzicht in de financiële positie van de Gemeenschappelijk Regeling en haar 
activiteiten in 2022.

Beoogd effect
Dat de gemeente Papendrecht akkoord gaat met de ontwerpbegroting 2022 en kennis neemt van de 
jaarstukken 2020.

Argumenten
1.1 Het begrote resultaat Gevudo is binnen de financiële kaders.

Het begrotingsresultaat is € 0,00, na bestemming. De ontwerpbegroting van Gevudo bestaat uit twee 
overzichtelijke componenten:

 betaling van de geraamde beheers- en advieskosten uit de opbrengst van de garantieprovisie 
HVC  (€ 34.000)

 doorbetaling van het restant van de garantieprovisie aan de deelnemende gemeenten 
(ongeveer  € 1.000.000).

Voor 2022 wordt een sluitende exploitatie geraamd. De algemene reserve wordt geprognosticeerd op 
ongeveer € 30.000,-. Gezien dit feit hoeven er geen inhoudelijke of financiële opmerkingen, in de zin 
van wensen en bedenkingen, gemaakt te worden.

2.1 De jaarstukken worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

In de gemeenschappelijke regeling Gevudo is opgenomen dat gemeenteraad en college de 
jaarstukken niet vaststelt, dit is voorbehouden aan het Algemeen Bestuur. De gemeenteraad en 
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college nemen kennis  van de jaarstukken. Het resultaat voor het jaar 2020 wordt door Gevudo op 
nihil afgesloten. 

Kanttekeningen
-

Financiën
-

Uitvoering
-

Communicatie & participatie
-

Duurzaamheid & ecologie
-

ICT
-

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen
1. Jaarrekening 2020 versie def.pdf
2. Begroting 2022 Gevudo AB.pdf
3. Zienswijze raad Gevudo concept.pdf
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: 

De raad van de gemeente Papendrecht,

besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 van Gevudo.
2. Bij Gevudo geen zienswijze naar voren te brengen over de jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 
en dit met bijgaande conceptbrief te bevestigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,


