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Raadsinformatiebrief betreffende 5e begrotingswijziging 2020 O.L.A.Z.
Geachte raadsleden,
Hierbij informeren wij u over de 5e begrotingswijziging 2020 O.L.A.Z..
Sinds de uitbraak van COVID-19 hebben milieustraten te maken met een grote toestroom
aan bezoekers en een sterk toegenomen aanbod van afvalstromen. De toename van het
aantal bezoekers heeft geleid tot een stijging in de personeelskosten. Het grotere aanbod
van afvalstromen leidt tot een grotere afzet van componenten, waardoor de exploitatiekosten
stijgen. O.L.A.Z. heeft een 5e begrotingswijziging 2020 O.L.A.Z. aangeboden in verband met
de stijging van de personeelskosten (€ 420.000) en exploitatiekosten (€ 383.000).
Normaliter worden begrotingswijzigingen van O.L.A.Z. tegelijkertijd meegenomen in de
vaststellingsprocedure van de jaarrekening en de begroting, zoals omschreven in de
Gemeenschappelijke regeling. Deze stukken worden dan voorgelegd aan u als raad voor het
eventueel indienen van zienswijzen. Conform artikel 17, lid 2 van de gemeenschappelijke
regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland is hiervoor een termijn van acht weken
opgenomen.
Op grond van artikel 17 lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling is de hierboven
beschreven procedure van toepassing op een wijziging van de begroting. Een
begrotingswijziging aan het eind van een jaar, zoals nu het geval is, kan hier echter niet aan
voldoen. De termijn is te kort om de begrotingswijziging voor zienswijzen aan te bieden aan
de raad voordat besluitvorming in het algemeen bestuur van O.L.A.Z. (AB) plaatsvindt.
Begrotingswijzigingen die betrekking hebben op een bepaald jaar moeten in hetzelfde jaar
worden vastgesteld door het algemeen bestuur. In dit geval betekent dat in haar vergadering
van donderdag 3 december aanstaande. O.L.A.Z. benadrukt dat deze begrotingswijziging
voldongen kosten betreft die veroorzaakt zijn door bijzondere omstandigheden (Corona) en
dat deze kosten al zijn gemaakt.
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Totaal betekent dit voor O.L.A.Z. een verhoging van de bijdrage per inwoner van € 2,10 (van
€ 22,68 naar € 24,78). Deze kosten zijn grotendeels al gemaakt en een deel van deze
personeelskosten is inmiddels bij de gemeente Vlissingen in rekening gebracht. In totaal
betekent dit voor Gemeente Vlissingen een stijging van € 93.167 aan kosten. Deze
financiële effecten zijn deels (45.000,--) verwerkt in de 2e bestuursrapportage 20201 en deels
maken zij deel uit van de post van 303.200,-- nog niet gedekte kosten voor
coronamaatregelen. Ten aanzien van deze laatste post wordt uw raad bij de 2e
bestuursrapportage voorgesteld, deze te dekken uit het batig saldo van de 2e
bestuursrapportage.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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Financiële compensatie coronamaatregelen: De VNG heeft met het kabinet de afspraak gemaakt om
gemeenten reëel te compenseren voor de extra kosten die de coronacrisis met zich meebrengt. Ondanks dat
voor de kosten van het afval inzamelen nog geen afspraken zijn gemaakt voor de financiële Compensatie
Corona-maatregelen, heeft adviesbureau Andersson Elffers Felix in opdracht van de VNG in kaart gebracht wat
de financiële effecten van de coronacrisis voor gemeenten zijn qua afval inzamelen.
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