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Geachte raad,
De Zeeuwse gemeenten nemen deel in de Gemeenschappelijke regeling
afvalstoffenverwijdering Zeeland. Bij de regeling is het Openbaar Lichaam
Afvalstoffenverwijdering Zeeland (0.L.A.Z.) ingesteld. Het 0.L.A.Z. heeft tot doel de
behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de
afvalstoffenverwijdering. In dat kader hebben de 13 Zeeuwse gemeenten hun bevoegdheden
en taken op het gebied van de verwerking van het door of namens de gemeenten
ingezamelde afval overgedragen aan 0.L.A.Z.
Toelichting op de activiteiten van 0.L.A.Z.
De gemeenten zijn op grond van de gemeenschappelijke regeling verplicht door of namens
hen ingezamelde afval ter verwerking aan te bieden aan verwerkers waarmee 0.L.A.Z. een
verwerkingscontract heeft.
Ingevolge artikel 17, lid 1, van de gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering
Zeeland wordt de ontwerpbegroting voor het komende dienstjaar toegezonden aan de raden
van de in het 0.L.A.Z. deelnemende gemeenten. Deze kunnen vervolgens binnen een
periode van acht weken na ontvangst hun zienswijze omtrent de ontwerpbegroting bij het
dagelijks bestuur naar voren brengen.
Inhoud ontwerpbegroting 2020
In de bijlage treft u de ontwerpbegroting 2020 aan. De ontwerpbegroting bevat de:
Meerjaren beleidstoelichting.
Beleidsbegroting 2020.
Financiële Begroting 2020.
-
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Toelichting op de begroting van 0.L.A.Z.
De begroting van 0.L.A.Z. wordt normaliter opgesteld met inachtneming van het bepaalde in
de verwerkingscontracten. In de verwerkingscontracten zijn onder andere de tarieven
vastgelegd voor de verwerking van het door of namens de gemeenten ingezamelde afval.
De door de gemeenten aan 0.L.A.Z. af te dragen bijdragen vloeien voort uit de begroting.
Bij het opstellen van de begroting worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Alle genoemde tarieven c.q. bijdragen per inwoner zijn gebaseerd op kostenramingen,
al dan niet voortvloeiende uit contracten. Op basis van de jaarrekening worden de
tarieven nagecalculeerd en verrekend.
Alle genoemde tarieven en bijdragen zijn exclusief BTW.
De richtlijnen van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) voor de begroting 2020.
Procedure
In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 27 juni 2019 zal de ontwerpbegroting 2020,
vergezeld van eventueel ingekomen schriftelijke reacties van deelnemende gemeenten, ter
vaststelling worden voorgelegd.
Wij verzoeken u eventuele schriftelijke reacties uiterlijk binnen een periode van acht weken
na dagtekening van deze brief in te dienen bij het dagelijks bestuur.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van het 0.L.A.Z.,
namens deze,

C. Dekker, plv. voorzitter

Postadres: 0.L.A.Z., p/a Postbus 79, 4420 AC Kapelle

2

