Raadsvergadering 3 oktober 2013
Voorstel B 8
Heinkenszand, 17 september 2013
Onderwerp:
voorstel tot het kennis nemen van de jaarrekening 2012 en begroting 2014 van de
gemeenschappelijke regeling reinigingstaak Goes/Borsele en aanschaf van een
nieuwe kolkenzuiger
(portefeuille wethouder Zandee)

Geachte raad,
Voorstel
Kennis te nemen van de jaarrekening 2012 en begroting 2014 van de gemeenschappelijke
regeling (GR) reinigingstaak Goes/Borsele. Kennis te nemen van aanschaf van een nieuwe
kolkenzuiger.
Voorgeschiedenis
De GR reinigingstaak Goes/Borsele bestaat sinds 1993 en functioneert goed en wordt ook
de komende jaren voortgezet. In haar vergadering van 2 september jl. heeft het bestuur van
de GR reinigingstaken Borsele/Goes de jaarrekening 2012 en de begroting 2014
vastgesteld.
Argumenten
Het voortzetten van de GR reinigingstaak Goes/Borsele heeft als voordeel dat beide
gemeenten samen genoeg werk hebben om een kolkenzuiger rendabel in te zetten. Dat het
service niveau hoog is, storingen en calamiteiten kunnen gelijk opgelost worden.
Jaarrekening 2012
De overschrijding bij de kolkenzuiger wordt voornamelijk veroorzaakt door inhuur van derden
i.v.m. een langdurig zieke medewerker. Daarnaast zorgen extra onderhoudskosten en
brandstofverbruik voor overschrijding van het budget. De extra bijdrage voor de gemeente
Borsele van € 20.459 is binnen de post rioleringen in de jaarrekening 2012 van de gemeente
Borsele opgevangen.
Begroting 2014
De begroting 2014 van de GR reinigingstaken Borsele/Goes groot € 154.600 is opgesteld
conform de richtlijn VZG -0,25%.
In 2014 is de huidige kolkenzuiger aan vervanging toe. De huidige kolkenzuiger is bijna 10
jaar en afgeschreven. Het bestuur van de GR reinigingstaak Goes/Borsele heeft in haar
vergadering van jl. 2 september 2013 besloten om een nieuwe kolkenzuiger aan te schaffen.
Bij aanschaf zal erop gelet worden dat deze wagen voldoet aan: de laatste veiligheidseisen
zoals euro 6 motor, arbo-regelgeving, milieuaspecten en ergonomie. Deze wagen wordt
uitgerust met het zogenaamde Track & Trace systeem, zodat er optimale afstemming van
werkzaamheden kan plaats vinden. Ook wordt deze wagen uitgerust met een ‘Ecodrive’, dit
komt de veiligheid ten goede en heeft een positief effect op het onderhoud en
brandstofverbruik.

Financiën
Dekking voor de begroting 2014 vindt plaats binnen de bestaande budgetten.
Voor de financiering van de aanschaf van de kolkenzuiger zal de gemeente Borsele een
geldlening verstrekken aan de GR reinigingstaak Goes/Borsele.
Door de aanschaf van een nieuwe kolkenzuiger door de GR reinigingstaak Goes/Borsele zal
de kapitaalslast stijgen met € 4.000. Door verkoop van de oude kolkenzuiger zal er eenmalig
een bate zijn die gebruikt zal worden om de hogere kapitaallasten in 2014 te dekken. Voor
de begroting 2015 zal de dekking gezocht worden in verdere efficiëntieslag in de
bedrijfsvoering.
Uitvoering/planning
Door de voortzetting van de GR reinigingstaak Goes/Borsele zijn er geen personele
consequenties. De kolkenzuiger zal besteld worden de verwachte bouwtijd is een halfjaar.
Besluit
Kennis te nemen van de jaarrekening 2012 en begroting 2014 van de gemeenschappelijke
regeling reinigingstaak Goes/Borsele. Kennis te nemen van aanschaf van een nieuwe
kolkenzuiger.
Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.
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