
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke regeling 
Geul en Maas (afvalsamenwerking Maastricht - Meerssen - Valkenburg aan de 
Geul). 

Datum 19 mei 2021 + optioneel 25 mei 2021. 

Portefeuillehouder Wethouder Aarts. 

Programmanummer 7 Volksgezondheid en milieu. 

Behandelend ambtenaar HS Eck, van 
Telefoonnummer: 043-350 5171 
Hennie.van.Eck@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Raadsleden zijn met elkaar en de wethouder in debat getreden ten behoeve 
van het voorbereiden van besluitvorming over het voorliggende raadsvoorstel. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Gemeenteraad. 

Verloop voorgaande 
proces 

Het bestuur van de GR Geul en Maas heeft de jaarrekening 2020 en de 
ontwerpbegroting 2022 (voorlopig) vastgesteld en aan colleges van de 
deelnemende gemeenten gestuurd.  

De colleges sturen de jaarrekening 2020 ter kennisname door naar de raden. 
En leggen de ontwerpbegroting 2022 voor eventuele zienswijzen voor aan de 
raden. 

Inhoud  Het college van B&W neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Geul en 
Maas. Deze regeling voorzag tot en met 2020 in beheer en exploitatie van vier 
regionale milieuparken voor inzameling van huishoudelijk afval (over dat 
taakveld gaat de jaarrekening 2020). Met ingang van 1 januari 2021 is een 
nieuwe, verbrede GR Geul en Maas opgericht. Naast genoemde regionale 
milieuparken, maken nu ook logistieke inzameltaken, taktisch-operationeel 
beleid en projecten deel uit van het takenpakket van de GR (over dat verbrede 
taakveld gaat de ontwerpbegroting 2022).  

In de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat het bestuur van het 
gemeenschappelijke orgaan voor 15 april de ontwerpbegroting van het 
komende jaar toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De 
raad kan zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het 
bestuur van het gemeenschappelijke orgaan. Daarnaast zendt het bestuur 
vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting geldt, 
de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de eindafrekening 
(jaarrekening) aan de raden van de deelnemende gemeenten. 

De jaarrekening 2020 vertoont een negatief resultaat van € 430.807, 
voornamelijk als gevolg van het verhoogde afval-aanbod tijdens de corona-
periode. Het Maastrichtse aandeel daarvan is € 333.688. Dit bedrag wordt 
waar mogelijk opgevangen binnen de voorziening afval, danwel zal drukken op 
de exploitatie van het product afval voor het boekjaar 2021. 

Het college heeft ingestemd met de GR-jaarrekening 2020 en stelt aan de raad 
voor de jaarrekening voor kennisgeving aan te nemen. 



 

 

 

 

 

 

De ontwerpbegroting 2022 beslaat een groter taakgebied dan voorheen. Waar 
in het startjaar van de verbrede GR Geul en Maas (2021) de Maastrichtse 
logistieke taken nog niet opgenomen zijn in de GR-begroting, is dat met ingang 
van 2022 wel het geval. Het financiële volume van Maastricht in de GR Geul 
en Maas stijgt dan ook sterk. Per saldo leidt dat niet tot een kostenverhoging 
voor Maastricht, omdat die kosten- en opbrengsten al opgenomen waren in de 
Maastrichtse afvalbegroting. 

Het college heeft ingestemd met de GR-ontwerpbegroting 2022 en stelt aan de 
raad voor om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indienen van een 
zienswijze over de ontwerpbegroting.  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Met elkaar in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan elkaar en de 
wethouder in het kader van voorbereiding van besluitvorming over het 
voorliggende startdocument. 

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Politieke vragen te beantwoorden, en via de voorzitter deel te nemen aan het 
politiek debat waar nodig. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De ambtenaar heeft geen rol in een raadsronde. De ambtenaar kan immers 
nooit onderdeel zijn van een politiek debat. Bij uitzondering kan de ambtenaar 
een korte reactie geven op niet-politieke vragen op uitnodiging van de 
voorzitter. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Vanwege corona de live-stream te volgen. 

Vervolgtraject Eventuele zienswijzen van de raden van de drie deelnemende gemeenten 
zullen worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de GR-begroting 
2022 in de GR-bestuursvergadering van 8 juli 2021. 

 


