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Ontwerpbegroting CURE 2013.
aan de gemeenteraad
A.

Samenvatting

Op grond van artikel 19 van de “Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Eindhoven en omgeving”
worden de gemeenteraden van de in CURE deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld omtrent
de ontwerpbegroting van hun gevoelen te doen blijken, voordat deze aan het algemeen bestuur van
CURE ter vaststelling wordt aangeboden. Voorgesteld wordt het dagelijks bestuur van CURE te
berichten dat de gemeenteraad van Valkenswaard geen opmerkingen heeft.
B.

Voorgesteld besluit

Het dagelijks bestuur van het Centrum Reinigingstaken Eindhoven & omgeving (CURE) middels
bijgaande conceptbrief mee te delen dat de ingekomen ontwerpbegroting voor 2013 niet heeft geleid tot
opmerkingen. De ontwerpbegroting heeft niet geleid tot opmerkingen van ambtelijke zijde. De begroting
voor de gemeente Valkenswaard is gelijk aan die voor 2012, verhoogd met de overeengekomen
indexering en toepassing van de werkelijke kapitaalslasten.
C.

Inleiding

Op grond van artikel 19 van de “Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Eindhoven en omgeving”
worden de gemeenteraden van de in CURE deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld omtrent de
ontwerpbegroting van hun gevoelen te doen blijken, voordat deze aan het algemeen bestuur van CURE
ter vaststelling wordt aangeboden.
D.

Wat willen we bereiken?

Het beoogde resultaat is een door de raad gekend en geaccepteerd kostenniveau van de dienstverlening
door CURE.
E.

Wat gaan we er voor doen?

De ontwerpbegroting heeft niet geleid tot opmerkingen van ambtelijke zijde. De begroting voor de
gemeente Valkenswaard is gelijk aan die voor 2012, verhoogd met de overeengekomen indexen en
toepassing van de werkelijke kapitaalslasten.
De voorliggende ontwerpbegroting wordt ambtelijk gekwalificeerd als reëel, gebaseerd op correcte
uitgangspunten en afspraken. Geadviseerd wordt derhalve het dagelijks bestuur van CURE mee te delen
dat de ontvangen ontwerpbegroting niet heeft geleid tot opmerkingen.
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F.

Financiën

De bijdrage van de gemeente Valkenswaard in de ontwerpbegroting van CURE voor 2013 bedraagt
€ 1.658.286,-. Het betreft als aangegeven een vast budget. Het budget voor 2012 bedraagt € 1.488.489,-.
G. Vervolgstappen

Het Algemeen Bestuur van CURE stelt de begroting vast in de bestuursvergadering van 28 juni 2012.
Vervolgens wordt deze tijdig, vóór 15 juli 2012, naar de provincie verzonden.
H. Communicatie

N.v.t.
I.

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief CURE;
2. Conceptbrief aan het dagelijks bestuur van CURE.
Ter inzage liggende stukken

3. Ontwerpbegroting CURE 2013.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 april 2012 , nummer ….;
Gelet op de van toepassing zijnde artikelen van de Gemeentewet;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 14 juni 2012,
BESLUIT
Het dagelijks bestuur van het Centrum Reinigingstaken Eindhoven & omgeving (CURE) middels bijgaande
conceptbrief mee te delen dat de ingekomen ontwerpbegroting voor 2013 niet heeft geleid tot opmerkingen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 31 mei 2012.

de griffier

de voorzitter,

mevr. drs. C. Miedema

dhr. drs. A.B.A.M. Ederveen.
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