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Ontwerpbegroting CURE 2012.

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.

Het dagelijks bestuur van het Centrum Reinigingstaken Eindhoven & omgeving (CURE) middels
bijgaande conceptbrief mee te delen dat de ingekomen ontwerpbegroting voor 2012 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 2011, verhoogd met de overeengekomen
indexering.

Aanleiding voor het advies is artikel 19 van de “Gemeenschappelijke regeling reinigingstaken Eindhoven
en omgeving” waarin bepaald is dat het dagelijks bestuur van CURE de gemeenteraden van de in CURE
deelnemende gemeenten alsmede de deelnemende private partij, de R.R.D., in de gelegenheid stelt
omtrent de ontwerpbegroting van hun gevoelen te doen blijken, voordat deze aan het algemeen bestuur
van CURE ter vaststelling wordt aangeboden.

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. Deze vastgestelde begroting dient jaarlijks vóór 15 juli naar de provincie te
worden gezonden. Vaststelling door het Algemeen Bestuur vindt dus steeds plaats tijdens de
bestuursvergadering van eind juni c.q. begin juli. Tijdige behandeling door de raden van de deelnemende
gemeenten vereist dus toezending door het Dagelijks Bestuur van de conceptbegroting vóór 1 april van elk
jaar.
Wederom is de ontwerpbegroting te laat ontvangen. De oorzaak van de vertraging is gelegen in de late
beschikbaarheid van de CBS-indexcijfers waarmee de begroting jaarlijks geïndexeerd wordt. Het Algemeen

Bestuur van CURE heeft inmiddels besloten niet meer de indexcijfers over de maanden januari tot en met
december van het voorgaande jaar toe te passen, maar die over de laatst beschikbare maand en de elf
maanden daarvoor. Daarmee wordt vertraging in de toekomst voorkomen.
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Het beoogde resultaat is een door de raad gekend en geaccepteerd kostenniveau van de dienstverlening
door CURE.
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De ontwerpbegroting heeft niet geleid tot opmerkingen van ambtelijke zijde. De begroting voor de
gemeente Valkenswaard is gelijk aan die voor 2011, verhoogd met de overeengekomen indexen.
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.
Het algemeen bestuur van CURE heeft de onderhavige conceptbegroting al vastgesteld en wel in de
vergadering van 8 juli jl. De vastgestelde begroting is tijdig, vóór 15 juli, aan de provincie verzonden.
Het Algemeen Bestuur van CURE heeft maatregelen getroffen om vertraagde toezending van de
conceptbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten in de toekomst te voorkomen.
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Middels toezending van periodieke rapportages verschaft het dagelijks bestuur van CURE inzicht in de
uitgaven c.q. kosten en tijdsbesteding. Ieder jaar wordt uiteraard bij het uitbrengen van de jaarrekening
teruggekeken naar het verstreken jaar. Als gevolg van de overeengekomen vaste budgettaire omgeving
zijn eventuele overschrijdingen voor rekening van Van Gansewinkel en vallen eventuele meevallers ook
aan deze partij toe.
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Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
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Conceptbrief aan het dagelijks bestuur van CURE.
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Ontwerpbegroting CURE 2012.
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