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Motie Onderzoek Scenario's GR Avalex 

De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op donderdag 1 december 2016 

Constaterende dat: 
• De begroting voor 2016 een verslechterd resultaat laat zien; 
• In de zienswijze van nnei 2016 op de ontwerpbegroting 2017 weer vele kritiekpunten opgenomen 

zijn; 
• De gewijzigde begroting 2017, inclusief de programma-indeling conform regelgeving BBV en 

duidelijkere lay-out, nog niet inzichtelijk is voor de mad; 
• De opbrengsten uit Onngekeerd Afval Inzamelen het verdienmodel bepalen en tegelijkertijd worden 

aangemerkt als een hoog risico; 
• Er nog geen nieuwe tarievenstructuur is vastgesteld; 
• Het overgaan tot een nieuwe governance noodzakelijk is om meer sturing en controle te kunnen 

houden op de bedrijfsvoering; 
• Er pas na de vaststelling van de tarievenstructuur gesproken zal gaan worden over de nieuwe 

governance; 
• Het aangaan van nieuwe leningen in 2016 het proces om te komen tot een nieuwe governance 

heeft vertraagd. 

Overwegende dat: 
• De gemeenteraad nneer inzicht nodig heeft in de kosten en consequenties van beslissingen voor de 

toekomst van de gemeenschappelijke regeling en voor een financieel gezonde toekomst van Avalex; 
• De raad op tijd bij zou moeten kunnen sturen; 
• De raad de gemeenschappelijke regeling Avalex, met het oog op het verkrijgen van het noodzakelijke 

inzicht; integraal wil bespreken in een (al dan niet besloten) vergadering; 
• Het wenselijk is om te streven naar verdere kostenbesparingen om de lasten voor de burger te 

beperken. 

Draagt het college op om: 

Scenario's uit te werken van financiele en bestuurlijke consequenties voor: 

(1) het uittreden van; 

(2) voortzetting op huidige voet van; 
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(3) stopzetten van de gemeenschappelijke regeling Avalex; 

(4) omzetten naar een overheids-NV inclusief de mogelijkheid van garantstelling van gemeente bij 

hernieuwd aangaan van leningen; 

(5) verkoop van Avalex aan een marktpartij en deze scenario's voor te leggen aan de raad voor 

bespreking. 

en gaat over tot de orde van de dag; 
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