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Gemeenteraden van de SOZOG gemeenten 

uw kenmerk Stadskanaal, 12 april 2019 
uw brief van 

ons kenmerk 

bijlagen 3 

onderwerp conceptbegroting 2019 en jaarrekening 2017 

Geachte heer, mevrouw. 

Op grond van artikel 35, lid 1 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen 
(WGR) ontvangt uw raad, minimaal acht weken voor de behandeling in het 
Algemeen Bestuur, een exemplaar van de conceptbegroting 2020 van het Sa
menwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost en Zuidoost Groningen 
(SOZOG). 

Tevens ontvangt u ter kennisgeving de jaarrekening 2018. De conceptbegroting 
2020 en de jaarrekening 2018 worden aan het Algemeen Bestuur ter vaststel
ling aangeboden. De behandeling is gepland voor 1 juli 2019. 

Jaarrekening 2018 (toelichting hogere lasten ten opzichte van 2017) 
De bedrijfslasten in de jaarrekening 2018 ad € 23.299,00 zijn ten opzichte van 
de bedrijfslasten in de jaarrekening 2017 ad € 19.756,00 met een bedrag van 
€ 3.543,00 gestegen. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door: 
- Secretariaatskosten € 1.911,00 lager 
- Accountantskosten € 3.156,00 hoger 
- Overige kosten € 2.298,00 hoger 

De lagere secretariaatskosten worden veroorzaakt doordat er in 2018 minder 
uren in rekening zijn gebracht door de gemeente Stadskanaal. In 2017 zijn er 
meerdere bijeenkomsten geweest in verband de problematiek rond de verwer
king van het Grof Huishoudelijk Afval(GHA) door SUEZ. in de 2e helft van 2016 
begonnen. Hierdoor is het TO een aantal keren bij elkaar geweest om de pro
blematiek te bespreken. De hogere accountantskosten worden veroorzaakt 
doordat onze accountant een wisseling van personeel heeft doorgemaakt 
waardoor meer uren in rekening zijn gebracht. De hogere overige kosten wor
den veroorzaakt door de declaraties van de advocaat inzake discussie rondom 
de verwerking van het Grof Huishoudelijk Afval (GHA) door SUEZ. 

Bijgevoegd is een aparte bijlage met betrekking tot de rekening-courant ver
houding met de deelnemende gemeenten. Deze is per abuis niet in de jaarre
kening terechtgekomen. 



Mocht u nog vragen hebben dan kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen 
met mij opnemen. Mijn telefoonnummer is (0599) 631644. 

Met vriendelijke groet, 

Comptabele. 


