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1. Voorstel 

 Te besluiten geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2021 van het 

SOZOG. 

 De rekening 2019 van het SOZOG ter kennisgeving aan te nemen. 

 

2. Inleiding 

Op 3 april 2020 heeft het samenwerkingsverband SOZOG aan de raden van de deelnemende 

gemeenten de ontwerpbegroting 2021 en de jaarrekening 2019 toegezonden. 

 

Op grond van artikel 35.3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de raad een zienswijze 

naar voren brengen over de ontwerpbegroting. De jaarrekening is ter kennisgeving toegezonden. 

 

3. Publiekssamenvatting 

De gemeente Midden-Groningen neemt deel in het SOZOG. Het SOZOG is het 

afvalsamenwerkingsverband van de gemeenten in Zuidoost Groningen. Het SOZOG heeft het beheer 

van de verwerkingscontracten van restafval en GFT-afval en voert zonodig aanbestedingsprocedures 

uit. Het SOZOG stelt elk jaar een begroting op voor het komende jaar. Voordat het algemeen 

bestuur van het SOZOG de begroting vaststelt, stelt het de afzonderlijke gemeenteraden in de 

gelegenheid om een zienswijze naar voren te brengen. Het SOZOG stelt ook elk jaar een rekening 

op over het afgelopen jaar. De rekening wordt ter kennisgeving aan de afzonderlijke raden 

toegezonden. 

 

De raad van Midden-Groningen besluit om: 

1. geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2021 van het SOZOG; 

2. de jaarrekening 2019 van het SOZOG voor kennisgeving aan te nemen. 
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4. Bevoegdheid van de raad 

Op grond van artikel 35.3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de raad een zienswijze 

naar voren brengen over de ontwerpbegroting. De jaarrekening is ter kennisgeving toegezonden. 

 

5. Beoogd effect 

Een door het algemeen bestuur van het SOZOG vastgestelde begroting. 

6. Historische context 

Het SOZOG is het afvalsamenwerkingsverband in Zuidoost Groningen en is in de jaren ’70 opgericht. 

Gemeente Midden-Groningen is deelnemer. De afgelopen jaren heeft SOZOG gefunctioneerd als een 

administratief orgaan dat een aantal gemeenschappelijke zaken afhandelt, de lopende contracten 

beheert en de aanbesteding van de nieuwe contracten voor de verwerking van het GFT-afval en 

restafval heeft verzorgd. 

 

Het SOZOG stuurt elk jaar de ontwerpbegroting en de jaarrekening naar de gemeenten. 

 

7. Argumenten 

1. De kosten zijn noodzakelijk voor het administratief beheer van het SOZOG. 

2. De omvang is klein. De SOZOG-begroting is € 32.130, het aandeel voor Midden-Groningen is € 

11.473 naar rato van inwoneraantal. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

 

Contract restafval 

Het contract voor restafval loopt af op 31 december 2021 en kan dan tweemaal met drie jaar 

verlengd worden. Het algemeen bestuur van het SOZOG heeft nog geen besluit genomen over het 

verlengen van het restafval contract. Indien het algemeen bestuur besluit tot het opstarten van 

een nieuwe aanbesteding is voor begeleidingskosten een budget geraamd van € 15.000,-. Daarom is 

de ontwerpbegroting over 2021 hoger dan de begroting over 2020. 

 

Nieuw GFT-contract 

Het SOZOG-contract voor de verwerking van GFT-afval loopt op 1 april 2022 af. Dit betekent dat dit 

jaar 2020 begonnen wordt met de voorbereiding van een nieuw contract. Wij zullen binnen het 

SOZOG bepleiten om van de verschillende verwerkingsmethoden de verwerkingsprijs en 

duurzaamheidsaspecten goed in beeld te brengen, zodat we een goede afweging kunnen maken 

voor de toekomstige verwerking. 

 

Uittreden Westerwolde 

De gemeenteraad van Westerwolde heeft besloten om per 1 januari 2021 uit het SOZOG te stappen. 

Dit heeft met het beleid van deze gemeente te maken om het restafval te laten nascheiden door  

Omrin. Het algemeen bestuur van het SOZOG heeft op 9 maart 2020 Westerwolde bericht geen 

bezwaar te hebben tegen deze uittreding, onder de voorwaarde dat de financiële consequenties 

voor rekening van Westerwolde zijn. De financiële afhandeling vindt in het kalenderjaar 2020 

plaats. In de ontwerpbegroting is ervan uitgegaan dat deze afhandeling geen doorloop heeft naar 

het jaar 2021. 
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De uittreding van Westerwolde heeft geen invloed op de kosten die het SOZOG maakt. Omdat de 

kosten naar rato inwoneraantal wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten, stijgen onze 

kosten licht. 

 

9. Financiële paragraaf 

De omvang van de SOZOG ontwerpbegroting 2021 is € 32.130,-. De geraamde kosten betreffen 

secretariaatskosten, administratiekosten en de kosten van een accountant. 

 

De bijdrage van de gemeente Midden-Groningen is  € 11.473,- naar rato inwoneraantal. Dit bedrag 

wordt opgenomen in onze gemeentelijke begroting 2021. De kosten worden gedekt uit de 

afvalstoffenheffing. 

 

10. Communicatie 

Geen publiekscommunicatie. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De planning is dat het algemeen bestuur van het SOZOG de begroting vast stelt voor 1 juli 2020 

(conform wettelijke plicht). 
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