
 

1 

 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 20 mei 2022 

Agendapunt : 7.4, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Zomerinzameling gft pluspakket 

 

 
Voorstel 

1. De afzonderlijke opdrachten van de gemeenten West Betuwe en West Maas en Waal voor de 
hogere inzamelfrequentie voor bioafval (gft) in de zomerinzameling niet uit te voeren. 

2. De inkomsten van de tarieven uit hoofdstuk 6 van de tarieventabel 2022 verrekenen in 
hoofdstuk 6 van de tarieventabel 2023 als onderdeel van de afvalstoffenheffingenverordening. 

 

 
Inleiding 
In twee gemeenten, West Betuwe en West Maas en Waal, zamelt Avri in de zomermaanden (juni, juli, 
augustus) wekelijks gft in. Deze dienstverlening wijkt af van het basispakket met tweewekelijkse inzameling 
van gft en behoort daarom tot het pluspakket. Avri heeft hiervoor twee losse opdrachten van de beide 
gemeenten ontvangen.   
 
Het groeiende tekort aan chauffeurs in combinatie met het samenvallen van deze periode met de 
zomervakantie van veel personeelsleden maakte de zomerinzameling de laatste jaren al een steeds groter 
wordende uitdaging voor de planning. Sinds het uitbreken van corona heeft de personele bezetting bij Avri 
enorm onder druk gestaan. Veel chauffeurs en beladers werken extra dagen en met grote regelmaat 
worden collega’s uit andere afdelingen en teamleiders ingezet om de gaten die door het nog steeds hoge 
ziekteverzuim ontstaan te dichten. Het uitvoeren van de zomerinzameling gft zou de inzet van personeel 
aankomende zomer teveel onder druk zetten. Om te voorkomen dat hierdoor de continuïteit van de 
dienstverlening van het basispakket in het gedrang komt, wil Avri de zomerinzameling van gft in het 
pluspakket in de zomer van 2022 laten vervallen. 

 
Beoogd effect 
De effecten en doorwerking van het ontstane personeelstekort beperken voor de essentiële 
basisinzameling.  
 
Argumenten 

1.1. De beschikbare medewerkers zijn nodig om het basispakket uit te voeren.  
Het niet uitvoeren van de opdrachten is noodzakelijk omdat er mindere medewerkers voorhanden 
zijn. Deze zijn nodig  om alle werkzaamheden uit het basispakket uit te voeren. Het gaat om de 
werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden op grond van de afvalstoffenverordening en het 
uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2022. 

1.2. Het AB is bevoegd om hierover een besluit te nemen en een versnelde besluitvormingsprocedure 
is nodig omdat het overmacht betreft.  

 
Kanttekeningen 

1. De dienstverlening voor bewoners in West Betuwe en West Maas en Waal wordt hiermee 
verminderd. 
De inzamelfrequentie is hiermee gelijk aan de dienstverlening in de andere 6 gemeenten.  

2. Het aanbiedpercentage van de gft containers is hoog 
Hoewel het aanbiedpercentage van gft containers in beide gemeenten in de zomer hoog is, is de 
hoeveelheid aangeleverd gft per container in deze periode vaak beperkt. Bewoners zullen qua 
volume geen problemen ondervinden. De maatregel is voornamelijk ingevoegd om stank of 
overlast van ongedierte in de containers kunnen beperken. Door een lagere inzamelfrequentie is 
de kans op stank en ongedierte groter. Maar bewoners kunnen ook zelf veel doen om stank en 
overlast van ongedierte te voorkomen.  

 
Communicatie 
Dit voornemen wordt in de betreffende gemeenten gecommuniceerd en de extra inzameldagen wordt uit de 
digitale afvalkalender geschrapt. Ook zullen de inwoners tips krijgen over hoe zij stank of overlast van 
ongedierte in de containers kunnen beperken.  
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Financiën 
De extra kosten van zomerinzameling gft zijn meegenomen in de tarieven van de afvalstoffenheffing voor 
de huishoudens in de betreffende gemeenten. De hoogte van het tarief is € 7,53 per jaar per huishouden. 
De aanslagen voor 2022 zijn al verzonden en kunnen niet worden ingetrokken. De inkomsten van de 
tarieven uit hoofdstuk 6 van de tarieventabel zullen verrekend worden in de tarieventabel 2023 (onderdeel 
van de afvalstoffenheffingenverordening). Dat wil zeggen dat het tarief 2022 in mindering zal worden 
gebracht op het tarief (en dus de aanslag) in 2023.  
 
Om hier uitvoering aan te geven zullen in de bestuursrapportage 2022 de lasten en de baten ten aanzien 
van extra GFT worden afgeraamd. De baten uit de afvalstoffenheffing worden toegevoegd aan de reserve 
pluspakket en zullen in 2023 (middels eerste begrotingswijziging 2023) worden onttrokken om de lasten van 
de extra GFT inzameling in 2023 te dekken. 
 
Uitvoering 
De accountmanagers van Avri zullen dit voorstel met de gemeenten West Betuwe en West Maas en Waal 
bespreken.  
 
Avri zet volop in op het werven van nieuw personeel en op het behouden van het huidige personeel. 

 
Bijlagen 

1. Tarief voor extra inzameling bioafval, afvalstoffenheffing 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: Tarieven afvalstoffenheffing 2022, Hoofdstuk 6 
 

Tarieven extra inzameling bioafval 6.1  
 

 

Bij de onderstaande gemeenten wordt de belasting als bedoeld in deze tarieventabel, indien 
gedurende een bepaalde periode in de zomermaanden het bioafval (gft) niet tweewekelijks 
maar wekelijks wordt ingezameld, eenmalig vermeerderd met een vast bedrag Gemeente:  
- West Betuwe en West Maas en Waal 

 
 
 
€ 7,53 
 

 
 


