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Geachte leden van de raad,

Wij bieden u bijgevoegd de ontwerp begroting 2023 en de meerjarenramingen 2024-2026 van Avri aan. In deze
begroting leest u hoe we een trendbreuk die we in 2021 hebben ingezet verder hebben vormgegeven. Doen wat
we altijd deden, is geen optie meer. Er is behoefte aan een koerswijziging; van Iineaire afvalinzamelaar naar
circulaire ketenpartner. Hierdoor verandert de rol en positie van Avri: de focus komt te liggen op draagvlak bij
inwoners, partnerschap in de keten, efficiëntie en een datagestuurde bedrijfsvoering.

Deze begroting is opgesteld binnen de kaders van de kadernota 2023 zoals aan de gemeenteraden aangeboden.
De kadernota is behandeld op de platformbijeenkomst van l3januarij.l. en in hetAB van 10 februari 2022.
Hiermee is een extra gelegenheid geboden om tijdig het gesprek te voeren over de kaders voor de begroting. De
kadernota is ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van mei.

Tijdens de raadsinformatie avond van 13 aprilj.l. hebt u kennis kunnen nemen van de hoofdlijnen van zowel de
begroting 2023 als van de jaarstukken 2021. Daarnaast is er nog een platformbijeenkomst op 2 juni a.s. ter
voorbereiding op de besluitvormende vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 juli. Op deze manier hopen we u
zo goed mogelijk te informeren in voorbereiding op de behandeling van de stukken in uw gemeenteraad.

We vragen om uw zienswijze op deze begroting en hopen hiermee tot gedragen besluitvorming te komen. Wij
verzoeken u vriendelijk om uw zienswijzen bij de ontwerp begroting 2023 en de meerjarenramingen 2024-2026
uiterlijk woensdag 22 juni 2022 aan ons kenbaar te maken en in te dienen via het bestuurssecretariaat van Avri
(bestuurssecretariaat@avri.nl).

Het dagelijks bestuur van Avri,
De voorzitter, De secretaris,

J. Reus W. rouwer
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