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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 20 december 2018 
 
(Vergaderzaal  Avri te Geldermalsen) 
 
 

   
Aanwezige AB-leden   
gemeente Buren De heer G.J. Keller Lid AB 
gemeente Culemborg De heer J.A.W.A. Reus Voorzitter DB en AB  
gemeente Geldermalsen De heer R. van Meygaarden Lid AB 
gemeente Lingewaal De heer E. van Sambeek Vervanger van de heer G. Bel 
gemeente Maasdriel De heer E.H.C. Hoften Lid AB 
gemeente Neder-Betuwe De heer S.H.R. van Someren Lid DB en AB 
gemeente Neerijnen De heer T. Kool Lid AB 
gemeente Tiel De heer F. Groen Lid AB 
gemeente West Maas en Waal De heer A.H.M. de Vree Lid AB 
gemeente Zaltbommel De heer W. Posthouwer Lid DB en AB 
   
Woordvoerders namens Avri De heer E.J. de Vries Directeur Avri / secretaris Bestuur, lid MT 
   
Afwezig m.k. De heer G. Bel Lid AB 
   
 
 

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  De voorzitter opent de vergadering om  09.05 uur en verwelkomt alle aanwezi-
gen.  
 
De heer Groen heeft zich afgemeld in verband met ziekte. De heer Bergsma, be-
trokken ambtenaar van gemeente Tiel, krijgt toestemming om het standpunt van 
Tiel in te brengen. 
De heer E. van Sambeek is aanwezig als vervanger van de heer G. Bel. 

   

2 Vaststellen agenda De heer De Vree mist de presentatie van incontinentiemateriaal op de agenda. 
De voorzitter geeft aan dat de presentatie per e-mail is verzonden. In de plat-
formbijeenkomst op 19 november is deze wel besproken. In verband met het uit-
stel komt dit volgend jaar terug op de agenda.  
 
De agenda wordt conform vastgesteld. 

   

3.  Mededelingen De schriftelijke mededelingen zijn vooraf aan de vergadering uitgedeeld en wor-
den als bijlage bij het verslag gevoegd (bijlage 1). De heer De Vries geeft een 
korte toelichting op de onderwerpen.  

   

4.  Ingekomen stukken  

 Brief Gemeente Tiel aan 
Gedeputeerde Staten 

De voorzitter meldt dat deze brief zoals bekend binnen is gekomen in cc. Het 
wachten is op een reactie van Gedeputeerde Staten. 
Het AB heeft kennisgenomen van de brief. 

   

5a Besluitenlijst 18 oktober Besluit: het AB stelt de besluitenlijst van 18 oktober 2018  conform vast. 

   

5b Besluitenlijst 16 november Besluit: het AB stelt de besluitenlijst van 16 november 2018  conform vast. 

   

5c Actielijst Naar aanleiding van: 
2018-08/09, incontinentiemateriaal: 
De voorzitter geeft aan dat hij nog niet gehoord heeft om hoeveel personen het 
per gemeente zou gaan. Dit onderwerp is wel aan de orde geweest bij de Plat-
formbijeenkomst op 19 november 2018. Het idee van de heer Van Meijgaarden 
om te compenseren is iets wat volgend jaar verder uitgewerkt kan worden. Van-
uit het platform is de vraag gesteld wat dit betekent voor de afvalstoffenheffing.  
 
De heer De Vree geeft aan dat de gemeente West Maas en Waal klaar is om 
een pilot te starten. Maar voordat zij starten wil hij graag weten of dit een pilot 
voor de hele regio. En zo ja, wanneer zij dan kunnen starten.  
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Dit punt komt op de agenda van het AB op 14 februari 2019. 

   

5d 
 

Besluitenlijst besloten AB 6 
september 

Deze besluitenlijst is formeel nog niet vastgesteld. In verband met de inhoud van 
de tekst, zoals namen van leveranciers etc., stelt de voorzitter voor om dit ver-
slag niet openbaar te maken. Het AB gaat hiermee akkoord en stelt het verslag 
hierbij vast. 
 
Besluit: het AB stelt de besluitenlijst van de besloten vergadering van  6 sep-

tember 2018  conform vast. De besluitenlijst wordt niet openbaar gemaakt.  

   

6. Terugkoppeling uit Plat-
formbijeenkomst 

De heer Van Someren geeft aan dat de sfeer positief was en de opkomst met 
ongeveer 20 personen, goed was.  
Het onderwerp incontinentiemateriaal is uitvoerig besproken. Ook het uitstel is 
besproken. 
De heer Van Meygaarden geeft aan dat hij positieve reacties krijgt vanuit de 
raad. Vooral de transparantie van de informatie en kwetsbaar opstellen van Erik 
wordt positief ontvangen. Ze hebben het gevoel dat ze gemeenschappelijk een 
inbreng hebben. 
 
De heer Van Someren meldt dat hij regelmatig vragen krijgt vanuit de raad naar 
aanleiding van deze avonden en dat er flink gedebatteerd wordt. 
 
De voorzitter geeft aan, terugkomend op de vraag van de heer Keller, dat vol-
gend jaar de GR geëvalueerd gaat worden en dat de platformbijeenkomst dan 
ook meegenomen wordt. 

   

7. AB voorstel Archiefveror-
dening 2018 

Besluit: het AB stelt het voorstel Archiefverordening 2018 conform vast.  

   

8. AB voorstel Controle pro-
tocol 2019 

Besluit: het AB stelt het voorstel Controle Protocol 2019 conform vast. 

   

9. AB voorstel Nota Activa-
beleid 2018 

Besluit: het AB stelt het voorstel Nota Activabeleid 2018 conform vast. 

   

10. 
 
 
11. 

AB voorstel Eerste begro-
tingswijziging 
 
AB voorstel Uitstel en 
tweede begrotingswijzi-
ging 

Agendapunt 10 en 11 hebben betrekking met elkaar en worden als één agenda-
punt behandelt. 
 
De heer De Vries presenteert het schema weergave dekking kosten basispakket 
2019 op het scherm en legt uit wat de verschillen zijn in verband met het uitstel. 
 
Vragen en opmerkingen naar aanleiding van: 

 Is 100 kilo restafval reëel om te hanteren? De heer de Vries geeft aan 
dat een begroting niet meer is dan een verwachting. De praktijk laat zien 
dat we al van 120 naar 110 kilo zijn gegaan. Door alle communicatie 
van de laatste tijd en de motivatie campagne die gaat komen verwach-
ten we dat 100 kilo haalbaar is in het eerste half jaar. 

 Verschillende AB leden worstelen met de uitleg aan de inwoners. Het 
wordt duurder maar de vaste lasten worden minder. 

 In het vorig overleg is gezegd dat het tarief 100% kostendekkend moet 
zijn. Waar staat dat wettelijk vastgelegd? De heer De Vries geeft aan 
dat hij het artikel kan toesturen waarin dit staat. Ook is dit nog nader be-
sproken met de accountant en die geeft aan dat als de voorziening on-
der de vastgestelde grens ligt, mag je wel de voorziening aanvullen tot 
de vastgestelde weerstandsratio is bereikt.  

 Het variabele deel is gebaseerd op aannames. Zit er nog ruimte om toe 
te voegen om tot die 100% te komen? De voorzitter geeft aan dat dit al 
verwerkt zit in het voorstel. Als we te hoog gaan zitten, krijgen we teveel 
geld binnen.  

 De heer Van Meygaarden adviseert om de tarieven voortaan eerste in 
een besloten vergadering te bespreken.  

 
Tarief: 
Geldermalsen, West Maas en Waal, Lingewaal, Neerijnen, Maasdriel en Buren 
geven aan dat zij liever de tarieven handhaven die eerder zijn voorgesteld. 
Hiermee kan de het weerstandsvermogen van Avri omhoog en de inwoners zijn 
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al bekend met dat tarief. Daarnaast geven enkele AB-leden aan dat ze graag 
een onafhankelijk onderzoek willen over de invoering van het nieuwe beleid.  
 
In Neder Betuwe, Zaltbommel en Culemborg is de voorkeur uitgesproken om het 
basistarief te verlagen. Het DB heeft vooral ook gezocht naar een balans tussen 
risico;'s  en opbrengsten. Beide scenario's zijn hanteerbaar, maar dan moeten 
we wel goed communiceren. 
 
De heer Bergsma geeft namens Tiel aan dat zij geen standpunt hierin hebben. 
 
Conclusie: het AB geeft met een meerderheid de voorkeur aan de tarieven die 
eerder dit jaar zijn voorgesteld. 
 
Uitstel 
De heer Bergsma vraagt inspraak inzake het onderwerp uitstel en bedankt de 
AB leden voor deze mogelijkheid. Bij de gemeente Tiel is twijfel ontstaan over de 
invoering van het nieuwe beleid op 1 juli 2019. Zij hebben weinig vertrouwen dat 
dit haalbaar is. De gemeente vraagt niet in te stemmen met het uitstel en dit in 
een ingelaste vergadering verder te bespreken om zo het vertrouwen te herstel-
len. Zij zien dat er heel hard gewerkt is om alles uit te werken, maar daarmee is 
alles wel heel snel geregeld. 
 
De voorzitter geeft aan dat in de vorige vergadering de planning is besproken. 
Het DB schat in dat 1 juli 2019 een reële datum is.  
 
Conclusie: het AB kiest met een meerderheid om het nieuwe beleid per 1 juli 
2019 in te voeren. Wel wordt afgesproken om de stand van zaken als vast 
agendapunt op de AB agenda te zetten. 
 
Ook geeft de heer Bergsma het signaal af dat de gemeente Tiel graag wil wach-
ten met het plaatsen van de ondergrondse containers tot de brief naar de Pro-
vincie is afgehandeld.  
De voorzitter geeft aan dat uitstel voor Tiel niet mogelijke is, want dan is 1 juli 
2019 niet haalbaar. Dit signaal wordt meegenomen. 
 
Besluit: het AB: 

 Stemt in met uitstel tot 1 juli 2019 

 Stemt in met de begrotingswijzigingen waarbij het basistarief (€ 169,-) 
en het variabele tarief blijft zoals eerder is voorgesteld. 

 Stemt in met de melding dat een positief resultaat over 2019 toege-
voegd wordt aan het weerstandsvermogen van Avri. 

 
Naar aanleiding wordt in samenspraak met het DB een persbericht opgesteld. 
Het DB bevestigt dat er een onafhankelijk onderzoek naar het proces komt. 
Vooraf wordt de inbreng van de AB leden gevraagd om tot een opdracht te ko-
men.. 

   

12. Verordeningen en tarie-
ventabel 2019 

Naar aanleiding van het vaststellen van het tarief wordt de Tarieventabel aange-
past. De  Afvalstoffenverordening 2019 gaat per 1 juli 2019 in en de oude blijft 
tot dat moment gehandhaafd. 
 
Besluit: het AB stelt het voorstel Verordeningen en tarieventabel 2019 met de 
wijziging van het basistarief vast. 

   

13. Terugkoppeling IBOR De heer Van Someren geeft aan dat er een uitnodiging volgt richting de IBOR 
gemeenten voor een bestuurlijk overleg. Voor het opzetten van West Betuwe zijn 
geen consequenties voor de andere IBOR gemeenten. 
 
Daarnaast wordt gekeken of het mogelijk is om afval wat uit sloten gehaald 
wordt, opgeruimd kan worden door Avri. Zeker op plekken waar inwoners last 
van hebben.  
 
De heer Kool maakt van de gelegenheid gebruik om zijn waardering uit te spre-
ken richting Avri en het AB. Hij is erg blij dat alles met Neerijnen goed is afge-
handeld en dat de onderhandelingen met West Betuwe ook goed zijn verlopen.  
Hij wenst Avri veel succes toe. 
 
De heer Keller sluit zich hierbij aan. Er is veel gebeurd in de afgelopen maan-
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den. Sommige dingen zijn niet goed verlopen en daar mag best kritisch naar ge-
keken worden. Toch is het een prachtig proces. Hij spreekt vooral zijn waarde-
ring uit voor de tomeloze inzet van de medewerkers van Avri. 
De heer Hoften sluit zich hierbij aan. 
 
De heer Van Someren krijgt vanuit zijn raad ook het signaal dat zij goed geïn-
formeerd worden vanuit de GR Avri. 

   

14. Rondvraag  

14a Japanse duizendknoop Op de milieustraten wordt regelmatig Japanse duizendknoop aangeboden. De 
medewerkers nemen dit gewoon als groenafval aan. De heer Van Meijgaarden 
geeft het advies om hier voorzichtig mee te zijn. Want dit heeft gevolgen voor de 
toekomst omdat dit materiaal zich anders mogelijk na de compostering nog 
steeds kan verspreiden.  

   

14b.  Bijplaatsingen De heer De Vree heeft ambtelijk de vraag gekregen of er aandacht kan komen 
voor het tijdig opruimen van bijplaatsingen.  

   

14c Afscheid De heer Van Sambeek stopt als wethouder en bedankt Avri. Hij is zelfs nog be-
trokken geweest bij de oprichting van Avri Realisatie b.v.. Daarmee is Avri een 
goed weg ingeslagen en hij spreekt zijn complimenten uit over de uitvoering.  

   

15. Sluiting  De voorzitter bedankt de afscheidnemende wethouders en wens hen veel suc-
ces toe. Daarnaast bedankt hij alle aanwezigen en wenst iedereen hele fijne 
feestdagen toe. De vergadering wordt om 10.18 uur afgesloten.  

  
  Acties die bij het gereedkomen van het verslag reeds zijn uitgevoerd, zijn in het verslag gemarkeerd met een ‘vinkje’ 

en komen niet terug in de actielijst. 
 


