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Algemeen Bestuur Avri 
 

Agenda 14 februari 2019 
 

 

 
Donderdag 14 februari 2019 van 09.00 tot 11.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur van Avri in de 
vergaderzaal, locatie Geldermalsen, Meersteeg 15 
 
 

Agenda 
 
 
1. Opening  

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen 

4. Ingekomen stukken 

 

5. 5a. Vaststellen besluitenlijst AB 3 december 2018     Bijlage 5a 

5b Vaststellen besluitenlijst AB 20 december 2018     Bijlage 5b 

5c. Cumulatieve actielijst en agendaplanning      Bijlage 5c 

6. Terugkoppeling uit Platformbijeenkomst  

 

Ter bespreking: 

7. Terugkoppeling IBOR        -  

8. Stand van zaken nieuwe inzamelbeleid      -  

9. Pilot incontinentiemateriaal West Maas en Waal     - 

 

Ter informatie:  

10. Kadernota 2020         Bijlage 10 

 

11. Rondvraag 

12. Sluiting  
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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 3 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 G. Bel Lid AB 
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.   
   
 
 

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  De voorzitter opent de extra vergadering om 16.02 uur en verwelkomt alle aan-
wezigen.  
Het DB heeft vanuit het AB vragen gekregen over het project. Eén van die vra-
gen gaat over de financiële consequenties. Het DB wil vandaag een richting 
meegeven aan het AB. De formele besluitvorming over het tarief afvalstoffenhef-
fing vindt plaats in het AB op 20 december 2018. 
 
Daarnaast vraagt de voorzitter aan het AB of van deze bijeenkomst een besloten 
vergadering gemaakt kan worden. Met een meerderheid wordt besloten om een 
openbare vergadering te houden.  
 
Op 18 oktober heeft het AB een gedeelte in beslotenheid vergadert. De heer 
Kool heeft de vraag gekregen of het verslag hiervan openbaar gemaakt kan 
worden. 
De voorzitter geeft aan dat verslagen van besloten vergaderingen niet openbaar 
gemaakt worden. Daarnaast is de uitkomst van die vergadering verwoordt in het 
uitgegeven persbericht. Het AB kan wel besluiten de geheimhouding op het ver-
slagen op te heffen. De vraag van de heer Kool wordt daarom geagendeerd voor 
het AB van 20 december 2018. 

   

2 Vragen over uitstel invoe-
ring nieuw afvalsysteem 

De voorzitter geeft aan dat het DB zich ook voor het blok gezet voelde net als de 
andere AB-leden. Zij hebben een sessie gehad over rollen en verantwoordelijk-
heden. Het DB voelt zich verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisa-
tie. In het overleg van vandaag heeft het DB veel vragen gesteld en antwoorden 
gekregen. Zij houden echter een slag om de arm over de precieze getallen en 
blijven sturen op de voortgang van het project.  
 
EdV deelt een aantal stukken uit, nl. een overzicht van de projectkosten, de risi-
coanalyse, de bijgestelde planning en het aantal locaties per gemeente.  
 
De oorspronkelijke projectbegroting was 9 miljoen. Er zitten plussen en minnen 
in het project. Over het geheel gezien gaan we ongeveer 200.000 euro over de 
begroting heen. 
Is dit incl. de kosten voor het uitstel? Nee, de kosten die voortkomen uit het uit-
stel worden veroorzaakt door meer restafval en meer logistieke kosten. 
 
Aantal locaties per gemeente 
In totaal moeten er 520 nieuwe containers de grond in. Dit is incl. de 70 extra 
containers naar aanleiding van de inloopavonden. Op dit moment zijn er al 83 
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geplaatst en 131 onder constructie. 
 
De risico's die nu voorzien worden naast vorst: 
- kabels en leidingen; 
- 70 extra containers plaatsen'; 
- bronbemaling in Culemborg. Gezien de lage waterstand is dat uitzonderlijk, 
maar daar lopen we in sommige wijken tegen aan. 
- Archeologische afgravingen in Geldermalsen, waar extra tijd voor ingeruimd 
moet worden. 
 
In de bijgestelde planning aan we uit van een start op 1 juli 2019. Er is rekening 
gehouden met een vorstperiode. Daarnaast is extra tijd ingepland voor locaties 
die wijzigen en een nieuwe bezwarenprocedure opgestart moet worden.  
 
Vragen naar aanleiding van deze planning: 

 Als de vriesperiode korter is, kunnen we dan eerder starten met het 
nieuwe beleid? DB: Het kan inderdaad zijn dat we eerder klaar zijn, 
maar we houden als besluit toch de afgesproken startdatum aan. 

 Als we wel de vorstperiode aanhouden, lopen we volgens planning toch 
uit in augustus. Hoe zit dat? Kunnen we dan de inwoners niet vooraf 
bezwaar laten maken? DB: We gaan niet de hele procedure opnieuw 
besluiten. Het kan gebeuren dat we containers waar veel bezwaren op 
komen later in de tijd moeten zetten.  

 Het voelt voor inwoners wel raar dat ze bezwaar mogen maken op een 
container die al geplaatst is. 
DB: Als we nu de procedure veranderen in een inspraakprocedure,  
creëren we een onduidelijk beeld naar de inwoners. Wij moeten wel de 
ruimte nemen om met de inwoners in gesprek te gaan, zoals we nu 
doen.  

 Er zijn 111 gewijzigde locaties, op basis waarvan zijn deze gewijzigd? 
DB: Op basis van de inloopavonden.  

 Het is goed dat we naar de inwoners geluisterd hebben, maar zegt dit 
ook iets over hoe wij het project opgezet hebben? Avri heeft met de 
gemeenten die locaties bepaalt. Was het aantal te verplaatsen contai-
ners niet lager geweest als we nog beter ons werk hadden gedaan? DB: 
Vooraf zijn 19 criteria opgesteld. Alle locale kennis van de gemeente, 
het adviesbureau, Avri hebben geleidt tot een voorstel voor de plaat-
sing. De inbreng van de inwoners heeft er vervolgens toe geleidt dat er 
containers verplaatst worden. Het is ook een algemeen bekend effect 
wanneer je burgers vroegtijdig betrekt er ook meer wijzigingen komen 
op het uiteindelijke voorstel   

 We moeten ons de vraag stellen wat we van dit proces kunnen leren en 
waar hebben we iets laten liggen? DB: Dit nemen we mee in de evalua-
tie. 

   

3.1 Wanneer wist het DB dat de 
oorspronkelijke planning 
niet gehaald wordt? 

Het DB is op 15 november aan het eind van de middag op de hoogte gebracht. 
Vrijdags, voorafgaand aan het AB, hebben zij dit besproken. Zij waren hier niet 
blij mee, maar vonden wel dat het AB ook meteen op de hoogte gesteld moest 
worden. 

   

3.2 Zijn er naast de onvoorziene 
ligging van kabels en leidin-
gen, andere redenen voor 
het uitstel? 

Ja, er zijn nog een paar redenen, nl: 

 het plaatsen van 70 extra containers; 

 bronbemaling in Culemborg, gezien de lage waterstand is dat uitzon-
derlijk, maar hier lopen we in sommige wijken tegen aan; 

 Archeologische locaties in Geldermalsen, hiervoor moeten we ook extra 
tijd inruimen. 

   

3.3 Wat zijn de financiële ge-
volgen van het uitstel? 

Het voorgenomen besluit van het DB is: 
- Invoering per 1 juli 2019 en tot die tijd huidige beleid aanhouden. 
- Financiële consequentie: ordegrootte 900.000 euro voor een half jaar.  
- Het gemiddelde tarief gaat omhoog naar ongeveer 213 euro (afhankelijk 

van hoe vaak iemand restafval aanbiedt). 
- Wat is de dekking?  Het DB wil voorstellen om de nieuwe variabele ta-

rieven per 1 januari in te voeren en daarbij een verlaging van het basis-
tarief. Deze verlaging komt omdat de verwachting is dat we meer restaf-
val ophalen en daardoor meer variabele heffing binnenkrijgen dan 
noodzakelijk is om de kosten te dekken. Het definitieve besluit wordt 
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genomen in het AB van 20 december 2018. 
 
De afgelopen maanden hebben we veel gecommuniceerd over afval scheiden, 
dus wat het effect zal zijn op het aanbiedgedrag is nog niet te voorspellen, maar 
heeft wel consequenties voor de kosten en inkomsten. Het DB wil daarom die 
inschatting nog iets scherper maken op basis van aanbiedgedrag van de afgelo-
pen maanden, om zo het tarief te bepalen. 
 
Vragen en opmerkingen naar aanleiding van? 

 Waar komt die 900.000 euro vandaan? DB: Het AB krijgt hier nog een 
berekening van, maar de grootste kostenpost zit in de verwerkingskos-
ten door meer restafval. 

 De begroting is aangenomen en daarvan is uitgegaan van een gemid-
deld tarief van 204 euro. Blijft dat gelijk? DB: Nee, de verwachting is dat 
we uitgaan komen op 213 euro. 

 Waar staat dat juridisch? DB: Het tarief wordt op 20 december 2018 
vastgesteld. 

 De begroting is vastgesteld en deze is naar de raden gestuurd. Nu moe-
ten wij de raden anders informeren? DB: Klopt, dat is inderdaad lastig. 
Bijstellingen kunnen via een begrotingswijziging geregeld worden voor-
afgaan aan het begrotingsjaar. In het begrotingsjaar zelf verloopt dit via 
de Berap.  

 De verhoging van de afvalstoffenheffing, is dat een gevolg van het uit-
stel? DB: Door het uitstel hebben we nog niet in het eerste half jaar de 
kostenbesparingen die het gevolg zijn van het nieuwe beleid. Als we 
geen project hadden gehad, was de afvalstoffenheffing in ieder geval 
omhoog gegaan en was dan nog hoger geëindigd, omdat we dan een 
heel jaar lang geen nieuw beleid hadden gehad.. 

 Staat de datum van 1 juli vast? Dat moet dan wel gecommuniceerd 
gaan worden? DB: Alle risico's die we kunnen voorzien hebben we op 
een rijtje gezet. Wij denken hiermee 1 juli te kunnen halen. Op een paar 
plekken kan het gebeuren dat  1 juli niet haalbaar is. Hiervoor kunnen 
we bovengrondse containers inzetten. We hebben veel risico's, maar 
kunnen echter niet alles voorzien. 

   

3.4 Welke dekking is er voor 
deze financiële gevolgen? 

Zie 3.3. 

   

3.5 Op welke wijze vindt de 
communicatie plaats naar 
inwoners en gemeentebe-
sturen? 

Hiervoor gaan we alle middelen inzetten zoals we gewoonlijk doen. Denk daarbij 
aan advertenties, huis-aan-huis bladen, social media. Daarnaast krijgen alle in-
woners een brief. 
 
Wanneer gaat dit gebeuren? EdV: De brief wordt nu gemaakt en zou eind vol-
gende week de deur uit kunnen.  
 
Verwerken jullie ook tips en tricks in de communicatie om de inwoners alvast 
mee te nemen? EdV: Er komt nog een motivatiecampagne. Wat we nu vooral 
moeten communiceren is de datum van invoeren en of de extra container voor 
plastic al gebruikt mag worden of nog niet. 
 
Het DB wil alles op 1 juli 2019 in laten gaan, dus ook inzameling van plastic met 
de minicontainers in het buitengebied en de inzameling van blik via de glasbak-
ken. De afvalkalender is al in productie. Vóór 1 juli krijgen de inwoners een 
nieuwe kalender met alle nieuwe info. 

   

3.6 Kan het DB inzicht verschaf-
fen  in het verloop van het 
project tot nu toe? 

Het DB wil dit in ieder geval project laten evalueren. 
 
Op dit moment loopt al het onderzoek van de heer Nijnens. Deze gaat vooral 
over communicatie. De opdrachtgever is Avri, naar aanleiding van een eerdere 
AB vergadering. 
 
Het DB stelt voor om na afloop een compleet project onderzoek te laten verrich-
ten. Daarvoor kunnen de AB leden zelf onderzoeksvragen definiëren en aange-
ven wat zij onderzocht willen hebben. Dit wordt dan een onafhankelijk onder-
zoek. 
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4. Rondvraag  

  De heer De Vree adviseert om de communicatie over deze AB vragen eenduidig 
naar buiten te brengen. 
Er komt een persbericht. Deze wordt vooraf naar de AB leden gestuurd.  
Naast de datum van uitstel kunnen we alleen communiceren dat het tarief in de 
AB vergadering van 20 december 2018 wordt vastgesteld. 
 
Het DB komt voor 20 december nog met een voorstel. 

   

5. Sluiting  De voorzitter bedankt de aanwezigen. De vergadering wordt om 17.15 uur afge-
sloten.  

  
  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. 
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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. 
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TOELICHTING 
 
Codering: Aan de acties wordt per jaar een volgnummer toegekend (2015-01 etc.)  
Onder het volgnummer is de datum van de vergadering vermeld, waar de actie uit voortvloeit. Achter het liggende 
streepje staat het nummer van het betreffende agendapunt. 
 
 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. 
Ter vergadering afgevinkte acties blijven eenmalig ter controle in de actielijst staan en vervallen daarna definitief. 
 

# 
Acties 2015  
(Oprichtingsvergadering 16-12-15) 

Actiehouder Deadline Voortgang  

2015-01 
161215-10 

Deelname in ARN, Avri Realisatie B.V. 

(en Solar BV) / Overname aandelen RR 
DB  

Voorstel verkoop 
aandelen ARN: acties 
en besluiten van de RR 
worden afgewacht, 
voordat het voorstel 
opgesteld kan worden.   
Voortgangsmelding 21-
04-16: Actie staat ‘on 
hold’ omdat de 
overdracht binnen de 
Regio Rivierenland nog 
niet is geregeld 
Voortgangsmelding 19-
04-2018: is nog niet in 
Regio Rivierenland 
geregeld. 
 
Voortgangsmelding 18-
10-2018: geen nieuw 
informatie. 
 

 

 

# Acties 2017 Actiehouder Deadline Voortgang  

2017-03 
170706-1 

Begroting en jaarrekening: meer 

benchmark gegevens opnemen. 
EdV  

Voortgangsmelding 19-
04-2018: Avri heeft al 
een poging gedaan in 
de huidige begroting 
,maar het is lastig om 
de gegevens te krijgen 
van vergelijkbare 
bedrijven. 
 
Voortgangsmelding 18-
10-2018: wordt 
meegenomen in de 
volgende begroting. 

 

 

# Acties 2018 Actiehouder Deadline Voortgang  

2018-01 
180419-5a 

Schriftelijke reactie op vraag wanneer de 

nulmeting plaatsvindt en welke 

parameters hiervoor gebruikt worden. 

EdV  

Voortgangsmelding 18-
10-2018: Avri is al aan 
het monitoren van 
bijplaatsingen en 
krijgen van de 
gemeenten te horen 
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wat de hotspots zijn. 

2018-02 
180419-5b 

Vragen over papierinzameling op papier 

zetten waarna Avri deze zal 

beantwoorden. 

TK/EdV  

Voortgangsmelding 18-
10-2018: in eerste helft 
van volgend jaar komt 
een notitie. 

 

2018-06 
180906-

14.1 

Sessie plannen over de mogelijkheid en 

wenselijkheid van de transformatie van 

de GR Avri van basispakket naar 

cafetariamodel.  

DB  
Voortgangsmelding 18-
10-2018: wordt volgend 
jaar. 

 

2018-07 
181018-4a 

Ansichtkaarten SP Bommelerwaard 

beantwoorden 
EdV  

Voortgangsmelding 20-
12-2018: de stellingen 
op de ansichtkaarten 
zijn  nog in 
behandeling. 

 

2018-08 
181018-5a 

Incontinentiemateriaal: 

Uitzoeken hoeveel mensen in 

aanmerking komen voor compensatie 

Allen  

Voortgangsmelding 20-
12-2018: komt op de 
agenda van 14 feb. 
2019. 

 

2018-09 
181018-5a 

Incontinentiemateriaal: 

Financiele consequenties, mogelijkheid 

kwijtschelding 

DB  

Voortgangsmelding 20-
12-2018: komt op de 
agenda van 14 feb. 
2019. 

 

      

 
 
Toelichting: doorlopende, ter vergadering gemaakte afspraken worden in principe niet besproken. Deze blijven 
staan tot het AB vaststelt dat de uitvoering routine is geworden 
 

# Doorlopende afspraken 2016 Actiehouder Deadline Voortgang  

D-01 
180216-6 

Opstellen sfeerimpressie 

platformbijeenkomsten  
 z.s.m. 

1
ste

 
platformbijeenkomst 
mondeling, zie verslag 
18-2 AB / actie D-01 op 
volgende 
bijeenkomsten gericht 

 

D-02 
180216-7 

Regelmatige informatieverstrekking 

inzake gescheiden inzameling / ook 

t.b.v. specifieke doelgroepen 

Dir  

Voortgangsmelding 
19.04.2018: Avri is hier 
al fors mee aan de 
slag. 

 

D-03 
180216-12 

Melding aan AB in geval van Europese 

aanbestedingsregels wordt afgeweken 
Dir    

D-04 
180628-6 

Terugkoppeling platformbijeenkomsten 

opnemen in de e-letter 
Dir    
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Agendaplanning 
 

AB 14 februari 2019 
(09.00 uur) 

 
DB 5.05.11.2018 en 03.12.2019 
Verzending stukken 20.12.2018 
Platform 15.01.2019 

 Vasttelling verslag  3 december 2018 en 20 december 2018 en bespreken actielijst 

 T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

 Terugkoppeling IBOR 

 Stand van zaken nieuwe inzamelbeleid 

 Kadernota 2020 
 

AB 18 april 2018  
(09.00 uur) 

 
DB16.01.2019  en 20.02.2019 
Verzending stukken 21.02.2019 
Platform  20.03.2019 

 Vaststellen verslag 14 februari 2019 

 .k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

 Terugkoppeling IBOR 

 Stand van zaken nieuwe inzamelbeleid 

 Geweldsbevoegdheid 

 Pilot incontinentiemateriaal West Maas en Waal 
 

AB 4 juli 2018  
(09.00 uur) 

 

DB 13.03.2019,  03.04-2019 en 
10.04.2019   
Verzending stukken 9.05.2019 
Platform  5.06.2019 

 Vaststellen verslag 14 februari 2019 

 .k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

 Terugkoppeling IBOR 

 Stand van zaken nieuwe inzamelbeleid 

 Jaarstukken2018 

 Begroting 2020 
 

AB 4 juli 2018  
(09.00 uur) 

 

DB 13.03.2019,  03.04-2019 en 
10.04.2019   
Verzending stukken 9.05.2019 
Platform  5.06.2019 

 Vaststellen verslag 14 februari 2019 

 .k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

 Terugkoppeling IBOR 

 Stand van zaken nieuwe inzamelbeleid 

 Basispakket 2019 
 

 

Spaaragenda 
 
 IBOR beter integreren (Actie AB 19.04.2018) 
 Motie WMW op voorstel Wijzigingsbesluit ASV (Actie AB 19.04.2018) 
 Handhavingsbeleidplan (Actie AB 19.04.2018) 
 Kosten efficient inzetten bij omruilen containers/stickeren/ander kleur deksel (Actie AB 16.11.2017) 
 Papierinzameling (Actie AB 16.11.2017) 
 Bestuurlijke participatie in ARN, Avri Realisatie BV (en Solar BV) (Actie oprichtingsvergadering) 
 Evaluatie financiële regelingen (zoals Financiële Beheerverordening (art. 212 Gemeentewet, Treasurystatuut 

en Verordening (kostenverdeelsleutel-systematiek); evaluatie op termijn (termijn niet concreet bepaald) 
(Agenda-actie oprichtingsvergadering)  
- Evaluatie fin. Regelingen; aanvulling AB 18-02-16: onderdeel evaluatie: mandaatregeling; verstrekt 

mandaat aan directeur, ook w.b. aangaan leningen) 
 Algemene visie op aankoop vastgoed (ook i.r.t. aankoop werf) Ingebracht door DB 01-02-17 
 Handhaving maatregelen ASV / Rapportage afvalhoeveelheden en handhaving ASV  
 Doorontwikkeling Avri op de markt van bedrijfsafval (Afspraak AB 16-03-15 pt. 3) Afgesproken wordt om 

hierover een discussie in het AB te plannen. Het MT zal dit inhoudelijk voorbereiden en een inhoudelijk stuk 
voorleggen 

 Voorstel gemeentelijke inzamelstichting voor papier; uitwerking in contact met initiatiefnemers (AB 21-4, pt. 
10) en aan de hand van de ter vergadering geformuleerde uitgangspunten 

 Beleid textielinzameling (actie uit AB 22 dec. 2016) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kadernota 2020 
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1 INLEIDING  
 

De kaders voor de begroting 2020 (en de meerjarenramingen 2021 tot en met 2023) worden via deze nota 
ter kennisname voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke 
Regeling Avri (Avri). In tegenstelling tot de begroting kent de kadernota geen zienswijze procedure. Artikel 27 
van de Gemeenschappelijke Regeling Avri bepaalt dat het Dagelijks Bestuur van Avri vóór 15 april van het 
jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige 
kaders aan de gemeenteraden voorlegt.  
 
1.1 Bestuurlijke inleiding 

In deze bestuurlijke inleiding komen drie onderwerpen aan bod. Als eerste komt de bedrijfsvoering van Avri 
aan bod en de keuzes die zijn gemaakt in het Strategisch Bedrijfsplan 2017-2020. Deze krijgen in 2020 
verdere uitwerking. Vervolgens wordt stilgestaan bij het nieuwe afvalbeleid dat gedurende 2019 ingevoerd 
gaat worden. Het nieuwe afvalbeleid zal invloed hebben op de tarieven afvalstoffenheffing en het 
scheidingsgedrag van huishoudens in Rivierenland. Tot slot komen de ontwikkelingen binnen het pluspakket 
van Avri aan bod. 
 
Ontwikkelen bedrijfsvoering 

Avri is een dienstverlenende overheidsorganisatie in Rivierenland. We zamelen grondstoffen en 
restafval in bij inwoners en bedrijven en beheren de openbare ruimte. Samen met de inwoners 
werken we aan het voorkomen van het verspillen van grondstoffen en aan een schoon, heel en 
veilig Rivierenland. Dat doen we op een bedrijfsmatige en maatschappelijk verantwoorde 
manier. Vanuit die missie heeft Avri vanaf 2010 ingezet op een aantal veranderingen in de organisatie: 

1. Van een budget gestuurde organisatie naar een bedrijfsmatig werkende overheidsorganisatie. 
2. Van afval naar grondstof (circulaire samenleving). 
3. Van pure afvalinzamelaar naar regisseur van de buitenruimte en van de grondstoffen die daar 

geproduceerd en aangeboden worden. 
4. Van een organisatie die taakverantwoordelijk is naar een organisatie die maatschappelijk 

verantwoordelijk werkt. 
 
In het strategisch bedrijfsplan 2017-2020 zijn hier nog twee veranderingen aan toegevoegd. In de 
maatschappij zijn er namelijk nog meer ontwikkelingen die Avri voor uitdagingen plaatsen. Zo worden 
inwoners bijvoorbeeld steeds mondiger en willen zij betrokken worden bij en meer invloed hebben op het 
beleid dat de overheid maakt en de uitvoering die daar bij hoort. Daarbij past een adaptieve (of responsieve) 
organisatie die proactief inspeelt op veranderingen in de maatschappij en maatschappelijke initiatieven 
mogelijk maakt.  
 
Tevens bestaat de behoefte aan een duurzame maatschappij, waarin zowel menselijk gedrag als technologie 
maximaal wordt gewijzigd en benut om die duurzame toekomst te bereiken. Avri heeft de mogelijkheid om bij 
te dragen aan het bevorderen van duurzaam gedrag. Niet alleen vanuit de rol van voorlichting, beleid en 
handhaving (externe motivatieprikkel), maar ook vanuit de positie van Avri. Door deel te nemen aan 
maatschappelijke activiteiten die passen bij Avri staat Avri midden in de maatschappij en kan zij normen, 
waarden en overtuigingen in positieve zin beïnvloeden. Hierdoor wordt ook de interne motivatie voor 
milieuvriendelijk gedrag beïnvloedt (duurzame moraal). 
 
Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof (VANG) 
In 2016 stelden de tien gemeenten in Regio Rivierenland een visie op afval en grondstoffen vast. Daarin 
stond als doel genoemd om in 2020 maximaal 75 kg restafval te produceren per inwoner. Een jaar later 
besloot het Algemeen Bestuur van Avri namens de tien gemeenten dat het afvalbeleid gedurende 2019 wordt 
aangevuld met een nieuwe prikkel: de comfortprikkel (of serviceprikkel). Dat houdt in dat in het nieuwe beleid 
alleen de herbruikbare stromen (grondstoffen) opgehaald worden bij de inwoners. Restafval moeten de 
inwoners zelf naar een ondergrondse container brengen. Omdat inwoners liever niet lopen met hun restafval, 
ontstaat een incentive om thuis beter te gaan scheiden, zodat de verspilling van grondstoffen vermindert. Op 
grondstoffen worden de inwoners dus ontzorgt en niet langer op restafval. We noemen het beleid daarom: 
Van Afval Naar Grondstof (VANG).  
 
Het nieuwe beleid zal in 2019 aangevuld worden met flankerende maatregelen. Zo zullen er voorstellen 
worden gemaakt voor het bestuur om incontinentiemateriaal en luiers apart in te zamelen en te verwerken. 
Afhankelijk van de stand van zaken van dit onderwerp zullen de financiële gevolgen (als pm post) in de 
begroting 2020 worden meegenomen. Ook wordt nagedacht over extra manieren om grondstoffen op te 
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halen bij inwoners thuis en andere maatregelen die het scheidingsgedrag stimuleren en ongewenst gedrag 
voorkomen. Dergelijke voorstellen zijn nog niet gereed en goedgekeurd ten tijde van het opstellen van de 
begroting 2020, die voor 15 april 2019 naar de gemeenten wordt verstuurd. De financiële gevolgen ervan 
zullen dus ook niet verwerkt zijn in de begroting 2020 en in de tarieven. 
 

Afvalstoffenheffing 
Mede op basis van ervaringen elders is de verwachting dat het nieuwe afvalbeleid (VANG) leidt tot ongeveer 
60 kg restafval per inwoner per jaar. Daar is de begroting 2019 op gebaseerd en zal ook de begroting 2020 
op worden gebaseerd. In november 2019 werd duidelijk dat de strakke planning geen ruimte bood aan de 
tegenvallers die zich voordeden in de voorbereiding van het nieuwe beleid. De implementatie van het nieuwe 
afvalbeleid (VANG) vindt daarom niet plaats op 1 januari 2019, maar op 1 juli 2019. De financiële gevolgen 
hiervan worden meegenomen in de begroting 2020. 
 

In oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur een nieuw vast en variabel tarief voor 2019 vastgesteld. De 
gemeenten hebben ervoor gekozen om - naast de comfortprikkel die wordt ingevoerd - de financiële prikkel 
beperkt te laten stijgen. Omdat door het nieuwe afvalbeleid gelijktijdig een daling van variabele inkomsten 
wordt verwacht (op basis van een lager aanbod restafval), moest het basistarief worden verhoogd, waardoor 
inwoners die goed afval scheiden in verhouding duurder uit zijn dan minder goede afvalscheiders. De keuze 
voor de tariefstelling komt tegemoet aan de zorgen die er - bij een gelijkblijvend basistarief - waren op 
ontwijkgedrag (dumpingen, bijplaatsingen) en kostenstijgingen voor kwetsbare groepen, zoals huishoudens 
met incontinentiemateriaal. Het Algemeen Bestuur gaf aan dat het variabele tarief de komende jaren zou 
kunnen groeien om goed scheiden meer te laten lonen. Dit uitgangspunt wordt verwerkt in de begroting 2020. 
 

De overgang naar nieuw afvalbeleid gaat gepaard met veel (financiële) onzekerheden die met name het 
gevolg zijn van het onvoorspelbare effect op het scheidingsgedrag van huishoudens. Gelijktijdig is het 
financiële vermogen om de risico's op te vangen al enige jaren onvoldoende. Het weerstandsvermogen zal - 
zoals ook door de gemeenteraden is aangegeven - weer moeten groeien naar weerstandsfactor 1, waarin de 
risico's kunnen worden afgedekt. Dit uitgangspunt wordt in de begroting verwerkt. 
 

In deze kadernota staan daarnaast nog enkele nieuwe ontwikkelingen beschreven die een effect zullen 
hebben op het toekomstig tarief, zoals belastingmaatregelen, dalende grondstofvergoedingen (o.a. door 
toenemende vervuiling van grondstoffen) en prijsindexeringen. 
 
Ontwikkelingen Pluspakket (IBOR en handhaving) 

Naast het basispakket kunnen gemeenten ervoor kiezen om ook taken op het gebied van Integraal beheer 
openbare ruimte (IBOR) en/of handhaving af te nemen van Avri. In 2018 heeft Avri ingezet op een beter 
inzicht in haar dienstverlening voor de gemeenten, die (onderdelen van) het pluspakket afnemen. Daarbij kon 
de eigen wens hiertoe prima worden gecombineerd met de noodzaak bij de gemeente West-Betuwe i.o. om 
de IBOR-taken helder in beeld te krijgen ‘aan de voorkant’ (DVO). Daarnaast heeft Avri samen met de 
gemeente Tiel gewerkt aan een andere wijze van rapporteren, hetgeen ook heeft bijgedragen aan een 
transparanter werkrelatie tussen Avri en Tiel. De komende jaren willen we die nieuwe inzichten ten aanzien 
van begroten en verantwoorden ook graag met andere IBOR-gemeenten delen, zodat we samen in 
vertrouwen toewerken naar een steeds integraler, efficiënter en duurzamer takenpakket. Die duurzaamheid 
betreft niet alleen het beheer van de openbare ruimte, maar ook de relatie met de inwoners (snellere 
publieksvriendelijke afhandeling van meldingen) en de inzetbaarheid van medewerkers met een afstand tot 
de arbeidsmarkt (via Werkzaak). 
 
Ten aanzien van het pluspakket Toezicht en handhaving merken we een verschuiving van preventieve taken 
(gastheerschap in de openbare ruimte) naar meer repressieve taken (aanspreken en beboeten bij ongewenst 
gedrag), die bovendien om een intensievere inzet vragen. Avri ziet er op toe, dat haar medewerkers steeds in 
staat zijn en blijven om deze taken naar behoren uit te kunnen voeren middels passende bevoegdheden, 
bescherming en scholing. 
 
1.2 Leeswijzer 

Deze kadernota begint in hoofdstuk 2 met een korte beschrijving van de dienstverlening van Avri. In 
hoofdstuk 3 gaan we in op het huidig financieel kader. In hoofdstuk 4 komen de algemene beleidskaders voor 
2020 aan bod. Hierin komen de nationale en regionale kaders terug en gaan we in op de ontwikkelingen op 
de afval- en grondstoffenmarkt. In  hoofdstuk 5 worden de financiële uitgangspunten voor de begroting 2020 
uitgewerkt, zoals indexeringen, toepassing van reserves en voorzieningen en toerekening van kosten. Tot 
slot komen in hoofdstuk 6 de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van Avri aan bod.   
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2 DIENSTVERLENING AVRI 

 

In dit hoofdstuk is de dienstverlening die Avri in 2020 levert beschreven. De verschillende activiteiten zijn in 
de begroting ondergebracht in afzonderlijke programma's. In de begroting is daarnaast met ingang van 2018 
een vierde programma 'Algemene baten en lasten' beschreven. Conform de voorschriften van het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV), worden hierin de indirecte lasten gepresenteerd. 
 
2.1 Basispakket: het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstromen en grondstoffen 

In het programma Basispakket zijn de diensten opgenomen die Avri uitvoert voor de acht regiogemeenten in 
Rivierenland. Avri geeft hiermee invulling aan de gemeentelijke afvaltaak van inzameling en verwerking van 
huishoudelijke afvalstoffen en aan het Regionale Afvalbeheer Plan, waarin de ambities en speerpunten van 
de acht regiogemeenten op het gebied van afval en grondstoffen zijn vastgelegd. Met de uitvoering van dit 
basispakket beoogt Avri een schoon Rivierenland tegen zo laag mogelijke kosten voor de inwoners. Avri 
voert de inzameling en scheiding van afval zo efficiënt en effectief mogelijk uit om de landelijke en regionale 
doelstellingen te realiseren.  
 
In 2019 zal het nieuwe beleid Van Afval Naar Grondstof (VANG) ingevoerd worden waarbij de doelstelling is 
vastgesteld om per 2020 maximaal 75 kg restafval per inwoner te produceren. Om dit te bereiken zal 
gedurende 2019 een comfortprikkel ingevoerd worden, naast de bestaande prijsprikkel (betalen per 
aanbieding restafval). De inwoners van de acht regiogemeenten gaan hun restafval zelf naar een 
ondergrondse container in de buurt brengen. De zak voor plastic verpakkingen en drankkartons bij laagbouw 
verdwijnt en de restafvalcontainer wordt  ingezet  voor deze verpakkingen. Deze wordt eens per drie weken 
opgehaald. Voor bewoners van hoogbouw blijft de inzameling van plastic verpakkingen en drankkartons met 
de bekende zakken gehandhaafd. Inwoners in de buitengebieden kunnen de grijze container voor restafval 
houden. Ze kunnen er echter ook voor kiezen om hun restafval weg te brengen naar een ondergrondse 
container. De maandelijkse huis-aan-huis inzameling van papier en de tweewekelijkse inzameling van GFT 
afval blijven onveranderd.  
 
Avri houdt bij de uitvoering van het nieuwe beleid rekening met ouderen en mensen die slecht ter been zijn. 
Indien er geen hulp uit hun omgeving is en er geen hulp georganiseerd kan worden via de gemeente helpt 
Avri mensen. Bijvoorbeeld door het inzetten van afvalcoaches, die deze inwoners helpen met het 
wegbrengen van afval. Ook worden er maatregelen genomen om bijplaatsingen te voorkomen. Het aantal 
uren voor handhaving is vergroot. Er komen tijdelijke camera's op locaties (hotspots) waar veel zakken naast 
de ondergrondse containers worden geplaatst (dumpingen).  
 
We verwachten het in 2019 ingevoerde beleid in 2020 verder vorm te geven door aanvullend beleid te 
ontwikkelen waarbij het verder reduceren van restafval het doel is. Voor de papierinzameling met 
verenigingen zal een nieuwe overeenkomst komen. 2019 zal gebruikt worden om gezamenlijk te kijken naar 
de inzet van verenigingen in het basispakket. Ook voor de milieustraten zullen we de onderzoeksresultaten 
uit 2019 benutten om de eerste aanbevelingen per 2020 uit te werken. In 2019 zal een besluit genomen 
worden voor de inzameling van incontinentiemateriaal. De financiële effecten op het restafval, kosten 
verwerking incontinentiemateriaal en de inzameling zullen dan ook in een later stadium verwerkt worden. 
Handhaving zal een verdere ontwikkeling doormaken met als doel de zichtbaarheid vergroten. 
We zullen continu de uitvoering en effecten van het nieuwe beleid monitoren en waar mogelijk en in overleg 
met inwoners en gemeenten bijstellen. Hiervoor wordt zo nodig flankerend beleid opgesteld.  
 
2.2 Pluspakket: aanvullende dienstverlening voor gemeenten 

In dit programma zijn diensten opgenomen die individuele gemeenten in 
aanvulling op het basispakket contractueel van Avri kunnen afnemen. Dankzij dit 
pluspakket levert Avri een breed dienstenpakket voor haar gemeenten. De 
grootste activiteit binnen het pluspakket betreft het Integraal Beheer van de 
Openbare Ruimte (IBOR). Dit bevat zowel de uitvoering- en beheertaken op het 
gebied van groen, grijs, riolering, verkeer, openbare verlichting, begraafplaatsen, 
speeltuinen, gladheidbestrijding en ongediertebestrijding als de intake en 
afhandeling van meldingen in de openbare ruimte. Verder levert Avri diensten op 
het gebied van toezicht en handhaving op onderdelen van de APV.  
Voor een aantal gemeenten worden afvalstromen uit de openbare ruimte verwerkt 
en extra inzamelrondes van GFT afval gereden. In 2020 zullen deze extra 
inzamelrondes van GFT in de zomermaanden gecontinueerd worden.  
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In het programma Pluspakket volgt Avri het beleid van de gemeenten en biedt deze diensten vervolgens 
tegen kostprijs aan. Dit betekent dat op deze activiteiten geen winst door Avri wordt behaald. In de 
(raam)overeenkomsten die Avri met gemeenten afsluit is afgesproken dat alle lusten en lasten voor rekening 
van de gemeenten komen. Er is bij Avri zodoende geen weerstandscapaciteit voor de IBOR-activiteiten 
ingericht. 
 
Beleidswijzigingen in de dienstverleningovereenkomsten zijn voorbehouden aan de opdrachtverstrekkende 
gemeente. Voor de begroting hanteert Avri de geldende dienstverleningsovereenkomst (DVO) als 
uitgangspunt. Avri kan op verzoek van de gemeente vanuit haar rol als opdrachtnemer input leveren voor de 
gemeentelijke kadernota om (wettelijke) ontwikkelingen in de uitvoering aan te geven. 
 
2.3 Bedrijfsafval: inzameling en verwerking van afval van bedrijven 

Avri voert in beperkte mate commerciële activiteiten uit in de vorm van inzameling, inname en het laten 
verwerken van afval dat vrijkomt bij bedrijven. De dienstverlening aan bedrijven is ondersteunend aan de 
basistaken en gericht op het zo goed mogelijk benutten en inzetten van beschikbare productiemiddelen en 
vormt een beperkt onderdeel van de bedrijfsvoering en van de omzet. Als gevolg van de positieve 
exploitatieresultaten in dit programma, verwachten we in de begroting 2020 een bijdrage te kunnen leveren 
aan het basispakket van Avri. Door de uitvoering van bedrijfsafval activiteiten geeft Avri tot slot uiting aan de 
regionale maatschappelijke betrokkenheid, onder andere door bronscheiding bij bedrijven nog verder te 
ontwikkelen. We zullen bedrijven, scholen en verenigingen actief benaderen om samen tot verbetering van 
scheiding te komen.   
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3 FINANCIELE BELEIDSKADERS 
 
3.1 Beleidskaders 

Bij de samenstelling van de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 wordt binnen de bestaande wet- 
en regelgeving rekening gehouden met onderstaande eigen financiële beleidskaders van Avri: 

 Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Avri 2016; 

 Bijdrageverordening Avri 2016; 

 Verordening afvalstoffenheffing Avri; 

 Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen Avri 2017; 

 Nota Reserves en Voorzieningen Avri 2017; 

 Treasurystatuut Avri 2016; 

 Nota activabeleid Avri 2018; 
 
 
3.2 Begroting 2019 

De vastgestelde begroting 2019 van Avri vormt de basis voor de nog op te stellen begroting 2020, waar deze 
kadernota betrekking op heeft. De begroting 2019 van Avri is op 28 juni 2018 door het Algemeen Bestuur van 
Avri vastgesteld. In oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur de inrichting van de tarieven afvalstoffenheffing 
voor 2019 herzien, die via een begrotingswijziging in december 2018 zal worden bekrachtigd. Daarnaast is 
een begrotingswijziging opgesteld (ten behoeve van AB december 2018) als gevolg van het uitstellen van het 
nieuwe afvalbeleid, omdat de begroting 2019 niet meer aansluit bij het beleid dat in het eerste deel van 2019 
uitgevoerd zal worden.   
De begroting 2019-2022 van Avri is structureel meerjarig in evenwicht. Dit betekent dat jaarlijks terugkerende 
lasten van de programma's basispakket, pluspakket en bedrijfsafval financieel gedekt worden door jaarlijks 
terugkerende baten.   
 
Basispakket voor inwoners 
In eerste instantie is in de begroting 2019 het gemiddelde tarief van de afvalstoffenheffing voor de 
huishoudens in regio Rivierenland is gestegen per 2019 met € 5 naar € 204 per huishouden. In de begroting 
2019 is uitgegaan van het nieuwe afvalbeleid dat op 1 januari 2019 ingevoerd zou worden, waarbij het 
uitgangspunt 60 kg restafval per persoon per jaar is. Doordat het nieuwe afvalbeleid later ingevoerd gaat 
worden dan 1 januari 2019, zal het beleid van 2018 in eerste instantie gecontinueerd worden. Onduidelijk is 
op dit moment (november 2018) wat het effect op het gemiddelde tarief van de afvalstoffenheffing is wanneer 
het nieuwe beleid gedurende 2019 ingevoerd gaat worden.  
 
Pluspakket voor gemeenten 
Avri verricht diverse aanvullende activiteiten voor de deelnemende gemeenten. Deze worden pluspakket 
activiteiten genoemd en worden tegen kostprijs verricht. Deze activiteiten hebben hoofdzakelijk betrekking op 
het integrale beheer en onderhoud van de openbare ruimte (IBOR taken) en handhaving, dat wordt 
uitgevoerd voor diverse gemeenten. De taken worden uitgevoerd tegen kostprijs waarbij eventuele 
exploitatieoverschotten en -tekorten (conform de raamovereenkomsten) worden verrekend met de 
deelnemende gemeenten.  
 
Bedrijfsafval 
Bedrijven kunnen hun afval en grondstoffen tegen een marktconform tarief laten inzamelen en verwerken 
door Avri. Het verwachte resultaat op dit programma blijft per 2019 stabiel ten opzichte van de begroting 
2018 en bedraagt €139.000 voor VPB (rendement 6%). Het resultaat van dit programma is afhankelijk van 
zowel de economische omstandigheden als (daaruit voortvloeiend) de ontwikkelingen op de 
grondstoffenmarkt. De uitvoering van bedrijfsafval wordt niet alleen beoordeeld op resultaat en rendement. 
Avri beoogt meer doelen bij de uitvoering van dit programma zoals de optimalisatie van de beschikbare 
productiemiddelen en uiting geven aan de regionale maatschappelijke betrokkenheid zoals Appelpop, Rode 
Kruis bloesemtocht. 
 
Algemene baten en lasten 
In dit programma zijn de baten en lasten van de taakvelden overhead, treasury en vennootschapsbelasting 
uiteengezet. Dit programma volgt uit de herziening van de BBV, waarbij is vastgelegd dat de kosten zoveel 
mogelijk direct worden toegerekend. De totale overheadlasten van Avri (toe te rekenen aan de andere 
programma's) bedragen € 6,2 mln. Dit bedrag betreft 14% van de totale lastenomvang van de begroting.  
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4 INHOUDELIJKE BELEIDSKADERS 
 
4.1 Algemene beleidskaders 

Naast wet- en regelgeving (zoals de Gemeentewet, Wet Milieubeheer en de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen) zijn de volgende beleidskaders op Avri van toepassing in 2020: 
 

 Landelijk Afvalbeheer Plan 2009 - 2021 (LAP); 

 Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022; 

 Uitvoeringsprogramma VANG (Van Afval Naar 
Grondstof) 2013 - 2025; 

 Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020; 

 Kwijtscheldingsregeling (2012) 
 
In de volgende paragrafen wordt ingegaan op een aantal 
actuele ontwikkelingen ten aanzien van voornoemde 
nationale en regionale kaders. De ontwikkelingen in de 
dienstverlening en de afval- en grondstoffenmarkt komen 
ook in dit hoofdstuk terug. 
 
4.2 Nationaal beleidskader 
 
4.2.1 Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) 

In het Landelijk Afvalbeheer Plan (hierna: LAP) zijn de landelijke uitgangspunten neergelegd op het gebied 
van afvalpreventie, recycling en afvalverwerking in Nederland. Het tweede LAP is in werking tot eind 2016, 
waarna LAP 2 in werking trad. Gemeenten moeten zich houden aan de uitgangspunten van inzameling en 
verwerking die in het LAP zijn geformuleerd. In het voorjaar van 2017 is LAP 2 in werking getreden voor 6 
jaar, waarin een aantal veranderingen zijn opgenomen die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van afval 
inzamelende gemeenten en bedrijven. Vooralsnog is de verwachting dat deze (kleine) veranderingen niet 
zullen leiden tot toenemende kosten voor de uitvoering van het regionale afvalbeleid.  
 
Het nationale programma is in 2014 door het kabinet ontwikkeld om de transitie naar een circulaire economie 
verder te stimuleren, en gemeenten aan te zetten tot minder restafvalproductie door middel van betere 
afvalscheiding. Gemeenten mogen in 2020 nog maar 100 kilo restafval per inwoner per jaar produceren.  
 
4.2.2 Raamovereenkomst verpakkingen 

In de Raamovereenkomst verpakkingen zijn door de VNG, het verpakkende bedrijfsleven en het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu afspraken gemaakt over de inzameling en recycling van verpakkingen. 
Gemeenten worden, in het kader van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen, vergoed voor 
het inzamelen, sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingen en drankenkartons. De vergoedingen die 
gemeenten hiervoor ontvangen lopen de komende jaren terug. Dit betekent dat de gemeenten van Avri 
minder inkomsten ontvangen voor het verpakkingsmateriaal dat wordt ingezameld, gesorteerd en vermarkt. 
(zie ook 4.5.3).  
 
4.3 Regionaal beleidskader: Regionale Visie Afval en Grondstoffen 

In het kader van de landelijke doelstellingen om in 2020 100 kilo restafval per persoon per jaar te produceren 
en in 2025 30 kilo, is er een nieuwe Regionale Visie Afval en Grondstoffen opgesteld. Deze visie is als 
leidend kader voor de periode t/m 2020 vastgesteld door het AB van Avri op 13 oktober 2016. In deze visie 
zijn de ambities en doelstellingen van de gemeenten van regio Rivierenland op het gebied van afval- en 
grondstoffenbeheer voor 2017-2020 geformuleerd.  
 
Belangrijkste ambities die in de Visie zijn opgenomen zijn: het inzetten op afvalpreventie, een stevige 
reductie van het restafval en een fors meer gescheiden inzameling van grondstoffen bij huishoudens. Voor 
de reductie van het restafval hebben de gemeenten in de Visie de concrete doelstelling opgenomen om in 
2020 nog slechts 75 kilo restafval per persoon per jaar te produceren. Dit betekent een flinke daling van de 
120 kg restafval die elke inwoner van het Rivierenland in 2017 nog produceerde.  
 
Naar aanleiding van de Regionale Visie Afval en Grondstoffen heeft het Algemeen Bestuur in maart 2017 
gekozen voor het inzamelsysteem: Restafval op Afstand. Met dit inzamelsysteem is het streven om de 
doelstelling uit het LAP en de regionale visie te behalen. 
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4.4 Kwijtscheldingsregeling  

Het Algemeen Bestuur van GR Regio Rivierenland heeft in haar vergadering van 12 december 2012 de 
kwijtscheldingsregeling 2012 (met terugwerkende kracht) vastgesteld waarin;  

 De kosten van bestaan worden gesteld op 100% van de normuitkering als bedoeld in artikel 16 van 
de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;  

 Is bepaald dat ten aanzien van pensioengerechtigde personen niet de bijstandsnorm, maar de AOW-
norm wordt gehanteerd;  

 Is bepaald dat kwijtschelding voor ondernemers (voor zover het heffingen in de privésfeer betreffen) 
mogelijk is;  

 Is bepaald dat bij de beoordeling van verzoeken om kwijtschelding mede rekening wordt gehouden 
met de kosten van kinderopvang.  

 Een verzoek om kwijtschelding dient ingediend te worden bij BSR. BSR kan besluiten kwijtschelding 
te verlenen op basis van persoonlijke en financiële omstandigheden. 

 

Onduidelijk is nog hoe de kwijtscheldingsregeling voor 2020 eruit gaat zien, dit is mede afhankelijk van de 
eerste resultaten van het nieuwe inzamelingsbeleid in 2019. De kans bestaat dat de kwijtscheldingsregeling 
herzien gaat worden.  
 

4.5 Ontwikkelingen op de afval- en grondstoffenmarkt 
 

4.5.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal ontwikkelingen 
binnen de afval- en grondstoffenmarkt die direct effect hebben op 
de exploitatieresultaten van de inzameling en verwerking van het 
restafval en de overige grondstoffen. Door toenemende 
hoeveelheden ingezamelde grondstoffen wordt de begroting van 
Avri bovendien gevoeliger en meer onderhevig aan 
marktmechanismes. Voor diverse grondstoffen verwachten wij 
een negatieve tendens in de prijsstelling. Door de import vanuit 
het buitenland is het aanbod op de Nederlandse markt van te 
verbranden restafval en hout groter dan de verwerkingscapaciteit.  
 
De toenemende invoering van prijs- en comfortprikkels voor afvalscheiding in Nederland en de verhoging van 
de belasting op restafval heeft een nadelig effect op de kwaliteit van de grondstoffen. Enerzijds neemt de 
vervuiling van de grondstoffen toe door vermenging met restafval. Ook neemt de gemiddelde kwaliteit verder 
af, doordat grondstoffen van laagwaardige kwaliteit (dat eerst in het restafval zat) ook ingezameld wordt. 
 
De financiële effecten van deze ontwikkelingen worden meegenomen binnen de begroting 2020 en de 
meerjarenramingen 2021 - 2023. Op basis van de landelijke en marktontwikkelingen verwachten we voor 
diverse stromen een nadelig effect op de verwerkingstarieven. De verwachte effecten (op zowel de 
tariefstelling als de hoeveelheid tonnages) worden binnen de begroting 2020 zo nauwkeurig mogelijk 
geraamd. De meerjarige ontwikkelingen zijn moeilijk in te schatten omdat de vraag naar grondstoffen aan 
marktverandering onderhevig is. 
 

4.5.2 Papier  

De ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt en de papiermarkt in het bijzonder hebben een direct effect op 
het resultaat van Avri. De invloed  op de papiervergoeding heeft mede te maken met het aangescherpte 
importbeleid van China om de lokale inzameling van oud papier te stimuleren en vervuiling van geïmporteerd 
papier terug te dringen. De tarieven op de Europese markt staan hierdoor onder zware druk. 
De schommelingen in de papiervergoeding zijn daardoor voor Avri noodzakelijk om te volgen. Dit wordt 
duidelijk  in de volgende cijfers: in de zomer van 2017 bereikt de vergoeding een piek van €142 per ton, 
terwijl de vergoeding begin 2018 is gedaald naar €87,50 per ton. De papiervergoeding is in de begroting voor 
2018 in het eerste halfjaar van 2018 naar beneden bijgesteld naar €85 per ton. De tarieven zijn op dit 
moment stabiel, maar beduidend lager dan destijds in de meerjarenbegroting voor 2020 is vastgesteld. Naar 
verwachting zal de markt ook in 2020 stabiel blijven. De papiervergoeding blijft onzeker, waardoor dit risico 
beschreven is in het risico profiel van Avri. Daarnaast neemt het tonnage te verwerken papier af door 
toenemende digitalisering. De digitalisering zorgt enerzijds voor een daling van folders en bladen en 
anderzijds voor een stijging van het aantal karton binnen deze fractie, dat lichter is dan papier. Deze stijging 
wordt verklaard door een toenemend aantal inkopen op internet.  
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4.5.3 Kunststof en drankenkartons 

Er wordt vanuit de branche gekeken naar een nieuw regiemodel voor de inzameling van kunststof 
verpakkingen en drankenkartons. In dit nieuwe regiemodel zijn er twee mogelijkheden: alleen inzamelen 
(oude model) of inzamelen, sorteren en vermarkten (huidige model). Vanuit de VNG is er nog geen 
overkoepelende overeenkomst. Avri heeft het contract (huidige model) met de huidige verwerker tot 1 maart 
2020 verlengd met optie tot verlenging van nog één jaar. 
 
Er worden landelijk meer kunststof verpakkingen ingezameld dan voorheen was ingeschat. De 
verwerkingscapaciteit is ontoereikend voor de hoeveelheden die nu worden gesorteerd. Dit maakt de afzet 
van kunststof verpakkingen moeilijk voor alle verwerkers in Nederland. Door de grote hoeveelheid kunststof 
verpakkingen zullen de vergoedingen alleen maar verder gaan dalen. 
 
4.5.4 Schroot 

China was wereldwijd de grootste afnemer van schroot. China zet op dit moment schroot tegen sterk 
verlaagde tarieven op de markt. De vergoedingen van schroot zijn erg afhankelijk van de wereldmarkt; de 
tarieven zijn op dit moment stabiel. Na het deels sluiten van de export naar China is Turkije op dit moment 
vanuit Europa de grootste afnemer. We hebben een contract tot 2022 en naar verwachting zal de markt ook 
in 2020 stabiel blijven.  
 
4.5.5 Textiel 

De vervuiling van textiel neemt op nationaal niveau enorm toe door de toenemende invoering van 
inzamelmethoden als diftar. Avri heeft in november 2018 het contract verlengd voor de afzet van het 
ingezamelde textiel. Vervuiling kan ervoor zorgen dat we per 2020 een daling van de opbrengsten gaan zien 
van het textiel. Ook zien we dat de samenstelling van het textiel veranderd. De hoeveelheid herdraagbaar 
textiel neemt sterk af. Dit heeft  te maken met de mindere en goedkopere kwaliteit die op de markt wordt 
gezet en betere afvalscheiding door onze inwoners. Deze mindere kwaliteit kan worden omgezet in vezels 
maar deze techniek is nog onvoldoende doorontwikkeld wat weer effect heeft op de inkomsten. 
 
4.5.6 GFT 

In december 2018 nemen de aandeelhouders van Twence het besluit of Avri toe kan treden als preferent 
aandeelhouder. Mocht het tot een akkoord komen, dan kan Avri zijn GFT stroom en wellicht andere stromen 
bij Twence afzetten. Dit zal een positief effect hebben op de begroting 2020. Mocht het niet tot een akkoord 
komen, dan zal opnieuw aanbesteed moeten worden. Avri heeft deze procedure inmiddels gestart. Conform 
planning kan het nieuwe contract op 1 april 2019 in gaan. In de begroting 2020 zullen de financiële effecten 
verwerkt worden met het besluit dat dan genomen is.  
 
4.5.7 Restafval 

In het regeerakkoord is afgesproken dat de opbrengst van de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 wordt 
verhoogd met € 18,17 per ton naar € 32,12 per ton. Deze verhoging is meer dan de verdubbeling die in de 
begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van Avri was voorzien. Met de verhoging van de belasting 
hoopt de regering de hoeveelheid restafval te beïnvloeden. Dergelijke, niet beïnvloedbare, 
belastingmaatregelen werken verhogend door in het tarief afvalstoffenheffing.  
Voor 2020 is de verwachting dat de afvalstoffenbelasting verder verhoogd gaat worden.  
 
De tarieven op de markt voor verbranding stijgen als gevolg van groeiende hoeveelheid brandbaar restafval. 
Groot-Brittannië biedt moment veel restafval aan op de Nederlandse markt. Vanwege langlopende contracten 
en daarmee langdurige afspraken over verbrandingstarieven heeft voorgaande ontwikkeling geen direct 
financieel gevolg voor Avri. Het huidige contract loopt tot 31 maart 2020 met een eenzijdige optie (voor Avri) 
tot verlenging van twee keer twee jaar. Van deze verlenging wordt in de begroting 2020 uitgegaan en 
daarmee hetzelfde tarief (plus jaarlijks indexering).   
 
  



 

Pagina 11 van 19 
 

4.5.8 Overige afvalstromen 

De verhoging van de afvalstoffenbelasting in 2019 heeft gevolgen voor alle stromen waar een residu na 
sortering bij vrij komt. Onder residu wordt verstaan de te verbranden of te storten hoeveelheid restafval. 
Voorbeelden hiervan zijn huishoudelijk afval, A-B hout, bouw en sloopafval, riool kolken, gemaal slib en 
veegvuil. De verwachting is dat de afvalstoffenbelasting verder verhoogd gaat worden, waardoor de tarieven 
waarschijnlijk ook gaan stijgen. Het effect op de begroting 2020 is naar verwachting negatief.  
 
4.6 Stortplaats Geldermalsen 

De stortplaats in Geldermalsen is afgewerkt en daarmee gereed voor sluiting en overdracht aan de provincie 
Gelderland. Bij overdracht dient een bedrag voor de provincie beschikbaar te zijn voor het eeuwigdurende 
onderhoud van de stortplaats (zgn. 'doelvermogen'). Door bijstelling van de rekenrente door de provincie in 
2015 is het benodigde doelvermogen nog niet bereikt. De aanvulling van het benodigde doelvermogen voor 
de provincie Gelderland is in de afvalstoffenheffing verwerkt. Dit betekent dat de hoogte van het 
doelvermogen en het overdrachtsmoment (waarop het doelvermogen beschikbaar moet zijn) van invloed zijn 
op de tariefsontwikkeling van de afvalstoffenheffing.  
 
De verwachte sluiting en overdracht van de stortplaats is eerder al een jaar opgeschoven naar eind 2020.  
In maart 2018 is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat een evaluatie van de 
Nazorgwet afgerond. Bij deze evaluatie waren zowel provincies als branche betrokken. Door partijen zijn een 
aantal knelpunten herkend en probleemstellingen gedefinieerd. Belangrijkste verschil wat tussen branche en 
provincies is geconstateerd:  

 De wens van de branche om de nazorggelden voortaan gezamenlijk centraal te gaan beleggen en te 
komen tot een landelijke rekenrente; 

 De vrees van de provincies daarop afzonderlijk te kunnen worden afgerekend zonder zelf te kunnen 
sturen. 

 
Met name dat tweede aspect speelt bij de provincie Gelderland. Derhalve heeft de provincie Gelderland 
besloten om in 2018 een ALM-studie uit te gaan voeren en te komen tot herziening van de rekenrente.  
De verwachting is dat hierover pas in het voorjaar van 2019 meer bekend is en wellicht dat besluitvorming 
nog over de Provinciale Statenverkiezing heen wordt getild. Het benodigde doelvermogen blijft daarom 
vooralsnog ongewijzigd. Ook de verwachte sluiting en overdracht van de stortplaats blijft ongewijzigd en staat 
op eind 2020. 
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5 FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN 
 
5.1 Indexeringen  
 

Loonontwikkeling 
De huidige CAO Gemeenten kent een looptijd tot 1 januari 2019. Voor de verwachte loonontwikkeling na 1 
januari 2019 wordt aangesloten bij de publicaties van het Centraal Planbureau (CPB). In de middellange 
termijnverkenning 2018-2021 gaat het CPB voor de periode 2018-2021 uit van 3,1% loonontwikkeling. In een 
latere publicatie (Macro Economische Verkenning 2019) gaat het CPB uit van 2,9% loonontwikkeling, dit 
betreft alleen het jaar 2019. 
Op basis van deze gegevens hanteert Avri voor de Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 een 
meerjarige loonontwikkeling van 3,0%. 
Indien van toepassing worden de jaarlijkse periodieke verhogingen binnen de functieschalen toegepast. 
 
Prijsontwikkeling 

Voor de prijsontwikkeling wordt aangesloten bij de verwachte prijsontwikkeling van het bruto binnenlands 
product (bbp) van het CPB. In de middellange termijnverkenning 2018-2021 gaat het CPB voor de periode 
2018-2021 uit van 2,4% jaarlijkse prijsontwikkeling. In een latere publicatie (Macro Economische Verkenning 
2019) gaat het CPB uit van 2,5% prijsontwikkeling in het jaar 2019. 
Op basis van deze gegevens hanteert Avri voor de Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 een 
meerjarige prijsontwikkeling van 2,5%. 
 
5.2 Aantal inwoners 

Op basis van de Bijdrageverordening Avri 2016 vindt de verrekening van de BTW component in de 
afvalstoffenheffing plaats op basis van het aantal inwoners van de regiogemeenten (bron: Centraal Bureau 
voor de Statistiek). De inwoneraantallen voor 2020 worden gebaseerd op de inwoner aantallen per 1 januari 
2019. 
 
5.3 Aanbiedingen restafval 

Het aantal aanbiedingen restafval is afhankelijk van het 
scheidingsgedrag van de huishoudens in rivierenland. Het 
inzamelbeleid, ook het nieuwe afvalbeleid VANG, bepaalt mede 
wat het scheidingsgedrag is van de huishoudens in rivierenland. 
Doordat het nieuwe afvalbeleid gedurende het jaar 2019 wordt 
ingevoerd, zijn er bij het opstellen van de begroting 2020 (februari 
2019) geen andere ervaringscijfers beschikbaar over het 
verwachte scheidingsgedrag dan waar in de begroting 2019 
vanuit gegaan wordt. 
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5.4 Tariefstelling afvalstoffenheffing 

In de begroting worden de kosten van het basispakket gedekt door zowel het basistarief van de 
afvalstoffenheffing als de variabele tarieven (per aanbieding restafval). Het aantal aanbiedingen restafval is 
daarmee van invloed op de inkomsten afvalstoffenheffing, die nodig is om de kosten te kunnen dekken. Zoals 
in paragraaf 5.3 beschreven is het aantal aanbiedingen voor 2020 - ten tijde van het opstellen van de 
begroting 2020 - nog uiterst onzeker.  
 
In de begroting 2020 wordt vooralsnog uitgegaan van een vergroting van het variabele deel van de 
afvalstoffenheffing ten opzichte van 2019. Bij de behandeling van de definitieve tarieven voor 2019 heeft een 
aantal gemeenten aangegeven in de toekomst terug te willen groeien naar een groter variabel deel om afval 
scheiden optimaal te belonen. De keuze voor de tarieven voor 2019 (scenario 4) betekende namelijk een 
forse stijging van het basistarief, een totaal aandeel van 83% van het totale gemiddelde tarief voor 2019. Het 
te beïnvloeden deel voor huishoudens is daarmee teruggebracht naar 17%. De kans op ontwijkgedrag door 
huishoudens en de financiële risico's voor Avri zijn hierdoor verkleind. Of de tariefsontwikkeling per 2020 
volledig in het variabele deel van de heffing zal worden verwerkt is afhankelijk van de ontwikkeling van de 
kosten. 
 
Het BTW mengpercentage over de kosten van het basispakket is van invloed op het tarief afvalstoffenheffing 
en wordt gehandhaafd op 13,5%. De BTW opslag in de afvalstoffenheffing komt ten gunste van de 
gemeenten. Eventuele wijziging van het opslagpercentage heeft directe consequenties voor de gemeentelijke 
begroting. 
 
5.5 Reserves en voorzieningen 

De uitgangspunten rondom de reserves en voorzieningen van Avri zijn gebaseerd op de in februari 2017 
vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen 2017 van Avri. Hierin wordt aangesloten op de 
geactualiseerde Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 van Avri en de indeling van de 
programmabegroting van de zelfstandige GR Avri. Onderstaand zijn de uitgangspunten uitgewerkt.  
 
5.5.1 Voorziening basispakket 

De voorziening Basispakket heeft een weerstandsfunctie en egalisatiefunctie voor de uitvoering van het 
basispakket. De weerstandsfunctie geldt voor de risico's van het basispakket, gekwantificeerd en vastgesteld 
in de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 van Avri.  Het risicoprofiel is in 2018 
geactualiseerd naar €2,2 mln. (bestuursrapportage 2018, AB okt. 2018).  De voorziening biedt weerstand 
voor factor 1,0 van deze gekwantificeerde risico's. Tot dit bedrag wordt de voorziening op begrotingsbasis 
niet aangesproken.  
 
De voorziening heeft daarnaast (bij voldoende weerstandsniveau) een egaliserende functie voor de jaarlijkse 
exploitatieresultaten van het basispakket. Deze is van toepassing binnen de bandbreedte van factor 1,0 en 
factor 1,4 van de gekwantificeerde risico's. Het surplus boven factor 1,4 kan op begrotingsbasis ingezet 
worden ten gunste van het programma basispakket (en daarmee van het tarief afvalstoffenheffing). Wanneer 
de opbrengst van de afvalstoffenheffing de daarmee te dekken kosten overschrijdt, wordt de meeropbrengst 
gedoteerd aan deze voorziening. Bij eventuele exploitatie tekorten wordt de voorziening aangesproken, bij 
exploitatie overschotten wordt de voorziening aangevuld.  
 
Momenteel is het saldo van deze voorziening onvoldoende om de risico's te kunnen dekken. Het verwachte 
saldo ultimo 2018 bedraagt €0,9 mln., dat overeenkomt met een weerstandsratio van 0,4 
(bestuursrapportage 2018, AB okt. 2018). Evenals in de begroting 2019 wordt de voorziening op 
begrotingsbasis (in meerjarig perspectief) aangevuld tot de minimaal benodigde weerstandscapaciteit ter 
dekking van de risico's. Hierdoor wordt het risico op een aanvullende financiële bijdrage vanuit de gemeenten 
verkleind. Deze opbouw van de weerstandscapaciteit kan (evenals in de begroting 2019-2022) worden 
bewerkstelligd door het tarief afvalstoffenheffing voor de inwoners te handhaven, ondanks dat de kosten voor 
de stortplaats komen te vervallen wanneer deze is overgedragen aan de provincie. 
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5.5.2 Algemene bedrijfsreserve Avri 

Deze algemene reserve biedt weerstand tegen de algemene bedrijfsvoeringrisico's van Avri. Dit betreffen de 
niet voorziene kosten in het nieuwe taakveld 0.4. Overhead. Mee- en tegenvallers in dit taakveld worden niet 
verrekend met de programma's, maar (indien mogelijk) opgevangen binnen deze reserve. Dit verkleint de 
kans op afwijkingen op realisatiebasis. De minimale omvang bedraagt 10% van de in de begroting 
opgenomen totale overhead van Avri (taakveld 0.4). Op basis van de begroting 2019 is de minimum omvang 
van de reserve €617.000. Het maximum van deze reserve bedraagt 15% (€926.000). Toevoegingen of 
onttrekkingen om het saldo tussen 10% en 15% te houden worden via de van toepassing zijnde 
verdeelsleutel voor overheadkosten (zie par. 5.6) verrekend met de exploitatie van de programma's. De 
bandbreedtes voor 2019 volgen uit de hoogte van de bedrijfsvoering budgetten voor 2019. 
 
De hoogte van deze reserve is niet gekoppeld aan een onderliggende kwantificering van 
bedrijfsvoeringrisico's. Deze risico's zijn wel beschreven in de Nota Risicomanagement en 
weerstandsvermogen, maar worden niet in geldbedragen uitgedrukt. Deze risico's krijgen een impactscore 
om de ontwikkeling ervan te kunnen volgen.  
 
5.5.3 Reserve pluspakket 

Deze reserve biedt weerstand tegen de operationele risico's op de uitvoering van de taken in het programma 
pluspakket. Op grond van de met gemeenten gesloten overeenkomsten zijn in de nota Risicomanagement en 
Weerstandsvermogen uitsluitend risico's voor Avri gekwantificeerd die niet in deze overeenkomsten zijn 
ondervangen. Dit betreft de overeenkomsten van alle pluspakket activiteiten behalve voor het integraal 
beheer van de openbare ruimte (IBOR). Er is dus geen weerstandscapaciteit voor IBOR activiteiten bij Avri 
ingericht (omdat de risico's voor de IBOR activiteiten zijn ondervangen in het raamcontract), maar uitsluitend 
voor de operationele risico's van andere pluspakket activiteiten.  
 
Avri voert de activiteiten in het pluspakket tegen kostprijs uit. Indien er desondanks verschillen zijn tussen 
budget en uitgaven worden deze verrekend met deze reserve (behalve voor de IBOR activiteiten gezien de 
hiervoor afgesloten overeenkomsten). De minimale en maximale omvang van deze reserve bedraagt  
€75.000. De reserve wordt aangevuld vanuit de activiteiten waarvoor de operationele risico's worden 
gelopen. De toevoeging aan deze reserve is onderdeel van de kostprijs. 
 
5.5.4 Reserve bedrijfsafval 

Deze reserve biedt weerstand tegen de operationele risico's op de uitvoering van de taken in het programma 
bedrijfsafval. De exploitatieresultaten van het programma bedrijfsafval worden verrekend met deze reserve. 
De minimale omvang is gebaseerd op een weerstandsratio van 1,0 voor de risico's van het programma 
Bedrijfsafval. Op basis van de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 is de minimum 
omvang van de reserve € 38.000. Het maximum is bepaald op € 200.000. Het geactualiseerde risicoprofiel in 
2018 bedraagt €58.000 (bestuursrapportage 2018, AB okt. 2018). Exploitatieresultaten van dit programma 
worden in deze afzonderlijke reserve direct zichtbaar. Evenals in de begroting 2019, worden eventuele 
overschotten in deze reserve ingezet ten gunste van het programma basispakket. 
 
5.6 Systematiek van toerekening van indirecte kosten 

Het financiële model voor de toerekening van indirecte kosten is gebaseerd op de verhouding van de 
verwachte productieve inzet (productie manuren). Dit betekent dat de hoogte van de indirecte kosten 
samenhangt met de omvang van de activiteiten (basispakket, pluspakket, bedrijfsafval). Een dergelijk model 
past bij een uitvoeringsorganisatie als Avri, doordat (financiële) sturing op productie en productiviteit is 
gecreëerd. In de managementinformatie speelt de productiviteit en de daarmee samenhangende 'dekking' 
van de indirecte kosten dan ook een belangrijke rol. Zoals in paragraaf 5.5.2 toegelicht, worden de indirecte 
kosten volgens deze verhouding ook op realisatiebasis naar de programma's doorbelast.  
 
Op basis van het vernieuwde BBV (reeds toegepast in de begroting 2019) worden de indirecte kosten en de 
doorbelasting naar de programma's in een afzonderlijk programma verantwoord. Op verzoek van de IBOR 
gemeenten wordt deze toerekening binnen het programma pluspakket ook per gemeente inzichtelijk 
gemaakt. Zodoende kan de ontwikkeling van de overhead en de consequenties daarvan voor de 
uitvoeringsbudgetten 2019 van de gemeenten tijdig worden besproken. De gemeenten kunnen in haar rol als 
deelnemer/eigenaar in het GR begrotingsproces eventueel gebruik maken van een zienswijze hieromtrent. 
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6 BEDRIJFSVOERING 
 

Avri werkt samen met de inwoners van Rivierenland aan het voorkomen van het verspillen van grondstoffen 
en aan een schoon, heel en veilig Rivierenland. Dat doen we op een bedrijfsmatige, transparante en 
maatschappelijke verantwoorde manier. De bedrijfsvoeringfuncties zorgen er met hun ondersteunende 
werkzaamheden voor dat het primaire proces dit zo optimaal als mogelijk kan realiseren. 
 
6.1 Algemeen 

De wereld is sterk in verandering en veranderingen zijn de komende jaren de enige constante.  
Van Avri wordt gevraagd snel en adequaat te reageren op vraagstukken van gemeenten en inwoners. 
Inwoners die steeds mondiger worden, sneller hun gevoelens kunnen uiten en betrokken willen worden bij en 
meer invloed hebben op het beleid dat de overheid maakt en de uitvoering die daar bij hoort. Een adaptieve 
organisatie die proactief inspeelt op veranderingen in de maatschappij en maatschappelijke initiatieven 
mogelijk maakt. Politieke ontwikkelingen, maar ook wettelijke ontwikkelingen, zijn daarbij bepalend voor de 
wijze waarop we de bedrijfsvoering bij Avri kunnen vormgeven en ambities kunnen realiseren.  
Het vraagt erom dat we flexibel meebewegen naar de toekomst. Onszelf blijven en innoveren en veranderen.  
 
De vraagstukken die hiermee gepaard gaan voor de politiek en inwoners van Rivierenland zijn ook de 
vraagstukken voor de organisatie. Dit zien we bijvoorbeeld in de uitvoering van het nieuwe afvalbeleid waar 
behoefte aan en weerstand tegen is. Of in een stevige rol van onze handhavers die in de gemeente Tiel de 
beschikking krijgen over geweldsbevoegdheden en middelen om de openbare orde te handhaven. 
Het is daarbij belangrijk om onze medewerkers als ook de inwoners goed aan te haken op al deze 
ontwikkelingen en vernieuwingen. De wereld verandert en Avri verandert mee. 
  
6.2 Bedrijfsmatig: efficiënt, transparant en klantgericht  

Evenals voorgaande jaren richten we ons op het verhogen van onze bedrijfsefficiency en het verkleinen van 
onze bedrijfsvoering risico's. Dat willen we bereiken door o.a. een effectieve informatiehuishouding te creëren 
en 'control' te vergroten. In 2020 willen we deze verder ontwikkelen door het uitvoeren van projecten. 
Voorbeelden van deze doorontwikkeling zijn de ICT organisatie, risicomanagement en de optimalisatie van 
processen, systemen en rapportages. We werken actief aan het digitaliseren van operationele processen 
(werken met boordcomputers, tablets) en papieren informatiestromen. Om dit te bereiken is digitaal 
dossierbeheer ingericht en zijn de bestaande digitale personeelsdossiers in 2020 op orde gebracht. Dit helpt 
om tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken en hiermee kan beter gewerkt worden aan transparantie en 
openheid van Avri.  
 
In 2019 willen we aan de slag met huisvesting; wat kunnen we hiermee doen om efficiënter en prettiger te 
kunnen werken? Er is daarnaast al geruime tijd ruimtegebrek in het kantoorgebouw in Geldermalsen en ook 
het onderhoud vraagt aandacht. Afhankelijk van welke keuzes we hier in 2019 maken (bijv. ten aanzien van 
vervanging van inventaris of 'flexwerk' concepten) zal een deel van de uitvoering daarvan in 2020 plaats 
vinden. In 2019 bereiden we ons voor op in voering van de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren 
(WNRA) die op 1 januari 2020 wordt ingevoerd. We bekijken of we daarmee tevens bestaande personele 
regelingen dienen te updaten. Eventuele effecten worden opgenomen in de begroting 2020. 
 
Ten aanzien van de bedrijfsefficiency willen we daarnaast ons ICT platform 
dusdanig hebben ingericht dat de primaire processen sneller, efficiënter en 
flexibeler uitgevoerd kunnen worden. Het werken met mobiele apparatuur en het 
meer kunnen meten en registreren in de buitenruimte heeft consequenties voor 
hardware, het applicatielandschap en met name een groeiende hoeveelheid data 
die ontsloten, opgeslagen en verwerkt moet worden. De uitwerking en 
implementatie hiervan zullen ook in 2020 de aandacht vragen. Dankzij dergelijke 
ontwikkelingen in de bedrijfsvoering streven we efficiency in onze processen (en 
hierdoor lagere kosten) na. Gelijktijdig zullen investeringen in de bedrijfsvoering 
nodig zijn om te kunnen blijven voldoen aan wettelijke ontwikkelingen.  
 

Bedrijfsmatig beheer openbare ruimte 
Avri draagt een aantal taken die we voor Gemeente Neerijnen uitvoeren over aan 
de fusiegemeente West Betuwe. IBOR heeft in 2018 al een aantal organisatorische wijzigingen doorgevoerd 
en wil zich vooral naar aanleiding van het gewijzigde takenpakket nu verder doorontwikkelen. Dit vertalen we 
in 2019 een nieuwe inrichting van de afdeling IBOR. De speerpunten bij deze inrichting zijn:  
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- toekomstbestendige organisatie die wendbaar kan inspelen op veranderingen in de buitenwereld.  
- verbinden strategie, inrichting en uitvoering.  
Dit zal worden gedaan door middel van een interactief proces met medewerkers en gemeenten; zij worden bij 
het ontwerp betrokken. Naar verwachting zal de implementatie van de nieuwe afdelingsopzet (andere rollen, 
werkprocessen, samenwerking met gemeenten) in 2020 nog de aandacht vragen.  
 
6.3 Maatschappelijk verantwoord 

Als regionale organisatie wil Avri meewerken aan de uitdagingen die er in de maatschappij en in onze regio 
liggen. Avri wil de wereld ook een beetje mooier en duurzamer maken;  

- we zien afval als grondstof in een circulaire economie, waarbij alles draait om hergebruik (het nieuwe 
afvalbeleid is hier een duidelijk voorbeeld van); 

- we creëren duurzame energie: het terrein van Avri wordt volop gebruikt voor de productie van zonne- 
en windenergie; 

- we vinden het belangrijk kansen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; 
- we kopen duurzaam in (zoals bijvoorbeeld bio-zout, LNG voertuigen maar ook kantoormeubilair).  

 
Een belangrijke opgave voor onze gemeenten is het vinden van banen voor mensen met een achterstand tot 
de arbeidsmarkt. In de afgelopen jaren zijn ruim 80 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt komen 
werken bij Avri. Waar het in eerste instantie is begonnen met het detacheren van mensen (ondertussen 
gegroeid naar ca. 85 fte) is de samenwerking met het regionale werkvoorzieningschap Werkzaak 
Rivierenland uitgebreid met meer doelgroepen. Zo worden intussen steeds meer mensen uit de zogenaamde 
kaartenbak (bijstand, ww, wajong, Wia, statushouders) begeleid in het arbeidsproces. We verkennen de 
mogelijkheden om de groep te kunnen vergroten en meerdere plekken in de organisatie voor deze mensen te 
creëren.  
 
Duurzaamheid maakt onderdeel uit van de keuzes in de bedrijfsvoering. Vanuit Avri Solar B.V. is - door 
externe financiering - duurzame energie op de voormalige stortplaats gerealiseerd, het zogenaamde 
Zonnepark. We verwachten dat het Zonnepark geen financiële effecten zal hebben op de begroting 2020 van 
Avri. Maatschappelijk verantwoord ondernemen geven we ook vorm door middel van duurzaam inkopen 
(zoals de aanschaf van bio-zout en LNG voertuigen). 
 
6.4 Adaptief 

De behoefte van inwoners om meer te kunnen participeren op het beleid van de gemeenten en de uitvoering 
daarvan maakt dat Avri deze behoefte meer in beeld wil krijgen. We onderzoeken dan ook op welke wijze we 
de beleving van de inwoners van Rivierenland meer in beeld kunnen krijgen en een meer centrale plek 
kunnen geven in de sturing van de organisatie. Van sturen op meetbaarheid naar sturen op merkbaarheid. 
We willen proactief reageren op signalen van inwoners via bijvoorbeeld social media. Wat is er aan de hand 
en wat kunnen we er aan doen?  De vragen vanuit de inwoners worden meer divers, wijken vaker af van de 
standaard dienstverlening en nemen bovendien in omvang toe. Ook bij de invoering van het nieuwe 
afvalbeleid is gebleken dat de wensen van de gemeenten uiteen kunnen lopen, wat aanleiding is om het 
gesprek over maatwerk binnen de GR op te starten (cafetaria-model).  
 
Alleen door innovatiever en flexibeler te werken aan de vragen van inwoners en gemeenten kunnen blijven 
voldoen. Dit vraagt flexibiliteit van medewerkers, procedures en systemen waarbij de behoefte van de 
inwoner voorop staat. Ook zijn ruimere kaders wenselijk om flexibel om te kunnen gaan met bestaande 
regels en werkwijzen. De keus om af te wijken van het beleid ligt bij het bestuur van Avri.  
 
6.5 Duurzame houding en gedrag 

De maatschappij moet verduurzamen om een goede 
toekomst te kunnen bieden aan onze kinderen en 
kleinkinderen. Dat vraagt om een aanpassing van het 
menselijke gedrag en ontwikkeling en benutting van 
duurzame technologie. Door het invoeren van de 
comfortprikkel bij afvalscheiding gedurende 2019 
wordt een nadrukkelijk beroep gedaan op de houding 
en gedrag van onze inwoners ten opzichte van het 
milieu. 
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Avri heeft de mogelijkheid om bij te dragen aan het bevorderen van duurzaam gedrag van de inwoners in 
Rivierenland. Niet alleen vanuit de rol van voorlichting, scholing, beleid en handhaving (externe 
motivatieprikkel), maar ook vanuit de positie van Avri. Door deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten 
die passen bij Avri staat Avri midden in de maatschappij en kan zij normen, waarden en overtuigingen in 
positieve zin beïnvloeden. Hierdoor wordt ook de interne motivatie voor milieuvriendelijk gedrag beïnvloedt 
(duurzame moraal). Dat doen we door het jaarlijks organiseren van zo'n 40 excursies voor specifiek 
volwassenen en leerlingen en het verzorgen van lespakketten ondersteund met een website. Ook bezoeken 
wij specifieke doelgroeporganisaties zoals ouderenverenigingen en bewonerscommissies. 
 
6.6 Duurzaam inzetbare medewerkers 

Avri wil een bijdrage leveren aan een duurzame houding van inwoners en bedrijven. Ook we werken aan 
duurzaamheid binnen de organisatie; gezonde en vitale medewerkers die veilig en met bezieling aan het 
werk zijn. We hebben immers elke collega nodig. We zetten in op de volgende thema's:   
 
In 2020 gaan we door met acties die we in het kader van vitaliteit en duurzaamheid hebben uitgevoerd. We 
proberen hierbij vooral het eigenaarschap en initiatieven van medewerkers te stimuleren en te faciliteren.  
Wat kan de medewerker zelf doen? En hoe kan het management daarbij helpen?  
 

In 2020 werken we verder aan strategische personeelsplanning: hoe gaan we de uitdagingen in de 
arbeidsmarkt aan? Hoe verjongen wede organisatie en hoe kunnen medewerkers breder inzetbaar worden in 
de organisatie? Wat hebben medewerkers al in huis en wat hebben we nog nodig? Hoeveel vast personeel 
hebben we nodig en hoeveel medewerkers dienen we in te huren? Leren is hierbij essentieel. We vinden het 
belangrijk dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. We willen meer leren in en van de dagelijkse 
praktijk en zetten stevig in op scholing. En fouten maken mag: als we er maar wel van leren. 
 
Met strategische personeelsplanning hebben we meer aandacht voor de verhouding tussen vast personeel 
en externe inhuur. Daar willen we gerichter op gaan sturen. Als werkgever zorgen we voor goede fysieke 
arbeidsomstandigheden (veilig, gezond), voldoende opleidings- en ontwikkel mogelijkheden en stimuleren we 
goede sociale arbeidsomstandigheden, zoals een waarderende cultuur en een reële werkdruk. We monitoren 
dit op verschillende manieren: door een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), een 
medewerkeronderzoek, de verzuimcijfers die frequent worden besproken en werkoverleggen waarbij dit alles 
regelmatig wordt besproken.  
 
Het verzuim heeft onze volle aandacht en willen we terugdringen. Er is veel werk te verrichten en iedere 
medewerker is daarbij nodig. Het terugdringen van verzuim zal naar verwachting ook in 2020 een uitdaging 
vormen; het fysiek zware werk vraagt veel en heeft betekenis voor de inzetbaarheid van onze medewerkers, 
specifiek de oudere medewerkers. Een alternatief in de vorm van een andere functie binnen of buiten Avri is 
niet gemakkelijk voorhanden. We weten dat vergelijkbare organisaties voor dezelfde uitdagingen staan en we 
gaan verkennen of we dergelijke organisaties ervaringen kunnen uitwisselen.  
 
In onze aanpak vormen veilig werken en de juiste persoon op de juiste plek vormt hierbij de basis. Wij gaan 
uit van een volwassen arbeidsrelatie. We voeren het goede en scherpe gesprek, óók over verzuim: vanuit 
vertrouwen en vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen. We geven leidinggevende en medewerker de 
maximale ruimte om daarin oplossingen te zoeken die de inzetbaarheid stimuleren. 
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BIJLAGE PLANNING BEGROTING 2020 
 

Op basis van Vergaderschema 2019  

Vaststellen ontwerp begroting door Dagelijks Bestuur Avri 10 april 2019 

Toezending ontwerp begroting aan gemeenteraden 12 april 2019 

Zienswijzen retour gemeenten  7 juni 2019 

Behandeling zienswijzen in Dagelijks Bestuur  Avri 19 juni 2019  

Aanbieden begroting incl. zienswijzen aan Algemeen Bestuur Avri 27 juni 2019 

Vaststelling begroting door Algemeen Bestuur Avri 4 juli 2019 

Aanbieden begroting aan de provincie  1 augustus 2019 
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