
Nota van Toelichting op de begroting 2016 van GR Avri 
 
Zeer recent hebben een juridische verklaring ontvangen waarin wordt aangegeven dat de begroting van Avri alleen 
vastgesteld kan worden door het bestuur van de nieuwe GR Avri om rechtsgeldig te zijn. Zonder die vaststelling 
ontbreekt namelijk het financieel kader dat nodig is voor het uitvoeren van het werk van Avri in 2016.  
 
Wij hebben ervoor gekozen u het eerder door het DB van Regio Rivierenland gemaakte voorstel toe te sturen, 
tezamen met de Avri begroting. Dit om de volgende redenen. Het voorstel van het DB is al eerder door een 
afgevaardigde van het DB besproken met de wethouders Financiën, die daarmee unaniem hebben ingestemd. 
Inmiddels is het voorstel van het DB inclusief Avri begroting ook toegestuurd aan de AB leden van Regio 
Rivierenland en geagendeerd voor het AB van 9 december aanstaande en mogelijk reeds besproken in uw college.  
 
Het voorstel van het DB van Regio Rivierenland kent enkele  aandachtspunten voor het nieuwe Avri bestuur. Het 
betreft de volgende zes punten: 

1. Cijfertabel pagina 2 van het DB voorstel: De hogere opbrengsten drankenkartons (€4,-) worden als 
structureel voordeel beschreven. Dat is onjuist omdat er ook uitvoeringskosten (€4,-) voor de inzameling 
en verwerking ervan tegenover staan, waardoor het effect kostenneutraal is. Dit is toegelicht in paragraaf 
2.3 van de begroting 2016 (2e alinea op pagina 12). 

2. Argument 1.2: Het saldo van de Algemene reserve van Avri Realisatie B.V. bedraagt 1,9 mln. Er kan  
hieruit afgeleidt worden dat deze middelen besteedbaar zijn. Van deze middelen is 1,0 mln. geïnvesteerd 
in een vloeistofdichte vloer en zal 0,7 mln. worden gebruikt voor de financiering van het Solarpark.  

3. Eenmalige inzet van middelen uit de voorziening leidt tot een beperkte stijging van de afvalstoffenheffing in 
2016, maar tot een extra grote stijging in 2017, omdat de inzet van de voorziening eenmalig geld betreft. 
Inzet van het schommelfonds in het geval van een structurele stijging van kosten geeft juist een extra 
grote schommeling, want de stijging van de afvalstoffenheffing bedraagt in 2017 hierdoor €25,-. Het fonds 
wordt hierdoor contraproductief ingezet aan haar eigen doelstelling. Het nieuwe bestuur van de GR Avri 
kan hier aandacht aan besteden in de begroting 2017 die in april 2016 aan de raden wordt toegestuurd. 

4. De schommelvoorziening dient zich te bewegen tussen 2,7 (ratio 1,4) en 2,1 mln (ratio 1,0) volgens het AB 
besluit van 24 juni 2015. De voorziening daalt in het voorstel van het DB van Regio Rivierenland naar een 
niveau van 0,6 (op de grens van 'matig' naar 'ruim onvoldoende'). Dit is geen acceptabel niveau volgens 
het besluit van het AB in juni 2015 en is mogelijk onvoldoende om tegenvallers in 2016 te kunnen dragen.  

5. Indien het bestuur van GR Avri de Nota Risicomanagement en Weerstandvermogen, die het bestuur van 
GR Regio Rivierenland op 23 juni 2015 heeft vastgesteld, wil handhaven in 2016, dan zal die voorziening 
weer aangevuld moeten worden waardoor de reeds stijging van de afvalstoffenheffing in 2017 hoger komt 
te liggen dan hetgeen reeds geprognosticeerd is (€25,-) als gevolg van het DB voorstel (max. €10,- extra 
indien het in 1 jaar zou worden aangevuld). 

6. Het DB van Regio Rivierenland stelt voor de ICT investeringen niet goed te keuren (punt 5 van het 
voorstel). Op bladzijde 2 van het DB voorstel is te lezen dat het nieuwe bestuur van GR Avri volgens het 
DB van regio Rivierenland over de investeringen inzake ICT zou moeten gaan. Op blz. 5 en in paragraaf 
7.4 van de Avri begroting is deze ICT investering nader onderbouwd. Daaruit blijkt dat Avri zonder deze 
investeringen niet in control komt qua informatiehuishouding, niet voldoet aan wettelijke verplichtingen die 
van kracht worden in 2016 en niet aan bestuurlijke afspraken omtrent splitsing van ICT van Regio 
Rivierenland en de aanlevering van informatie (o.a. DVO's) kan voldoen. Als alternatief voor een besluit op 
16 december 2015 is het mogelijk om voor deze investering in april 2016 krediet te verlenen, met een 
vertraging van vier maanden in de uitvoering als gevolg.  

 
 
 
 


