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Inleiding 

 
Voor u ligt de begroting 2016 van Avri. Als bestuurder (of gemeenteraadslid) heeft u in december 
2015 in de meerjaren begroting 2015-2018 al gelezen dat de afvalstoffenheffing de komende vier 
jaren gaat stijgen. Maar wellicht had u toch de hoop dat we na 5 jaar daling van de 

afvalstoffenheffing ook dit jaar weer een daling zouden kunnen presenteren. Zeker nu besloten is 
van Avri een aparte GR te maken en dat ook een positief effect zal gaan hebben op de 
slagvaardigheid en begroting van Avri.  
 
Afsplitsing Avri van GR Regio Rivierenland 
Avri is in de afgelopen jaren niet alleen veranderd naar een organisatie die Rivierenland schoon 
heel en veilig houdt, maar vanaf 1 januari 2016 is Avri een zelfstandige GR geworden, zoals Avri 

dat ook reeds was bij de start in 1989. De gemeenteraden hebben unaniem hiervoor gekozen 
omdat de continuïteit van Avri beter gewaarborgd is met een bestuur dat tijd, kennis en 
betrokkenheid heeft bij Avri als uitvoeringsorganisatie1. Een bijkomende reden voor de raden dat 
Avri voor hen beter aanstuurbaar is als gevolg van toegenomen inzicht in de financiële gegevens, 

waar tot voor kort de Avri gegevens op hoofdlijnen meegenomen werden in de financiële stukken 
van Regio Rivierenland.  

Tevens liggen er efficiencyverbeteringen in het verschiet als gevolg van toegenomen 
slagvaardigheid van zelfstandiger opererende Avri. Het effect hiervan zal zich in de loop van de 
komende jaren gaan voordoen en de financiële voordeel daarvan is (vooralsnog) niet te berekenen. 
Het financiële voordeel dat zich wel laat berekenen en zich reeds voordoet is het gevolg van de 
verminderde bijdrage aan regio Rivierenland minus de vervangende kosten voor de eigen 
bedrijfsvoering en weergegeven in de volgende tabel:  

 
Tabel 1: Exploitatie effect 2016 voor Avri als gevolg van de afsplitsing van de GR Regio Rivierenland 

 

De splitsing lijkt niet meer dan een pennestreek, maar komend jaar zal het voor Avri een 
omschakeling zijn om vanaf 1 januari zelfstandig alle taken op te pakken die horen bij een GR. 
Gezien de ontwikkelingen die Avri in de afgelopen vijf jaar al heeft doorgemaakt, mag u echter 
verwachten dat deze omschakeling door de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers geen 
problemen zal opleveren. 

 

Basispakket: stijging tarief afvalstoffenheffing 
Helaas zijn er enkele forse tegenvallers die de afvalstoffenheffing voor het jaar 2016 bepalen. Het 
betreft met name de lagere grondstofprijzen op de wereldmarkt (a.g.v. tegenvallende groei China) 
en de fors lagere rekenrente die de provincie Gelderland hanteert voor het doelvermogen van de 
stortplaats. Deze ontwikkelingen zorgen voor een stijging van de afvalstoffenheffing, naast de 
stijging van het tarief per 2016 die reeds in de vorige meerjarenbegroting (2015-2018) al was 
voorzien. 

 
In 2015 zagen we voor het eerst in de historie van Avri, dat de opbrengsten van de 
grondstofstromen hoger zijn dan de verwerkingskosten van afvalstromen. Dit is ondermeer het 
resultaat van de toegenomen scheiding van afval door de inwoners en illustratief voor de transitie 
van Avri als afvalbedrijf naar een grondstoffenbedrijf. Gevolg van deze verschuiving is dat de 
hoogte van de afvalstoffenheffing meer afhankelijk is geworden van de opbrengsten van de apart 
ingezamelde grondstoffen en minder afhankelijk is geworden van de kosten van verwerking van 

het restafval. De inzakkende groei van China heeft inmiddels zijn weerslag gekregen op de 
wereldhandel in grondstoffen.  

                                                 
1 Die continuïteit is vanzelfsprekend ook voor het personeel van Avri van groot belang. 

V = voordeel, N = Nadeel

Vervallen bijdrage 2016 voor dienstverlening Regiokantoor 525.000 V

Vervallen stelpost 2016 voor Regiokantoor 71.000 V

Erfpachtcanon 133.000 N

Kosten Avri voor ICT Regiokantoor * 325.000 N

Vervangende kosten Avri voor ondersteunende diensten 96.000 N

(Financien, P&O, juridisch, bestuursondersteuning)

Exploitatie effect 2016 Avri 42.000 V

Afsplitsingseffect in 2016 voor Avri

*) voor een correcte vergelijking wordt uitgegaan van de ICT bijdrage excl. groei van 

aantal werkplekken



 
Meerjarenbegroting 2016-2019   Pagina 4 van 37 

Die prijzen kelderen en de waarde van aandelen van grondstofproducerende bedrijven is in elkaar 

gezakt nu China minder goederen kan exporteren en daardoor ook minder grondstoffen importeert. 
Omdat de hoogte van de afvalstoffenheffing voor een belangrijk deel samenhangt met de 
inkomsten uit de grondstofinzameling, is het effect hiervan op de afvalstoffenheffing dan ook groot 
(ordegrootte €10).  

 
Een andere belangrijke tegenvaller betreft een tekort van €2,3 mln. dat in 2019 ontstaat voor de 
afwerking en overdracht van de stortplaats. Dit als gevolg van een door de provincie Gelderland 
negatief bijgestelde rekenrente. Hierover is reeds in juni 2015 aan het AB gerapporteerd. Het effect 
hiervan op de afvalstoffenheffing bedraagt ongeveer € 8 voor de resterende 4 jaren tot overdracht. 
Als gevolg van de genoemde ontwikkelingen stijgt het tarief voor het basispakket met €17 van 
gemiddeld €171 in 2015 naar gemiddeld €188 in 2016. Ten opzichte van het tarief in 2010 (€270) 

ligt het tarief nog steeds 30% lager. Ten opzichte van het tarief in 2015 is er echter sprake van 
een stijging van 10%. De stijging wordt verwerkt in het basisdeel van het afvalstoffentarief. De 
variabele tarieven (kosten van het aanbieden van een minicontainer of het gebruik van een 
ondergronds container) blijven hetzelfde. In de toekomst kan overwogen worden om 

tariefsontwikkelingen in de variabele tarieven te verwerken. 
 

Avri verwacht dat de stijgende trend zich de komende vier jaar zal doorzetten, zoals zichtbaar is in 
de meerjarenbegroting. Het bereiken van het minimale reserveniveau heeft hier een belangrijk 
aandeel in.  
 
Pluspakket 
Avri is veranderd in een beheersorganisatie die zich niet alleen richt op het in stand houden van 
grondstoffen, maar ook op het in stand houden van de openbare ruimte. Een goede 

instandhouding  van de openbare ruimte sluit aan op de vraag en de beleving van de gebruikers. 
Het draagt ook bij aan het welbevinden van die gebruikers, aan de belevingswaarde van de 
buitenruimte en aan de waarde van het omringende vastgoed en vindt plaats tegen zo laag 
mogelijke kosten. Een goed beheer van de openbare ruimte biedt tevens kansen om inwoners 
meer te betrekken bij de ontwikkeling en het beheer van hun gemeente (burgerparticipatie) en 
herbergt mogelijkheden om mensen te activeren (arbeidsparticipatie). Sinds 2012 hebben vier 

gemeenten hun buitendienst overgedragen aan Avri. Daarmee is Avri een partij die de kennis en 

omvang (schaalvoordelen) heeft om het beheer van de openbare ruimte op een integrale, efficiënte 
en kwalitatief hoogwaardige wijze vorm te geven. Op deze manier biedt Avri als 
uitvoeringsorganisatie meerwaarde voor haar gemeenten.  
 
In deze begroting zie je de meerwaarde die Avri in financiële zin levert niet direct terug, omdat we 
werken met door de gemeenten verstrekte budgetten die gerelateerd zijn aan de omvang van het 

takenpakket. Budgetten die we niet hoeven te benutten geeft Avri terug aan de gemeente, omdat 
we als Avri geen winst willen en mogen maken op deze dienstverlening. Eventuele meerkosten, 
bijvoorbeeld als gevolg van extra taken of ontwikkelingen in de wetgeving, komen ook voor 
rekening van de gemeente. Het uiteindelijke resultaat per DVO eindigt daarom in deze begroting 
altijd op nul. Er is voor gekozen om in 2016 geen nieuwe diensten beheer openbare ruimte over te 
nemen van gemeenten, maar om komend jaar te consolideren en de dienstverlening verder te 
professionaliseren. 

 
Bedrijfsvoering 
Avri is net als vele andere organisaties aan het veranderen. Niet alleen vanuit de eigen wens om 
verder te professionaliseren, maar ook door de veranderende verwachtingen van de rijksoverheid 
(e-overheid), burgers, bedrijven en ketenpartners. Avri is door de groei en de ontwikkelingen voor 
de dienstverlening en de bedrijfsvoering afhankelijk van een goede informatievoorziening en de 
ondersteuning van ICT (automatisering). Daarmee is de informatievoorziening een strategische en 

kritische succesfactor voor Avri. Dit betekent dat de ontwikkelingen en ondersteuningsbehoeften 
vertaald moeten worden naar een passende structuur en dat de werkprocessen geoptimaliseerd 
moeten worden om de ondersteuning te kunnen bieden die de organisatie nodig heeft. Hierbij geldt 
als uitgangspunt dat de bedrijfsvoering klantgericht, professioneel en bedrijfsmatig is. In deze 
begroting is daarom een investering in de bedrijfsvoering opgenomen, waarbij het accent ligt om 
doelgericht toe te werken naar een duurzaam ingerichte en toekomstgerichte 

informatiehuishouding. Deze investering heeft als doel enerzijds om tot een verbetering van de 
effectiviteit van onze dienstverlening aan de klanten en anderzijds een verbetering van de 

efficiency in de bedrijfsvoering van Avri te komen. 
 
Op dit moment is er namelijk sprake van informatieprocessen die niet op orde zijn en verouderde 
en inflexibele ICT systemen die niet op elkaar aansluiten. Tevens lopen we risico's omdat we 
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momenteel niet aan wettelijke verplichtingen (zoals archivering) en aanscherpingen in de 

belastingwet kunnen voldoen, waardoor we hierop onze bedrijfsvoering moeten aanpassen. Tevens 
is de investering nodig om de bestuurlijke afspraak om ICT te ontvlechten na te kunnen komen.  
 
In paragraaf 7.4 is een uitgebreidere toelichting op deze investering opgenomen.  

 
Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 van deze begroting is een bestuurlijke notitie opgenomen. Hierin zijn de kerncijfers 

en toelichtingen op een rij gezet en wordt ingegaan op de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing, 

Voorziening inzameling AVH en Algemene Bedrijfsreserve.  

Daarna volgt vanaf hoofdstuk 2 de detailbegroting. 

 

De detailbegroting 2016 begint met de financiële begroting van de diensten die Avri levert; het 

basispakket voor de inwoners, het pluspakket voor deelnemende gemeenten en de diensten voor 

bedrijven. Per product wordt tevens de meerjarenbegroting 2017 t/m 2019 gepresenteerd en 

toegelicht. Voor het basispakket zijn achtereenvolgens de kosten, opbrengsten afvalstoffenheffing 

en het saldo hiervan in de hoofdstukken 2,3 en 4 toegelicht. 

 

In deze begroting zijn vergelijkende cijfers van het jaar 2015 opgenomen. Dit betreffen de cijfers 

van de gewijzigde begroting 2015 (vastgesteld door Algemeen Bestuur in dec. 2014). Hierdoor kan 

een goede tariefvergelijking met 2015 worden gemaakt. Hierbij moet worden opgemerkt dat 

tijdens de AB vergadering de ingediende (gewijzigde) begroting 2015 van Avri gewijzigd is 

vastgesteld. Tijdens de vergadering werden twee besluiten genomen welke van invloed waren op 

de begroting (aanbesteding kunststof verpakkingen en wijziging inzamelmethode textiel). Deze 

wijzigingen hadden een kostenverlagend effect. Evenals in de bestuursrapportage 2015 zijn deze 

wijzigingen verwerkt in de (vergelijkende) begrotingscijfers van 2015.  

 

Hoofdstuk 2: De kosten van het basispakket. Dit zijn de uitvoeringskosten die Avri maakt om de 

dienstverlening aan inwoners te kunnen uitvoeren. Deze kosten vormen de basis voor de op te 

leggen afvalstoffenheffing. 

 

Hoofdstuk 3: De opbrengsten afvalstoffenheffing. Dit zijn de opbrengsten die van inwoners worden 

ontvangen ter dekking van de uitvoeringskosten van het basispakket. 

 

Hoofdstuk 4: Het resultaat van het basispakket. Wanneer kosten en opbrengsten van elkaar 

afwijken (met name door afrondingsverschillen in de tarieven) ontstaat een financieel resultaat. De 

Voorziening inzameling AVH wordt dan aangesproken. 

 

Hoofdstuk 5: Het pluspakket voor gemeenten. Dit zijn de activiteiten die Avri tegen kostprijs en 

zonder winstoogmerk voor de deelnemende gemeenten uitvoert, zoals IBOR en handhaving. 

 

Hoofdstuk 6: Diensten voor bedrijven. Dit betreft de inzameling van bedrijfsafval en de verwerking 

ervan op locatie De Meersteeg. Activiteiten waar Avri financiële resultaten mee behaalt. 

 

Hoofdstuk 7: Het beleidsgedeelte van de begroting. Achtereenvolgens komen het 

weerstandsvermogen, het onderhoud van kapitaalgoederen, de financiering en de bedrijfsvoering 

aan bod. De voor gemeenten gebruikelijke beleidsparagraaf 'Lokale heffingen' is hierin niet 

opgenomen; deze is reeds verwerkt in hoofdstuk 3. De afvalstoffenheffing is een belangrijke 

parameter in de Avri begroting. 

 

Hoofdstuk 8: Reserves en voorzieningen. Het overzicht van mutaties van reserves en 

voorzieningen inclusief toelichting en meerjarenperspectief. 

 

Hoofdstuk 9: Investeringen. Het overzicht van de aangevraagde investeringskredieten inclusief 

toelichting en meerjarenperspectief. 
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1. Bestuurlijke notitie  

 
1.1 Inleiding 
 

In deze bestuurlijke notitie wordt expliciet ingegaan op de voorgestelde afvalstoffenheffing en de 

Voorziening inzameling AVH uit de voorliggende begroting 2016. De Voorziening inzameling AVH 

was in het verleden een belangrijke parameter om de hoogte van de afvalstoffenheffing te 

beïnvloeden. Deze voorziening is ontstaan uit teveel betaalde afvalstoffenheffing en wordt in deze 

begroting voor het 5e jaar op rij ingezet om te komen tot een afbouw naar het minimale niveau ter 

dekking van de risico's (€ 2,1 mln., factor 1,0). Voor de Algemene Bedrijfsreserve Avri (hierna: 

ABR) geldt hetzelfde bestuurlijke uitgangspunt als voor de Voorziening inzameling AVH; een 

afbouw van het saldo naar het minimaal benodigde risiconiveau. Het saldo van de ABR wordt in 

par. 1.4 uiteengezet.  

 

1.2 Voorziening inzameling AVH 

 

In lijn met de besluitvorming door het AB streeft Avri naar een afbouw van de Voorziening 

inzameling AVH naar het gewenste (minimum)niveau van € 2,1 mln. In 2016 wordt een 

onttrekking uit de Voorziening inzameling AVH gedaan van afgerond € 0,4 mln. ter dekking van de 

kosten van het basispakket. Dit is het maximaal in te zetten bedrag uit de voorziening alvorens het 

minimum niveau van 2,1 mln. wordt bereikt. 

 

De Voorziening inzameling AVH wordt sinds 2012 ingezet om een gedeelte van de kosten van het 

basispakket te dekken. Hierdoor kon een lager tarief afvalstoffenheffing aan de inwoner in rekening 

worden gebracht. Ultimo 2011 bedroeg het saldo € 8,5 mln. In onderstaande tabel is de jaarlijkse 

inzet van de voorziening en het effect op de afvalstoffenheffing uiteengezet: 

 

 
Tabel 2: inzet Voorziening inzameling AVH in Avri begroting 2012 t/m 2015 

 

Uit tabel 2 blijkt dat de inzet van de Voorziening inzameling AVH de laatste jaren een gemiddelde 
invloed van 11% (€ 24) heeft gehad op de afvalstoffenheffing. De beëindiging van de inzet per 
2017 in deze meerjarenbegroting verklaart daarmee mede de stijging van de afvalstoffenheffing 
(zie par. 1.3). 
 
Aangezien in de afgelopen jaren ook toevoegingen (m.n. positieve jaarrekening resultaten) en 

andere onttrekkingen (zoals de projectkosten Goed Scheiden Loont) een rol hebben gespeeld, is 
het totaalsaldo van de voorziening niet evenredig gedaald met 7,5 mln. De saldo ontwikkeling is 
weergegeven in grafiek 1. 
 
In de begroting 2015-2018 was het bereiken van het minimum saldo ultimo 2016 reeds 
gepresenteerd. In de voorliggende begroting is die verwachting niet gewijzigd, hoewel een aantal 
onderliggende mutaties vanwege de volgende bestuurlijke ontwikkelingen als volgt zijn gewijzigd 

ten opzichte van de begroting 2015-2018: 

Inzet Voorziening Inzameling AVH in begroting Avri

Begroting Inzet

Effect van 

inzet op AVH

AVH 

zonder inzet

AVH 

na inzet

Korting AVH 

in %

2012 1.650.000 € 21 € 226 € 205 9%

2013 1.990.000 € 26 € 230 € 204 11%

2014 2.966.000 € 38 € 210 € 172 18%

2015 900.000 € 12 € 183 € 171 7%

7.506.000 Gemiddeld € 24 € 212 € 188 11%

AVH = afvalstoffenheffing
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Tabel 3: mutaties ten opzichte van begroting 2015-2018 

 
 
In bovenstaande tabel wordt de vrijval van de reservering voor optimalisatie van 
bedrijfsvoeringprojecten in deze voorliggende begroting voor het eerst bestuurlijk onderbouwd. Alle 

andere mutaties zijn reeds bestuurlijk behandeld. In het kader van de optimalisatie van de 
bedrijfsvoering is de uitvoering van het project voor documentaire informatievoorziening in 2015 
voorzien. Omdat de professionalisering van bedrijfsvoering zich niet beperkt tot dit project is in 

2015 een informatie beleidsplan (IBP) opgesteld (zie par. 7.4). Hierin is het project voor 
documentaire informatievoorziening gepositioneerd en herpland in 2016. In lijn met eerdere 
investeringen in informatievoorziening zijn deze investeringen meerjarig verwerkt in deze 
begroting (zie par. 9.3).  
 
De frictievergoeding als gevolg van de afsplitsing van de GR Regio Rivierenland betreft een 
eenmalige vergoeding voor ICT infrastructuur. Deze onttrekking is uitgewerkt in par. 8.3 van deze 

begroting. 
 
De saldo ontwikkeling van de Voorziening inzameling AVH in de periode 2011 t/m 2019 is 
weergegeven in grafiek 1. De onderliggende mutaties zijn weergegeven in tabel 12 (par. 8.2). 
 

 
 Grafiek 1: ontwikkeling Voorziening inzameling AVH 2011-2019 

 
 
  

Mutaties Voorziening Inzameling ten opzichte van begroting 2015-2018

bedragen x €1.000

Mutatie op basis van

Begroting 

2015-2018

Begroting 

2016-2019 Verschil

Resultaat basistaken 2014 jaarrekening 2014 (AB juni 2015) 403 847 444

Resultaat basistaken 2015 bestuursrapportage 2015 (AB okt. 2015) 0 -340 -340

Frictievergoeding 2016 a.g.v. afsplitsing Voorstel gemeenteraden (AB juni 2015) -405 -183 222

Risico reservering Nota risicomanagement (AB juni 2015) -1.900 -2.121 -221

Optimalisatie bedrijfsvoering Begroting 2016 (AB dec. 2015) -250 0 250

Totaal in te zetten ter verlaging afvalstoffenheffing 355
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1.3 Afvalstoffenheffing 

 

In de voorliggende begroting wordt Avri geconfronteerd met een aantal onvoorziene tegenvallers. 

De totale stijging van de afvalstoffenheffing per 2016 bedraagt € 17. Deze wordt in de volgende 

tabel en alinea's in chronologische volgorde van bestuurlijke behandeling uiteengezet: 

 

 
  Tabel 4: stijging tarief afvalstoffenheffing per 2016 

 

Begroting 2015-2018 (AB december 2014) 

In de begroting 2015-2018 is een stijging per 2016 van het tarief afvalstoffenheffing met € 5 reeds 

gepresenteerd. Ondanks de daling van verwerkingskosten voor het restafval (voordeel) zorgen 

autonome prijsindexeringen, een lagere overheidsvergoeding voor kunststof verpakkingen en het 

vervallen van de eenmalige inzet van de Voorziening inzameling AVH (allen nadelen) per saldo voor 

een stijging van het tarief per 2016. 

 

Tekort stortplaats (AB juni 2015) 

Het Algemeen Bestuur heeft in juni 2015 kennis genomen van een tekort van € 2,1 mln. ultimo 

2019 voor de afwerking en overdracht van de stortplaats. Op basis van de meest recente inzichten 

voor de eindafwerking is dit tekort intussen gegroeid naar 2,3 mln. Het tekort wordt voornamelijk 

veroorzaakt door een negatieve tussentijdse bijstelling van de rekenrente door de provincie. De 

rekenrente is van grote invloed op het toekomstig te bereiken doelvermogen dat benodigd is bij 

sluiting en overdracht van de stortplaats aan de provincie. Het tekort is in voorliggende 

meerjarenbegroting t/m 2019 verwerkt door een jaarlijkse stijging van de afvalstoffenheffing met  

€ 8. 

 

Combineren van aanslagjaren op aanslagbiljet (AB juni 2015) 

Het Algemeen Bestuur heeft in juni 2015 ingestemd met de concept begroting 2016-2020 van BSR. 

Hierin wordt per 2016 voor Avri een daling van de bijdrage aan BSR verwacht voor de heffing, 

inning en verwerking van de afvalstoffenheffing. BSR gaat in haar begroting uit van het kunnen 

combineren van meerdere aanslagjaren op één aanslagbiljet. Een positieve uitspraak van de 

rechtbank in januari 2015 zorgt voor een landelijke doorbraak. Echter, het is onzeker of BSR haar 

systemen tijdig heeft aangepast om het combineren ook daadwerkelijk mogelijk te maken.  

Dit risico is in de risicoparagraaf van deze begroting uitgewerkt. 

 

Inkomsten grondstoffen en kosten afvalverwerking (Bestuursrapportage, AB okt. 2015) 

Daarnaast zorgen diverse ontwikkelingen rondom grondstoffen- en afvalverwerking in 2015 voor 

een stijging van de afvalstoffenheffing. Deze zijn reeds in de bestuursrapportage 2015 

aangekondigd en werken door in de begroting 2016.  

 

Stijging afvalstoffenheffing 2015 naar 2016

Tarief afvalstoffenheffing 2015 € 171

Voorziene mutaties per 2016 uit begroting 2015 € 5

Mutaties begroting 2016

Reservering tbv tekort stortplaats € 8

Combineren aanslagen heffingsjaren -€ 3

Grondstoffen- en afvalverwerking € 10

Rentelasten a.g.v. financieringsbehoefte € 2

€ 17

Inzet Voorziening Inzameling AVH -€ 5

Tarief afvalstoffenheffing 2016 € 188
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Verslechterde wereldmarktomstandigheden veroorzaken een verdere daling van de 

grondstofvergoedingen. Dit vertaalt zich in lagere verwerkingsvergoedingen op o.a. de 

textielmarkt. Ook zorgt toenemende digitalisering voor een daling van de hoeveelheid papier. 

Bovendien zijn de sorteerkosten voor het kunststof verpakkingsafval gestegen als gevolg van een 

faillissement van een gecontracteerde marktpartij. Tot slot is in de bestuursrapportage 2015 

melding gemaakt van verbeterde afvalscheiding door huishoudens. Dit wordt gestimuleerd door 

acties rondom keukenmanagement. De toename van GFT afval zorgt voor een stijging van de 

verwerkingskosten. 

 

Begroting 2016 (AB dec. 2015) 

Avri heeft als kapitaalintensief bedrijf een permanent grote financieringsbehoefte. Technologische 

ontwikkelingen, veranderende wetgeving en organisatie ontwikkelingen zorgen jaarlijks voor 

diverse (materiële) investeringen. Daarnaast is in par. 1.2 beschreven dat Avri de laatste jaren 

haar eigen reserves en voorzieningen heeft teruggebracht tot het minimumniveau. Dit betekent dat 

uitgaven de laatste jaren gedekt zijn geweest zonder dat daar een rechtstreekse inkomstenstroom 

tegenover stond. Dit zorgt ervoor dat de liquiditeiten teruglopen. Op basis van het huidige 

banksaldo en liquiditeitsprognose wordt een liquiditeitstekort voor Avri voorzien van € 15 mln.. Het 

Dagelijks Bestuur heeft in okt. 2015 kennis van genomen van dit liquiditeitstekort en ingestemd 

met het aantrekken van bancaire financiering hiervoor. In de voorliggende begroting zijn de 

rentelasten verwerkt die voortvloeien uit deze financiering. Het deel dat aan de afvalstoffenheffing 

wordt toegerekend bedraagt € 2. 

 

In paragraaf 1.2 is een onvoorzien overschot van de Voorziening inzameling per 2016 onderbouwd. 

Dit overschot wordt direct in 2016 ingezet om genoemde kostenstijgingen maximaal tegen te gaan. 

 

Basistarief en variabel tarief 

Zoals in de bestuursrapportage 2015 is gepresenteerd dalen de variabele opbrengsten door 

verbeterd scheidingsgedrag van de inwoners. Om alle kosten te kunnen dekken, dient het 

basisdeel in verhouding meer te stijgen dan de totale gemiddelde afvalstoffenheffing. Het 

basistarief stijgt t.o.v. 2015 met € 19. Dit is € 2 meer dan de stijging van de gemiddelde totale 

afvalstoffenheffing (€ 17). 

 

Meerjaren ontwikkeling afvalstoffenheffing 

In grafiek 2 is de tariefontwikkeling van de gemiddelde afvalstoffenheffing t/m 2020 weergegeven, 

opgesplitst in een basisdeel en een variabel deel (afhankelijk van het aantal aanbiedingen). In deze 

grafiek is weergegeven dat de stijging van de gemiddelde afvalstoffenheffing verwerkt is in het 

basistarief.  

 

 
       Grafiek 2: Tariefontwikkelingen t/m 2020  
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Autonome kostenstijgingen (indexeringen) zorgen voor een jaarlijkse stijging van circa € 3. 

Daarnaast zorgen dalende grondstofvergoedingen (kunststof en papier) voor een stijging van circa 

€ 3. In totaal een gemiddelde stijging van de afvalstoffenheffing met circa € 6 per jaar. 

 

Per 2017 is de stijging ten opzichte van 2016 € 11. Dit komt doordat naast de genoemde stijging 

van € 6 de eenmalige inzet in 2016 van de Voorziening inzameling van € 5 (zie par. 1.2) per 2017 

komt te vervallen. Daardoor stijgt het tarief met € 5 extra naar € 199. 

Per 2019 wordt een gelijke vergoeding verwacht voor de verwerking van kunststof verpakkingen, 

waardoor het tarief afvalstoffenheffing per 2019 uitsluitend stijgt door prijsindexeringen. 

 

Per 2020 komt de in deze paragraaf beschreven reservering van € 8 voor de stortplaats te 

vervallen vanwege de verwachte sluiting en overdracht van de stortplaats ultimo 2019. Rekening 

houdend met de genoemde indexeringen (+ € 3) zorgt dit per saldo voor een daling van het tarief 

afvalstoffenheffing met € 5. Aangezien de meerjarenbegroting doorgaans 4 jaar vooruitblikt, wordt 

voor het jaar 2020 uitsluitend rekening gehouden met deze ontwikkeling en wordt dit jaar verder 

niet in detail in deze begroting doorgerekend. 

 

1.4 Algemene Bedrijfsreserve 

 

De Algemene Bedrijfsreserve (ABR) wordt jaarlijks gevoed door resultaten uit bedrijfsafval. Deze 

worden jaarlijks gebruikt ter verlaging van de afvalstoffenheffing en organisatie ontwikkeling. 

Hierdoor blijft het niveau van deze reserve tot het minimum beperkt. Dit geeft invulling aan de 

wens van het Algemeen Bestuur tot minimale reservevorming door Avri. 

 

Ten opzichte van de begroting 2015-2018 is per 2016 0,6 mln. in deze reserve vrijgevallen 

vanwege het voorgenomen bestuursbesluit om bij de splitsing van Avri van de GR Regio 

Rivierenland niet over te gaan tot een eenmalige frictievergoeding, maar te besluiten tot een 

structurele bijdrage.  

 

Hiervan wordt 0,2 mln. gebruikt om het tegenvallende bedrijfsafval resultaat over 2015 

(bestuursrapportage 2015) en organisatie ontwikkelkosten in 2016 te dekken. Daarnaast zorgen 

toegenomen bedrijfsrisico's als gevolg van groei en professionalisering voor een stijging van het 

minimale risiconiveau van 0,2 mln (nota Risicomanagement, AB juni 2015). Er resteert hierdoor 

0,2 mln. om in de meerjarenbegroting van de afvalstoffenheffing in te zetten. Ultimo 2017 wordt 

het minimumniveau van de ABR al nagenoeg bereikt. 

 
De ontwikkeling van de ABR in de periode 2013 t/m 2019 is weergegeven in grafiek 3.  
De onderliggende mutaties zijn weergegeven in tabel 12 (par. 8.2). 

 
 Grafiek 3: ontwikkeling Algemene Bedrijfsreserve 2013-2018
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2. Kosten van het basispakket 

 

2.1 Inleiding 

 

De primaire taak van Avri is de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De kosten voor 

deze basistaken brengt Avri middels de afvalstoffenheffing in rekening bij de inwoners. In dit 

hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de kostengrondslag van de afvalstoffenheffing t/m 2019 

weergegeven en toegelicht.  

 

2.2 Begroting 2016 - 2019 

 
De begroting 2016-2019 voor de uitvoeringskosten van het basispakket ziet er als volgt uit: 
 

 
     Tabel 5: meerjarenbegroting kosten basispakket 2015-2019 

 
  

MEERJARENBEGROTING KOSTEN BASISPAKKET 2016 - 2019

2015 2016 2017 2018 2019
OPBRENGSTEN

Inzet voorziening inzameling AVH 900 375 0 0 0

Inzet Algemene Bedrijfsreserve 35 25 100 100 70

Afval verwerkingsopbrengsten 5.658 5.415 5.258 5.009 4.923

TOTAAL OPBRENGSTEN 6.593 5.815 5.358 5.109 4.993

KOSTEN

Personeelskosten (incl. index 1%) 7.909 8.179 8.261 8.344 8.427

Kosten materieel * (incl. index 2%) 2.860 3.079 3.141 3.204 3.268

Afval verwerkingskosten 4.668 4.448 4.447 4.445 4.444

Dienstverlening BSR 530 335 339 344 341

Dienstverlening Regiokantoor ** 528 0 0 0 0

Dienstverlening verenigingen (incl. index 1,6%) 680 690 701 712 724

Kosten stortplaats 0 588 588 588 588

Kapitaallasten * 1.800 1.875 2.111 2.202 2.202

Erfpacht canon 0 133 133 133 133

Overige kosten *** (incl. index 2%) 932 1.068 1.089 1.111 1.133

TOTAAL KOSTEN 19.907 20.395 20.810 21.083 21.260

SALDO: KOSTEN BASISPAKKET EXCL. BTW 13.314 14.580 15.452 15.974 16.267

BTW 13,5% 1.797 1.968 2.086 2.156 2.196

SALDO: KOSTEN BASISPAKKET INCL. BTW 15.111 16.548 17.538 18.130 18.463

Per geregistreerde huisaansluiting € 162 € 174 € 184 € 189 € 192

Per betalende huisaansluiting € 171 € 188 € 199 € 205 € 208

*) De kapitaallasten van (investeringen in) het materieel zijn opgenomen bij de kosten van het materieel

***) Hierin zijn o.a. opgenomen; communicatiekosten, onderhoudskosten van inzamelmiddelen en de kosten voor 

dienstverlening van marktpartijen.

**) De vervangende kosten voor de dienstverlening vanuit het Regiokantoor zijn verwerkt bij de personeelskosten en 

huisvestingskosten
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2.3 Toelichting op de begroting 2015-2018 

 
In deze paragraaf worden de diverse kostensoorten uit tabel 5 nader verklaard: 
 
Personeelskosten 

In de begroting 2016 wordt rekening gehouden met een stijging van de salarislasten met 1% ten 
opzichte van de begroting 2015 (effecten van regeringsbeleid, mogelijke CAO-afspraken, jaarlijkse 
periodieken en verwachte ontwikkeling pensioenpremies). Dit is conform de kaderbrief van de 
programmabegroting 2016. 
 
Wijzigingen in de productie hebben ook invloed op de omvang van de personeelskosten;  
Enerzijds is er de toename van productie uren voor de inzameling van drankenkartons. Het 

Algemeen Bestuur heeft ingestemd (AB mrt. 2015) met de gescheiden inzameling van 
drankenkartons bij huishoudens per 1 oktober 2015. 
In het kader van het Rijksprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG) zijn doelstellingen 
uitgewerkt waaronder de doelstelling 'Verbetering van de afvalscheiding en inzameling'. Het 

Rijksstreven is dat in 2020 75 procent van het huishoudelijk afval gescheiden wordt aangeboden. 
Door de drankenkartons gescheiden in te zamelen draagt de regio bij aan deze doelstelling. 

Tegenover deze kostenstijging staat een verwerkingsopbrengst voor de drankenkartons (zie alinea 
Afvalverwerking), waardoor dit besluit per saldo neutraal in deze begroting is verwerkt. 
 
Anderzijds zorgt “route optimalisatie” voor de inzameling van rest- en gft afval voor een daling van 
de kosten. Verbeterde afvalscheiding zorgt voor een daling van het aanbod mini containers door 
huishoudens.  
 

Professionalisering van de bedrijfsvoering zorgt tot slot voor een stijging van de indirecte kosten. 
Deze worden verwerkt in de uurtarieven van het uitvoerend personeel en komen tot uitdrukking bij 
de personeelskosten. Ook de vervangende indirecte kosten als gevolg van de afsplitsing van de GR 
Regio Rivierenland zorgen voor een stijging van de personeelskosten. Zoals in de inleiding 
aangegeven, leidt de afsplitsing per saldo tot een geringe financiële besparing. 
 

Kosten materieel 

De kosten van materieel zijn evenals de personele productiekosten gestegen door indexering van 
kosten en de in de vorige alinea genoemde ontwikkelingen in productie. Daarnaast stijgen de 
kapitaallasten van het materieel. Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere rentelasten die het 
gevolg zijn van het voorziene financieringstekort per 2016. Paragraaf 7.3 Financiering gaat hier 
verder op in. 

 



 
Meerjarenbegroting 2016-2019   Pagina 13 van 37 

Afval verwerking 

De ontwikkeling van de afval verwerkingskosten is weergegeven in tabel 6. In deze tabel wordt 
zowel het reeds in de begroting 2015 voorziene voordeel op de restafval verwerkingskosten als de 
onvoorziene nadelen op de vergoedingen voor grondstoffen gepresenteerd. 
 

      Tabel 6: Afval verwerkingskosten 2016-2019 

 
Uit tabel 6 blijkt dat per 2015 de verwerkingsopbrengsten van herbruikbare stromen hoger zijn dan 

de verwerkingskosten voor het restafval. Dit illustreert de overgang naar een nieuw tijdperk waarin 
de focus ligt op de inzameling van grondstoffen in plaats van afval. 
 

Restafval 
Met ingang van 1 april 2015 heeft Avri een nieuw verwerkingscontract met een tarief van € 40,44 
per ton (excl. € 13 Rijksbelasting). In 2015 is er daardoor een financieel voordeel gerealiseerd over 
de verwerking van 9 maanden (april t/m december). In de begroting 2016 is dit contract het 
gehele jaar van toepassing en is er daardoor een aanvullend voordeel ten opzichte van 2015 van 3 
maanden (januari t/m maart). Dit voordeel bedraagt € 634.000 en was reeds voorzien in de 

meerjarenbegroting 2015-2018.  
 
In deze meerjarenbegroting t/m 2019 wordt jaarlijks een lichte daling van de verwerkingkosten 
verwacht als gevolg van een daling van de hoeveelheid te verbranden restafval. 
 
 

GFT-afval 

De verwerkingskosten zijn gestegen als gevolg van zowel groei in tonnages (als gevolg van 
verbeterde afvalscheiding) als indexering van de verwerkingstarieven. De hoeveelheid GFT dat 
afkomstig is uit de restafvalcontainer, is groter dan verwacht. Dit wordt in 2016 verder 
gestimuleerd door acties rondom keukenmanagement. De contractuele prijsindex bedraagt 1,25%. 
De stijging van de verwerkingskosten ten opzichte van 2015 bedraagt € 104.000. 
 
 

Papier 
Als gevolg van de lagere consumptie door huishoudens vanwege toenemende digitalisering en de 
na ijlende effecten van de economische recessie worden lagere verwerkingsopbrengsten voor het 
papier verwacht. Dit effect is groter dan verwacht en zorgt voor een nadeel ten opzichte van de 
begroting 2015. De verwerkingsopbrengst bedraagt € 82,50 per ton voor 2016. Deze vergoeding 
fluctueert maandelijks als gevolg van ontwikkelingen op de wereldmarkt en is gebaseerd op de 

gemiddelde vergoeding van het eerste halfjaar van 2015. 

 
  

Afval verwerkingskosten en -opbrengsten meerjarenbegroting 2016-2019

bedragen x € 1.000 excl. 13,5% BTW

2015 2016 2017 2018 2019

Verwerkingskosten

Restafval 2.652 2.018 1.999 1.981 1.962

GFT afval 1.369 1.473 1.491 1.510 1.529

Overige kostenstromen 399 518 518 515 514

Sorteerkosten kunststof verpakkingen 248 439 439 439 439

Totaal kosten 4.668 4.448 4.447 4.445 4.444

Verwerkingsopbrengsten

Papier 1.249 1.143 1.102 1.014 929

Kunststof verpakkingen 2.917 2.880 2.763 2.602 2.602

Textiel 1.019 619 619 619 619

Drankenkartons 0 294 294 294 294

Overige opbrengststromen 473 479 480 480 479

Totaal opbrengsten 5.658 5.415 5.258 5.009 4.923

Saldo afvalverwerking -990 -967 -811 -564 -479
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In de meerjarenbegroting zorgt deze dalende consumptie jaarlijks voor een daling van de 

hoeveelheid papier met 2%. Daarnaast wordt een verdere daling van de vergoeding naar € 70 per 
ton in 2019 verwacht vanwege de afnemende  marktvraag vanuit het buitenland waar steeds meer 
wordt gekeken naar recycling binnen de eigen landgrenzen. Deze tariefsontwikkeling was reeds 
voorzien in de meerjarenbegroting 2015-2018. 

 
Kunststof verpakkingen 
Met ingang van 2015 is (als gevolg van de nieuwe Raamovereenkomst Verpakkingen tussen  
Rijksoverheid, VNG en het verpakkende bedrijfsleven) de vergoedingenstructuur voor de kunststof 
verpakkingen gewijzigd. De verantwoordelijkheid voor de afzet ligt bij gemeenten.  
 
De vergoeding per ton is gebaseerd op het herbruikbare deel van het ingezamelde kunststof 

verpakkingsafval. Op basis van de huidige markt omstandigheden wordt in deze begroting 
uitgegaan van een hergebruik percentage van 85%. Dit percentage ligt 10% boven het wettelijk 
minimum vereiste sorteerpercentage. 
Als gevolg van de Raamovereenkomst Verpakkingen daalt de overheidsvergoeding per ton t/m 

2018 gemiddeld met 4,5%. Dit zorgt voor een forse daling van de verwerkingsopbrengsten en een 
stijging van de afvalstoffenheffing. Per 2019 wordt een gelijkblijvende vergoeding verwacht. 

 
Sorteerkosten kunststof verpakkingen 
Zoals in de bestuursrapportage 2015 vermeld, heeft Avri een nieuw contract moeten afsluiten voor 
de sortering van het kunststof verpakkingsafval als gevolg van een faillissement van een 
marktpartij. Dit contract is € 50 per ton duurder dan het oorspronkelijke contract (+70%). De 
kostenstijging bedraagt € 190.000. De hoogte van de sorteerkosten volgt uit de ingezamelde 
hoeveelheid kunststof verpakkingsafval. 

 
 
Textiel 
De verwerkingsopbrengsten voor het textiel dalen door nieuw afgesloten verwerkingscontracten. 
Ongunstige wereldmarktontwikkelingen zorgen voor een lager verwerkingstarief. Dit is reeds 
gemeld in de bestuursrapportage 2015. Daarnaast wordt een daling van de hoeveelheid kleding 

verwacht. De totale daling van verwerkingsopbrengsten bedraagt € 400.000. Meerjarig wordt geen 

fluctuatie van het tonnage of het verwerkingstarief verwacht. 
 
 
Dienstverlening BSR 
De ontwikkeling van de bijdrage in de kosten van BSR is gebaseerd op de meerjarenbegroting 
2016-2019 van BSR. Het Algemeen Bestuur heeft reeds ingestemd met deze concept begroting (AB 

juni 2015), waarin BSR uitgaat van jaarlijks 1 aanslag voor Avri. Dit is het gevolg van de positieve 
uitspraak door de Rechtbank Gelderland (januari 2015) om meerdere aanslagjaren op één 
aanslagbiljet te combineren. Het financiële voordeel ten opzichte van de Avri begroting 2015 
bedraagt € 195.000 ten opzichte van de bijdrage voor 2015. 
 
Zoals aangegeven in het AB voorstel is in de risico paragraaf van deze begroting het risico 
beschreven van het niet tijdig gerealiseerd hebben van systeem aanpassingen door BSR om het 

combineren van aanslagjaren daadwerkelijk mogelijk te maken. 
 
 
Dienstverlening Regiokantoor 
In deze begroting wordt per 2016 uitgegaan van beëindiging van de bijdrage voor de 
dienstverlening van het Regiokantoor als gevolg van de afsplitsing van Avri van de Gr Regio 
Rivierenland. Het door het Algemeen Bestuur goedgekeurde voorstel tot afsplitsing van Avri is in 

september en oktober 2015 behandeld door de gemeenteraden.  
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Dienstverlening verenigingen 

De vergoeding die Avri betaalt aan verenigingen voor de inzet van vrijwilligers bij de inzameling 
van papier is geïndexeerd met 1,6%. Dit is gebaseerd op een CBS index en conform de 
ontwikkeling van de vergoeding van de laatste jaren. 
 

 
Kosten stortplaats 
Het Algemeen Bestuur heeft in juni 2015 kennis genomen van het geraamde tekort ultimo 2019 bij 
sluiting en overdracht van de stortplaats aan de provincie (tekort 2,1 mln.). Op basis van de meest 
recente inzichten voor de eindafwerking is het tekort intussen gegroeid naar 2,3 mln. Het 
verwachte tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door een negatieve bijstelling van de rekenrente 
door de provincie. Hierdoor dient een aanvullende reservering in de afvalstoffenheffing te worden 

opgenomen om ultimo 2019 het benodigde doelvermogen te bereiken. Een uitgebreidere 
toelichting is opgenomen bij de toelichting op de voorziening stortplaats in par. 8.3.  
 
 

Kapitaallasten 
De kapitaallasten stijgen ten opzichte van de begroting 2015. Dit wordt per saldo veroorzaakt door 

stijgende rentelasten als gevolg van het voorziene financieringstekort per 2016. Paragraaf 7.3 
Financiering gaat hier verder op in. In de meerjarenbegroting zijn diverse 
vervangingsinvesteringen in het wagenpark en inzamelmiddelen opgenomen. Daarnaast wordt t/m 
2017 geïnvesteerd in de ontwikkeling van de informatievoorziening. Dit leidt in de 
meerjarenbegroting tot een stijging van de kapitaallasten. De investeringen zijn opgenomen in 
hoofdstuk 9. 
 

 
Erfpacht canon 
In het integrale voorstel tot afsplitsing van Avri (AB juni 2015) is beschreven dat de gronden in 
eigendom van Regio Rivierenland blijven. Avri dient jaarlijks een erfpachtcanon te vergoeden voor 
het gebruik van deze gronden. De erfpacht canon bedraagt € 133.000. De erfpacht canon is 
meerjarig in de begroting van Avri verwerkt. De vergoeding wordt 4 jaarlijks herzien. 

 

 
Overige kosten 
De overige kosten bestaan voornamelijk uit materiële budgetten (zoals de aanschaf van plastic 
afvalzakken) en dienstverlening door marktpartijen. Evenals in de voorgaande jaren wordt in de 
meerjarenbegroting uitgegaan van een jaarlijkse index van 2%. De stijging ten opzichte van 2015 
wordt enerzijds veroorzaakt door de stijging van  materiële kosten (m.n. aanschaf zakken) voor de 

inzameling van drankenkartons. Daarnaast zijn ook de uitbestede uitvoeringskosten gestegen 
vanwege de inzet van Lander voor de distributie van afvalzakken voor de inzameling van kunststof 
verpakkingen. Tot slot is het onderhoudsbudget voor inzamelmiddelen gestegen als gevolg van de 
toename van ondergrondse inzamelmiddelen.  
 
 
Inzet Voorziening inzameling AVH 

De Voorziening inzameling AVH geldt als egalisatievoorziening voor overschotten of tekorten aan 
opbrengsten afvalstoffenheffing in enig jaar. Conform de bestuurlijke wens wordt het saldo van 
deze voorziening afgebouwd naar het minimaal benodigde risiconiveau (€ 2,1 mln.). In 2016 wordt 
een bedrag van € 375.000 ingezet. Dit is het maximaal in te zetten bedrag voor de inwoners 
aangezien hierdoor het minimumsaldo ultimo 2016 wordt bereikt. De onttrekkingen uit de 
Voorziening inzameling AVH zijn beschreven in par. 8.3. 
 

 
Inzet Algemene Bedrijfsreserve 
Evenals in de afgelopen jaren worden positieve resultaten uit de dienstverlening aan bedrijven, 
ingezet in het basispakket. Conform de begroting 2015-2018 is dit voor 2016 een bedrag van  
€ 25.000. Hierbij is meerjarig rekening gehouden met de toekomstige onttrekkingen (zie tabel 12 
in par. 8.2). 

 
  



 
Meerjarenbegroting 2016-2019   Pagina 16 van 37 

3. Opbrengsten afvalstoffenheffing 

 

3.1 Inleiding 

 

De kosten van het basispakket worden jaarlijks middels de afvalstoffenheffing in rekening gebracht 

bij de inwoners van Regio Rivierenland. De afvalstoffenheffing wordt namens Avri opgelegd door 

Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR). 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uitgangspunten (tarieven en aanbiedingen) van de  

opbrengsten afvalstoffenheffing 2016-2019. De afvalstoffenheffing speelt voor Avri een financieel 

belangrijke rol, waardoor dit hoofdstuk apart in deze begroting is gepresenteerd. Hierdoor is de (bij 

gemeenten gebruikelijke) paragraaf 'Lokale heffingen' in het beleidsgedeelte van deze begroting 

komen te vervallen. 

 

3.2 Begroting 2016 - 2019 

 

De begroting 2016 t/m 2019 voor de opbrengsten afvalstoffenheffing ziet er als volgt uit: 

 

 
    Tabel 7: meerjarenbegroting opbrengsten afvalstoffenheffing 2016-2019 

 
  

2015 2016 2017 2018 2019

Aantallen (Q)

Huisaansluitingen

Aantal geregistreerde huisaansluitingen 93.200 94.964 95.439 95.916 96.396

Kwijtschelding                                                          -/- 2.563 3.446 3.454 3.463 3.471

Ontheffing, vernietiging, oninbaarheid etc.                     -/- 2.097 3.435 3.704 3.970 4.241

Aantal betalende huisaansluitingen 88.540 88.083 88.281 88.483 88.684

Aanbiedingen

Aantal aanb. 60 ltr. (brengvoorz.) per huishouden per jaar 42 36 36 36 36

Aantal aanb. 140 ltr. (mini cont.) per huishouden per jaar 12 11 11 11 11

Aantal aanb. 240 ltr. (mini cont.) per huishouden per jaar 12 13 13 13 13

Tarieven (P)

Vast tarief: heffing per huisaansluiting € 108,00 € 127,00 € 138,00 € 144,00 € 147,00

Vast tarief: toeslag per extra mini-container restafval € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00

Variabel tarief: per aanbieding 60 ltr. (brengvoorziening) € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20

Variabel tarief: per aanbieding 140 ltr. (mini container) € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50

Variabel tarief: per aanbieding 240 ltr. (mini container) € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00

Opbrengsten afvalstoffenheffing (x € 1.000)

Vast deel o.b.v. basistarief € 9.680 € 11.279 € 12.276 € 12.835 € 13.130

Variabel deel: Aansluiting op brengvoorziening 60 liter € 530 € 448 € 449 € 450 € 451

Variabel deel: mini container 140 liter € 1.253 € 1.301 € 1.304 € 1.307 € 1.310

Variabel deel: mini container 240 liter € 3.634 € 3.553 € 3.558 € 3.568 € 3.577

Totaal opbrengsten afvalstoffenheffing € 15.097 € 16.581 € 17.587 € 18.160 € 18.468

Gem. tarief per huisaansluiting € 171 € 188 € 199 € 205 € 208

OPBRENGSTEN AFVALSTOFFENHEFFING MEERJARENBEGROTING 2016-2019
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3.3 Toelichting op de begroting 2016-2019 

 

Het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing is met € 17 gestegen ten opzichte van de begroting 2015 

(€ 171). Bepalend voor het gemiddelde tarief zijn de uitgangspunten voor het aantal 

huisaansluitingen, het aantal aanbiedingen en de tarieven. 

 

Aantal huisaansluitingen 
Het aantal geregistreerde huisaansluitingen volgt de meerjarige ontwikkeling van aantal 
huishoudens volgens de meerjarenbegroting van BSR (gebaseerd op de opgaven van gemeenten). 
Hierin wordt uitgegaan van een autonome groei van het gebied met 0,5% per jaar. Vanwege de 
economische omstandigheden wordt daarnaast een groei van het aantal niet-betalende 

huisaansluitingen verwacht van 0,25% per jaar. Per saldo groeit het aantal betalende 
huisaansluitingen jaarlijks met circa 200 aansluitingen.  

 

Aantal aanbiedingen 

Het aantal aanbiedingen per aanbiedvolume is gebaseerd op de geactualiseerde en verwachte 

gemiddelden van 2015, zoals gepresenteerd in de bestuursrapportage 2015. Deze gemiddelden 

vinden hun oorsprong in het werkelijk aantal aanbiedingen over het eerste halfjaar van 2015. De 

gemiddelde variabele opbrengsten dalen ten opzichte van de begroting 2015 als gevolg van een 

daling van het aantal aanbiedingen voor ondergrondse brengvoorzieningen en een verschuiving 

van huishoudens van 240 liter naar 140 liter  mini containers. 

 

Voor de meerjarenbegroting t/m 2019 is het gemiddeld aantal aanbiedingen ongewijzigd ten 

opzichte van de begroting 2016. 
 

Tarieven 
De variabele tarieven zijn ongewijzigd ten opzichte van 2015. Voor de onderbouwing van de 
variabele tarieven en de (wettelijke) kaders wordt verwezen naar de begroting 2014-2017 van Avri 
(vastgesteld in het Algemeen Bestuur van december 2013). Bij de bepaling van de variabele 

tarieven is de mate van gedragsbeïnvloeding bepalend geweest.  

 

Het basistarief is feitelijk een vergoeding voor alle diensten uit het basispakket, die voor iedere 

inwoner gelijk zijn. Rekening houdend met de (wettelijke) kaders, de variabele tarieven voor 2016 

en de kostenbegroting voor 2016 (zie hoofdstuk 2), wordt deze voorgesteld op € 127 per 

huishouden.  

 

De daling van het gemiddeld aantal aanbiedingen en verschuiving naar kleinere mini containers 

zorgt voor een daling van de variabele opbrengsten. Hierdoor wijzigt de verhouding tussen het 

vaste en variabele deel van de afvalstoffenheffing. Om alle kosten te dekken, stijgt het basisdeel in 

verhouding dus meer dan de totale gemiddelde afvalstoffenheffing. Het basistarief stijgt t.o.v. 2015 

met € 19. Dit is € 2 meer dan de stijging van de gemiddelde totale afvalstoffenheffing (€ 17). 

 

Aangezien de variabele tarieven en aantal aanbiedingen in de meerjarenbegroting gelijk blijven, zal 

de kostenontwikkeling tot uitdrukking komen bij het basistarief. Gelet op deze kostenontwikkeling 

stijgt deze per 2017 met € 11 naar € 138. Vervolgens stijgt het vaste deel met respectievelijk € 6 

en € 3 naar € 147 in 2019.  

 

In hoofdstuk 4 is de tariefsontwikkeling in relatie tot de kostenontwikkeling weergegeven.  
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4. Resultaat basispakket 

 
4.1 Inleiding 
 
Het resultaat op de uitvoering van het basispakket ontstaat uit het saldo van de opbrengsten 

afvalstoffenheffing (hoofdstuk 3) en de uitvoeringskosten van het basispakket (hoofdstuk 2). Een 
eventueel saldo wordt vereffend met de Voorziening inzameling AVH. In dit hoofdstuk worden 
zowel de tariefsontwikkeling van de kosten als de opbrengsten afvalstoffenheffing samengevat. 
 
 
4.2 Begroting 2016-2019 
 

In deze paragraaf is de ontwikkeling t/m 2019 van zowel de kosten van het basispakket als de 
opbrengsten afvalstoffenheffing samengevat. Dit is weergegeven in tabel 8: 
 

 
      Tabel 8: meerjarenbegroting resultaat basispakket 
 
De kostendekkendheid van de tarieven bedraagt 100% over de periode 2016-2019. De geringe 
financiële saldi per jaar worden veroorzaakt door afrondingsverschillen tussen de tarieven 

afvalstoffenheffing en het gemiddelde kostenniveau. Deze saldi worden vereffend met de 

Voorziening Inzameling AVH. Deze wordt jaarlijks op basis van de actuele inzichten maximaal 
ingezet om de overschotten met de huishoudens te verrekenen. Dit is weergegeven in  tabel 12; 
paragraaf 8.2. 
 
Tot slot is de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing in onderstaande grafiek weergegeven.  
Deze grafiek is gelijk aan grafiek 2 (par. 1.3) uit de bestuurlijke notitie. In par. 1.3 is de verwachte 

daling per 2020 toegelicht. 
 

 
     Grafiek 4: Tariefsontwikkelingen t/m 2020 
 

2016 2017 2018 2019 Totaal dekking

Totaal (x € 1.000)

Opbrengsten afvalstoffenheffing 16.581 17.587 18.160 18.468 70.796 100%

Kosten van het basispakket 16.548 17.538 18.130 18.463 70.679

Resultaat 33 49 30 5 117

Per huisaansluiting

Opbrengsten afvalstoffenheffing 188,25 199,22 205,25 208,25

Kosten van het basispakket 187,87 198,66 204,90 208,18

Resultaat 0,38 0,56 0,35 0,07

MEERJARENBEGROTING RESULTAAT BASISPAKKET 2016-2019
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5. Pluspakket gemeenten 

 

Naast de uitvoering van het basispakket, biedt Avri voor de deelnemende gemeenten het 

pluspakket aan. Hierin zijn diensten opgenomen die Avri, als regionaal uitvoeringsbedrijf, tegen 

kostprijs aan de gemeenten aanbiedt. Avri heeft ten aanzien van de pluspakket activiteiten geen 

winstbelang; een eventueel verschil tussen budget en kosten wordt met de desbetreffende 

gemeente verrekend. 

 

Het pluspakket bestaat uit 'extra' diensten. Het is niet de bedoeling dat diensten uit het pluspakket 

het basispakket vervangen. De extra diensten op het gebied van afval, de diensten op het gebied 

van handhaving (anders dan op de afvalstoffenverordening) en de diensten in de openbare ruimte 

worden jaarlijks beschreven. Gemeenten kunnen ook verzoeken indienen voor dienstverlening die 

niet staat beschreven.  

 

Voor 2016 zijn geen nieuwe dienstverleningsovereenkomsten voor de uitvoering van diensten in de 

openbare ruimte opgenomen. Dit betekent dat de door de gemeente beschikbaar gestelde  

uitvoeringsbudgetten voor de uitvoering van taken in de openbare ruimte voor de gemeenten 

Buren, Neerijnen, Neder- Betuwe en Tiel (Beheer Openbare Ruimte en Toezicht en Handhaving) 

zijn verwerkt. 

 

Avri wil in 2016 in gesprek met de gemeenten de rollen en verantwoordelijkheden van 

opdrachtnemer en opdrachtgever verder uitdiepen. Ook intern zullen de rollen en taken tussen de 

operationele afdelingen en de afdeling die zich bezig houdt met 'contact en contract' (Klant & 

Advies) verder worden uitgewerkt.   

 

Naast de activiteiten in de openbare ruimte  komen in dit hoofdstuk ook andere pluspakket-

activiteiten van Avri aan bod. Ook deze activiteiten worden uitgevoerd in opdracht van gemeenten 

en worden in financiële zin jaarlijks verrekend met de desbetreffende gemeente; dit is de reden 

waarom er geen meerjarenbegroting wordt  opgesteld. Het meerjarige financiële saldo voor Avri is 

€ 0. De totale begroting 2016 voor het pluspakket bedraagt € 14.712.000. 

 

 

5.2 Begroting 2016 IBORplus 
 
De opbrengsten voor Avri voor de uitvoering van IBORplus worden gevormd door de beschikbaar 
gestelde uitvoeringsbudgetten vanuit de gemeenten.  
 

 
   Tabel 9: uitvoeringsbudgetten IBOR+ 2016  

    
Aangezien eventuele financiële verschillen tussen budget en kosten (bijv. door uitgestelde 
werkzaamheden, seizoensinvloeden, meerwerk opdrachten of efficiency verbeteringen) worden 
verrekend met de gemeenten, is er geen financieel saldo voor Avri. 
 

  

Gemeente Buren 2.223.000

Gemeente Neerijnen 5.176.000

Gemeente Neder Betuwe 1.510.000

Gemeente Tiel 4.424.000

Gemeente Tiel Bureau Toezicht en Handhaving 800.000

Totaal uitvoeringsbudgetten 14.133.000

UITVOERINGSBUDGETTEN IBORplus 2016 (x € 1.000)
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5.3 Begroting 2016 overige pluspakket diensten 

 

In deze begroting zijn de volgende pluspakket activiteiten verwerkt en toegelicht: 

 

 Handhavingdiensten 

 Integraal pakket gedragsverandering (voorlichting + handhaving) 

 Extra inzameling van gft-afval in de zomermaanden 

 Verwerking van afvalstromen uit de openbare ruimten 

 Contractmanagement en beleidsadvies 
 
 
Handhavingdiensten 

Diverse gemeenten hebben (naast de handhaving op de afvalstoffenverordening) aanvullende 
handhavingstaken aan Avri uitbesteed. Dit betreffen contracten op diverse thema's zoals integrale 
handhaving en handhaving op vuurwerk. De uitvoeringsbudgetten in de begroting 2016 (excl. BTH 

gemeente Tiel) bedragen €304.000. 
 
 
Integraal pakket gedragsverandering 

Avri biedt een integraal pakket over zwerfafval, waarin het effect op gedragsverandering wordt 
versterkt door voorlichting en handhaving met elkaar te combineren. Deze dienst wordt 
aangeboden in samenwerking met scholen voor voortgezet onderwijs. De gemeenten Culemborg, 
Geldermalsen en Tiel maken naar verwachting in 2016 gebruik van deze dienst. Het beschikbare 
gemeentelijk uitvoeringsbudget bedraagt € 17.000. 
 

 
Extra inzameling gft-afval 
Avri kan naast de tweewekelijkse inzameling van rest- en gft afval extra inzamelrondes uitvoeren. 
Deze dienst wordt uitgevoerd op gemeenteniveau (niet voor individuele huishoudens) en wordt  
afgenomen door de gemeenten Neerijnen en West Maas en Waal. Financiering vindt plaats in de 

vorm van een toeslag op de afvalstoffenheffing in deze gemeenten van € 3,15 per huisaansluiting. 
De uitvoeringskosten van € 37.000 worden hierdoor gedekt. 

 
 
Verwerking afvalstromen 
Naast de IBORplus gemeenten kunnen regiogemeenten haar afvalstromen uit de openbare ruimte 
bij Avri tegen kostprijs verwerken. De omzet van deze gemeenten die gebruik maken van deze 
dienst bedraagt naar verwachting € 185.000.  
In december 2015 zullen de definitieve verwerkingstarieven bekend worden gemaakt, wanneer alle 

verwerkingscontracten met verwerkers door Avri zijn afgesloten. 
 
 
Contractmanagement en beleidsadvies 
Inzet van de contractmanager op de vragen van gemeenten naar extra dienstverlening naast het 
basispakket.  Deze inzet bestaat uit het vertalen van de vraag in een opdracht en de inzet om 

binnen Avri te komen tot een tactische vertaling + begroting van deze opdracht. Bij de formulering 
van het aanbod van de plusdiensten spelen beleidsadviseurs een belangrijke rol.  
 
Gedurende de looptijd van de opdracht is de contractmanager het eerste aanspreekpunt voor 
gemeenten. Bij meerjarig dienstverlening bewaakt de contractmanager de cyclus om te komen tot 
een jaarlijkse overeenstemming over uit te voeren werkzaamheden en het daarvoor benodigde 
budget. De inzet voor de 10 gemeenten bedraagt in 2016 in totaal € 36.000. 
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6. Dienstverlening bedrijven 

 

6.1 Inleiding 

 

Naast de activiteiten uit het basispakket en pluspakket levert Avri ook diensten aan bedrijven. Dit 

betreft de inzameling van bedrijfsafval en de verwerking ervan op locatie De Meersteeg.  

 

Op deze activiteiten ontstaan financiële resultaten. Deze resultaten dragen (indirect) bij aan de 

afvalstoffenheffing, doordat deze worden ingezet voor organisatie ontwikkeling en ter verlaging van 

de kosten van het basispakket.  

 

 

6.2 Begroting 2016 - 2019 

 

De begroting 2016-2019 voor de dienstverlening aan bedrijven is uiteengezet in tabel 10: 

 

        Tabel 10: Begroting 2016 - 2019 Dienstverlening bedrijven  

 

  

MEERJARENBEGROTING BEDRIJFSAFVAL 2016 - 2019

2015 2016 2017 2018 2019

OPBRENGSTEN

Opbrengsten inzameling bedrijfsafval 1.061 1.143 1.139 1.139 1.139

Opbrengsten locatie Meersteeg 194 211 216 222 227

Afval verwerkingsopbrengsten 205 210 204 192 179

TOTAAL OPBRENGSTEN 1.460 1.564 1.559 1.553 1.545

KOSTEN

Personeelskosten (incl. index 1%) 607 607 613 619 625

Kosten materieel (incl. index 2%) 216 213 218 223 227

Afval verwerkingskosten 464 495 492 485 479

Kapitaallasten 31 36 36 36 36

Marketingkosten 41 88 68 68 68

TOTAAL KOSTEN 1.359 1.439 1.427 1.431 1.435

RESULTAAT voor VPB 101 125 132 122 110

Vennootschapsbelasting 25% -31 -33 -31 -28

RESULTAAT na VPB 101 94 99 91 82

Rendement 7% 6% 6% 6% 5%
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6.3 Toelichting op de begroting 2016-2019 

 

Door de overcapaciteit op de verbrandingsmarkt en de afname van de hoeveelheid afval (als 

gevolg van de economische omstandigheden) is er al enige jaren hevige concurrentie op het gebied 

van inzameling en verwerking van bedrijfsafval. Dit zorgt de laatste jaren voor een dalende omzet 

en veranderende marktomstandigheden, waarin diverse klantmutaties zijn (bijvoorbeeld als gevolg 

van faillissementen elders in de markt). 
 
Daarnaast zorgen groei in contract- en marketingactiviteiten voor de gemeenten (pluspakket) en 
daarmee samenhangende organisatorische ontwikkelingen per 2016 voor een betere dekking van 
de beheerkosten voor bedrijfsafval. Dit levert een voordeel op ten opzichte van de begroting 2015. 

 
Investeren in de klant 
Inzet op gelijkblijvende of groeiende omzet en marktpositie tot 2020 vraagt investering in kennis 
van de klant. Kennis van de klant is meer dan het verkrijgen van een score voor de 

klanttevredenheid; het gaat om het willen weten wat de klant al dan niet beweegt om al dan niet 
met Avri in zee te gaan. Daarnaast is de wereld van afval (van afval naar grondstof) zodanig in 
ontwikkeling dat herbezinning op het aanbod aan de orde is. En die begint met onderzoek naar de 

vraag. Met kennis van de klant kan Avri zicht richten op behoud van het goede, verbetering waar 
nodig en inzet op nieuwe kansen en mogelijkheden op de markt. De eenmalige onderzoekskosten 
voor 2016 bedragen € 20.000. De onderzoeksresultaten zullen input zijn voor een nieuw 
strategisch bedrijfsplan Avri Bedrijfsafval. 
 
Na 2016 wordt een lichte daling van het resultaat verwacht. De contractuele omzet zal (ondanks de 

blijvende marktdruk) naar verwachting stabiliseren als gevolg van de eenmalige investeringen en 
structurele kwaliteitsverbetering in klanttevredenheid en marketing (zie vorige alinea). De 
verwachte daling van het papiertarief vanwege de afnemende  marktvraag vanuit het buitenland en 
de autonome kostenstijgingen zorgen voor een terugloop van het resultaat. Het rendement daalt 
van 7% in 2016 naar 5% in 2019. Hierbij moet worden opgemerkt dat de resultaten van Avri 
Realisatie B.V. buiten beschouwing zijn gelaten.  

 

 
Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen 
Vanaf 1 januari 2016 moeten overheidsbedrijven vennootschapsbelasting (vpb) afdragen over 
winstgevende activiteiten. Met deze wet wil de regering mogelijke concurrentieverstoringen tussen 
private ondernemingen en publieke ondernemingen uit de weg ruimen.  
 
De activiteiten die betrekking hebben op de inzameling en verwerking van bedrijfsafval zijn 

onderhevig aan deze nieuwe wetgeving en gaan daarom leiden tot betaling van 
vennootschapsbelasting. De staatssecretaris heeft dit bevestigd en dit is reeds in de 
meerjarenbegroting 2015-2018 voorzien.  
 
In voorliggende begroting is met ingang van 2016 het resultaat met 25% vennootschapsbelasting 
belast. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de af te dragen vennootschapsbelasting zich zal 

baseren op de fiscale winstbepaling en niet op de commerciële winstbepaling zoals gepresenteerd 

in tabel 10. Dit is o.a. afhankelijk van de (juridische) organisatievorm waarin de activiteiten zijn 
ondergebracht. Momenteel wordt onderzocht wat hierin de mogelijkheden zijn.  
 
Resultaatbestemming 

Het naar de Algemene Bedrijfsreserve af te storten resultaat van de dienstverlening aan bedrijven 

zal worden ingezet voor organisatie ontwikkeling en ter verlaging van de kosten van het 

basispakket. Dit is weergegeven bij de mutaties van de Algemene Bedrijfsreserve in tabel 12  

(par. 8.2). 
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7. BELEIDSPARAGRAFEN 

 

7.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement 
 
In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is opgenomen dat 
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in de begroting en de jaarstukken moeten 
aangeven: 

• wat het beleid is ten aanzien van de risicomanagement 
• wat zijn (financiële) risico’s voor de organisatie 
• welke weerstandscapaciteit is er beschikbaar 
• wat is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's 

 
Een uitgebreide beschrijving met antwoorden op deze vragen is te vinden in de nota 
'Risicomanagement en Weerstandsvermogen' van Avri. Deze nota is in 2015 geactualiseerd als 

gevolg van de gewijzigde en toegenomen risico's bij Avri vanwege groei in activiteiten en wijziging 
van het afval inzamelbeleid. De nota is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van juni 2015. 
 
In deze nota is berekend dat het totaal van de gekwantificeerde risico´s € 3,0 miljoen bedraagt. 
Hiervan hangt € 2,1 miljoen samen met de basistaken (gedekt door de Voorziening inzameling 
AVH) en € 0,9 miljoen met de plustaken (gedekt door de Algemene Bedrijfsreserve). De risico's 

worden in voldoende mate afgedekt (factor 1,0 tot 1,4 van de gekwantificeerde risico's). Vanwege 
de bestuurlijke wens tot verlaging van het weerstandsvermogen wordt in deze begroting rekening 
gehouden met een afbouw van het weerstandsvermogen naar factor 1,0 (€ 3mln.). De 
ontwikkeling van de Voorziening inzameling AVH en Algemene Bedrijfsreserve in relatie tot deze 
grensbedragen is weergegeven in grafiek 1 (pagina 7) respectievelijke grafiek 3 (pagina 10).  
 
Combineren van aanslagen 

In het Algemeen Bestuur van juni 2015 is ingestemd met de concept begroting 2016-2020 van 
BSR. In deze begroting wordt voor de bijdrage van Avri uitgegaan van het kunnen combineren van 

meerdere aanslagjaren op één aanslagbiljet, hetgeen systeemtechnisch nog niet door BSR  
gerealiseerd is. Om het combineren van aanslagen mogelijk te maken, moeten de systemen van 
BSR worden aangepast. BSR heeft aangegeven niet zeker te zijn of dit tijdig voor het nieuwe 
aanslagjaar gerealiseerd is. Het door BSR aangegeven risico bedraagt € 175.000, een bedrag van  
€ 2,25 op de afvalstoffenheffing. 

 
 
 
7.2 Onderhoud kapitaalgoederen 
 
De belangrijkste kapitaalgoederen van Avri worden gevormd door het bedrijfspand, de 

milieustraten en het overlaadstation op locatie De Meersteeg. Met betrekking tot deze 
kapitaalgoederen geldt, dat er niet alleen jaarlijks onderhoud plaats zal moeten vinden, maar ook 
zal met enige regelmaat groot onderhoud uitgevoerd moeten worden. 
 

Om tot een adequate indicering van de onderhoudskosten te komen, is het meerjaren 
onderhoudsplan in 2013 geactualiseerd. In dit plan zijn voor alle kapitaalgoederen de 
onderhoudswerkzaamheden geïnventariseerd en in de tijd gezet t/m 2030. Op basis van dit 

onderhoudsplan zal de onderhoudsvoorziening de komende jaren vanuit de exploitatie gevoed 
worden met een bedrag van € 155.000. In par. 8.2 zijn daarnaast ook de verwachte uitgaven 
gepresenteerd. Voor het werkmaterieel zijn onderhoudscontracten afgesloten.  
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7.3 Financiering 

 
Financieringsportefeuille 
Voor de financiering van de bedrijfsactiviteiten wordt in de situatie voor afsplitsing een deel van de 
huidige concernfinanciering toegerekend aan Avri (als gevolg van de administratieve splitsing van 

balansen per 2011). Dit betreft de verdeling van een tweetal externe geldleningen, afgesloten in 
2005 en 2007. Daarnaast zijn in zowel 2013 als in 2014 specifieke geldleningen aangetrokken voor 
Avri. De rentelasten van deze geldleningen zitten volledig in de Avri begroting. Aanleiding voor het 
afsluiten van aanvullende financiering in 2013 en 2014 voor Avri is de beleidsontwikkeling Goed 
Scheiden Loont. Enerzijds moesten de voorbereidende projectuitgaven van 4,2 mln. in 2013 
gefinancierd worden. Anderzijds ontstond door Goed Scheiden Loont een eenmalig liquiditeitstekort 
in 2014 vanwege het gekozen heffingsmodel, waarin de (variabele) ledigingopbrengsten na afloop 

van het kalenderjaar in rekening worden gebracht.  
 
Financieringsbehoefte 
Naast deze in het verleden reeds aangetrokken financiering heeft Avri als kapitaalintensief bedrijf 

een permanent grote financieringsbehoefte. Avri heeft kapitaalgoederen nodig voor de uitvoering 
van activiteiten. Technologische ontwikkelingen, veranderende wetgeving en organisatie 

ontwikkelingen zorgen jaarlijks voor diverse (materiële) investeringen. Daarnaast is in par. 1.2 
beschreven dat Avri de laatste jaren haar eigen reserves en voorzieningen heeft teruggebracht tot 
het minimumniveau. Dit betekent dat uitgaven de laatste jaren gedekt zijn geweest zonder dat 
daar een rechtstreekse inkomstenstroom tegenover stond. Dit zorgt ervoor dat de liquiditeiten 
teruglopen. Op basis van het huidige banksaldo en liquiditeitsprognose wordt een liquiditeitstekort 
voor Avri voorzien van € 15 mln.. Het Dagelijks Bestuur heeft in okt. 2015 kennis van genomen 
van dit liquiditeitstekort en ingestemd met het aantrekken van bancaire financiering hiervoor. Om 

onnodige rentelasten te voorkomen is in 2015, rekening houdend met de concern liquiditeitspositie, 
een geldlening van € 5 mln. aangetrokken. In het geval van afsplitsing zal Avri per 2016 
zelfstandig de treasuryfunctie beleggen en verdere invulling geven aan deze financieringsbehoefte.  
 
Binnen de begroting 2016 leidt voornoemde financieringsbehoefte tot een stijging van de 
rentelasten. Deze rentelasten zijn verwerkt in de geraamde kapitaallasten. De totale begrote 

rentelasten voor 2016 bedragen € 608.000, een stijging van € 200.000 ten opzichte van de 

begroting 2015. Deze rentelasten zijn gedekt in voorliggende begroting, door middel van een 
opslag op de investeringen (verwerkt in de kapitaallasten).  
 
Verdeling van geldleningen 
In het integraal voorstel tot afsplitsing van Avri (AB juni 2015) is de verdeling van geldleningen als 
consequentie van de afsplitsing uiteengezet. De splitsing van Avri heeft consequenties op (de 

activazijde van) de balans van zowel Avri als het Regiokantoor. De financiering dient hierop te 
anticiperen. De langlopende geldleningen mogen echter niet 'geknipt' worden. Daarom is 
afgesproken dat de bestaande leningenportefeuille (2005, 2007, 2013 en 2014) wordt verdeeld 
over beide dienstonderdelen, waarbij een eventueel voor- of nadeel ten opzichte van de situatie 
zonder afsplitsing wordt verrekend. Hierdoor ontstaat er qua rentelasten van de bestaande 
leningenportefeuille per 2016 geen verschil met de rentelasten per 2016 wanneer niet tot 
afsplitsing van Avri zou zijn besloten.  

 
Rekening houdend met de financieringsbehoefte van het Regiokantoor wordt één van de twee 
leningen aan het Regiokantoor toegekend. Het betreft de lening die het beste aansluit bij de 
financieringsbehoefte van het Regiokantoor. De overige 3 geldleningen (waarvan 2 leningen al 
specifiek en volledig aan Avri werden toegerekend) gaan over naar Avri. Avri betaalt daarnaast een 
vergoeding aan het Regiokantoor voor de financiering van de gronden waar door Avri gebruik van 
wordt gemaakt. 

 
Aangezien de lening voor het Regiokantoor het hoogste rentepercentage kent en daardoor tot 
hogere rentelasten voor de eigen financieringsbehoefte van het Regiokantoor leidt, wordt een 
jaarlijkse geringe compensatie vanuit Avri betaald (2016: € 2.200). 
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Rentelasten 

Uitgaande van de situatie na afsplitsing zijn samenvattend de volgende rentelasten in de begroting 
2016 verwerkt: 
 

 
       Tabel 11: rentelasten begroting 2016 

 
 
7.4 Bedrijfsvoering 
 

Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering 
Avri is net als vele andere organisaties aan het veranderen. Niet alleen vanuit de eigen wens om 
verder te professionaliseren, maar ook door de veranderende verwachtingen van de rijksoverheid 
(e-overheid), burgers, bedrijven en ketenpartners.  

 
Avri is door de groei en de ontwikkelingen voor de dienstverlening en de bedrijfsvoering afhankelijk 
van een goede informatievoorziening en de ondersteuning van ICT (automatisering). Daarmee is 

de informatievoorziening een strategische en kritische succesfactor voor Avri.  
 
Professionalisering 
De ontwikkeling en groei in werkvolume en in diversiteit van het dienstenaanbod van Avri vraagt 
om verdere ontwikkeling en professionalisering van de bedrijfsvoering. Dit betekent dat de 
ontwikkelingen en ondersteuningsbehoeften vertaald moeten worden naar een passende structuur, 

dat de werkprocessen geoptimaliseerd moeten worden en dat de benodigde functies en de juiste 
formatie-omvang gerealiseerd moeten worden om de ondersteuning te kunnen bieden die de 
organisatie nodig heeft. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de bedrijfsvoering klantgericht, 
professioneel en bedrijfsmatig is.  
Transparantie is en blijft hierbij de belangrijkste toetssteen. Duidelijk is dat er geïnvesteerd moet 
worden in de bedrijfsvoering van Avri en dat de behoefte en noodzaak aanwezig is voor Avri om 

doelgericht toe te werken naar een duurzaam ingerichte en toekomstgerichte 

informatiehuishouding.  
 
Informatiebeleid 
Op dit moment is Avri niet in control met betrekking tot de informatiehuishouding. Dit is mede 
geconstateerd door Deloitte accountants in de managementletter 2014 en onderschreven in de 
nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen van juni 2015. De ambities en doelstellingen op 
het gebied van de informatievoorziening van Avri zijn vastgelegd in het Informatiebeleidsplan 2015 

- 2020 (zie bijlage).  
 
De managementletter 2014  is gericht op bedrijfsvoeringsonderwerpen die van belang zijn voor een 
goede interne beheersing en een betrouwbare jaarverslaggeving. Het gaat hierbij ondermeer om 
onderwerpen op het terrein van administratieve organisatie/interne beheersing, rechtmatigheid en 
tussentijdse informatievoorziening die van belang zijn bij een verbetering van de bedrijfsvoering.  

 

De uitkomst van de controle geeft aan dat verbetering moet plaatsvinden van de rechtmatigheid, 
het inkoopmanagement en het betalingsverkeer. Dit betreft onder meer het uitvoeren van een IT-
audit, aangezien de IT-omgeving en een adequate opzet en werking daarvan een steeds 

GELDLENINGEN BEGROTING 2016

Periode Aandeel 

Avri

Saldo Avri per 

01-01-2016

Rente 

percentage

Rentelasten 

2016

Aflossings 

methode

BNG 2005 -2020 100% € 1.666.667 3,55% € 59.167 Lineair

BNG 2013 - 2023 100% € 3.360.000 2,21% € 68.455 Lineair

BNG 2014 - 2024 100% € 8.250.000 2,00% € 152.500 Lineair

BNG 2015 - 2035 100% € 4.937.500 1,60% € 77.500 Lineair

Nog af te sluiten 100% € 10.000.000 1,60% € 160.000 Lineair

Totaal leningen o / g € 28.214.167 € 517.621

€ 88.589

Rentecompensatie Regiokantoor a.g.v. verdeling geldleningen € 2.246

Totaal rentelasten incl. gronden en rentecompensatie € 608.456

Financieringsbijdrage gronden aan GR Rivierenland
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dominantere plaats inneemt m.b.t. betrouwbare geautomatiseerde gegevensverwerking.  

 
Ook is geconstateerd dat de beschrijvingen van de interne beheersingsmaatregelen niet voldoen 
aan de eisen vanuit een verscherpte focus op audit quality. De procesbeschrijvingen moeten 
geactualiseerd worden waardoor een aangescherpt inzicht opgeleverd wordt van de risico's en 

eventuele leemtes in de interne beheersing, zodat  een directe relatie kan worden gelegd naar het 
risicomanagement in de organisatie. Een goede interne beheersing geeft grip op het realiseren van 
de organisatiedoelen. De IT-audit, procesoptimalisatie, digitaliseren en automatiseren van 
gegevens maken onderdeel uit van het IBP-programma.  
 
In de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen zijn er 3 ontwikkelingen uitgewerkt die 
kenmerkend zijn voor de veranderingen binnen Avri die invloed hebben op de risico's en de 

inrichting van het weerstandsvermogen. Eén van deze 3 ontwikkelingen is de veranderingen van 
bedrijfsvoering door het nieuwe afvalbeleid (ontwikkeling 1) Goed Scheiden Loont en de daarbij 
horende tariefdifferentiatie en de groei met IBOR- en handhavingstaken (ontwikkeling 2).  
Door deze veranderingen verandert ook de interne organisatie van Avri. De nieuwe ontwikkelingen 

vragen een robuuste, professionele organisatie die soepel kan inspelen op de veranderende 
omstandigheden. Dit vereist verdere professionalisering van de ondersteunende disciplines, 

processen en systemen. Avri moet diverse stappen zetten op dit gebied. In de Nota zijn in dit 
kader diverse risico's beschreven waar nog niet voldoende op geanticipeerd werd. Belangrijke 
beheersmaatregelen die in de Nota zijn opgenomen zijn het (door)ontwikkelen van 
bedrijfsvoeringsfuncties en uitvoering geven aan het voornemen interne controles uit te voeren.  
Het beheersen van deze risico's maakt onderdeel uit van het IBP-programma. Indien deze risico's 
beheerst zijn levert dat in de toekomst op  dat het risiconiveau naar beneden bijgesteld  kan 
worden, waardoor minder reserves en voorzieningen aangehouden kunnen worden.  

 
Ter toelichting op bovenstaande:  
 
Processen 
Avri is vooral bezig met de uitvoering van de taken. Het controleren van de taken op basis van 
analyses, het toetsen of de taken worden uitgevoerd volgens vastgestelde normen, het controleren 

of werkzaamheden nog worden uitgevoerd volgens afspraak en ten slotte het strategisch plannen 

op basis van de analyses, vindt nog onvoldoende plaats. Belangrijke processen zijn dus nog niet op 
orde. Daardoor sluiten de aanwezige systemen niet goed aan of zijn verouderd.  
 
Managementinformatie en rapportageverplichtingen 
Om de dienstverlening te kunnen leveren aan de gemeenten en de daarbij behorende 
verantwoording te kunnen afleggen is het noodzakelijk om een informatiehuishouding te hebben 

waarbij Avri op de juiste tijd betrouwbare informatie, in de juiste vorm en op de juiste plaats 
levert. In de rapportages naar de gemeenten kunnen we dit nu nog onvoldoende garanderen. 
Het management heeft sturingsinformatie nodig om te sturen op de dienstverlening aan de 
gemeenten (resultaten). Hiervoor moeten, zoals eerder benoemd, de processen op orde zijn, de 
sturingsinformatie gedefinieerd zijn en de systemen aansluiten om de benodigde gegevens te 
registreren, muteren en om informatie te kunnen genereren. Op dit moment is dit eveneens nog 
niet voldoende ingericht.  

 
Daarnaast spelen nog de volgende zaken een belangrijke rol bij het op orde krijgen van de 
informatiehuishouding:  
 
Wettelijke verplichtingen 
We lopen risico's omdat we niet aan wettelijke verplichtingen (zoals Archiefwet) en aanscherpingen 
in de belastingwetgeving (o.a. VPB) voldoen. Informatie wordt versnipperd opgeslagen, is niet 

actueel, niet compleet en documenten zijn moeilijk terug te vinden. Om hieraan te kunnen voldoen 
moet de bedrijfsvoering aangepast worden.  
 
Bestuurlijke afspraak ICT-ontvlechting   
Bestuurlijk is afgesproken dat Avri zich afsplitst van de Regio. Gezien de toekomstige 
ontwikkelingen binnen Avri dient er hierdoor impliciet een IT infrastructuur gerealiseerd te worden 

die de ontwikkelingen en groei van Avri richting 2020 kan faciliteren. 
Binnen het IBP wordt voorzien in de oplevering van een IT Infrastructuur voor Avri. Een 

infrastructuur die robuust en flexibel is, schaalbaar en modulair in verband met het kunnen 
opvangen van eventuele groei en gebaseerd op technologieën die flexibiliteit ondersteunen en 
daarmee dus toekomstproof is. 
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De totale investering bedraagt € 1.970.000. Voor de onderzoeks- en analysefase wordt € 300.000 

in 2015 besteed (uit het reeds geaccordeerde softwarekrediet voor ontwikkeling van de 
informatievoorziening uit de gewijzigde begroting 2015). Het restant van € 1.670.000 voor de 
uitvoering van het IBP vanaf 2016 wordt als krediet aangevraagd in deze begroting. Dit is 
uiteengezet in hoofdstuk 9. 

 
Avri wordt zelfstandig. Dit betekent voor Avri dat zij zelf moeten kunnen beslissen over 
investeringen, het voldoen aan wet- en regelgeving , het managen van risico’s en  het leveren van 
kwaliteit. Hierin vormt informatievoorziening de strategische asset. De hieruit volgende kaders 
bepalen de uitgangspunten voor de inrichting van de ICT infrastructuur.  
Voorwaardelijk voor deze verzelfstandiging is de ontvlechting uit de ICT infrastructuur van Regio 
Rivierenland. Deze voorwaarden kun je onderbrengen in de volgende categorieën: 

 
1. Financiën:  

- Eigenaarschap over de investeringen in de informatievoorziening, die Avri doet.  

- Invloed op de beheersbaarheid van kosten hebben, exact weten waarin geïnvesteerd 

wordt en wat dit oplevert.  

2. Compliancy: 
- Regie hebben op eigen beleid en daardoor compliant zijn aan eigen beleid en op de wet- 

en regelgeving. 

- Eigenaarschap over de informatiesystemen zodat het beheer van de informatiesysteem 

kan vastgelegd worden.  

Informatiebeveiliging betekent dat je bepaalt welke risico’s op je organisatie van toepassing zijn 
om hier vervolgens een set aan organisatorische en technische maatregelen tegen een acceptabel 
kostenniveau tegenover te zetten. Wettelijk gezien is Avri verantwoordelijk voor de beveiliging van 
haar informatie, ook wanneer deze is opgeslagen in de ICT infrastructuur van een leverancier.  

Wanneer er wordt gewerkt vanuit een gedeelde ICT infrastructuur (waarin dus ook voorzieningen 
ten behoeve van andere partijen worden gefaciliteerd), betekent dit dus feitelijk dat Avri haar 
verantwoordelijkheid moet nemen ten aanzien van alle componenten die ook een risico voor haar 

informatie tot gevolg kunnen hebben. Zonder ontvlechting sluiten bevoegdheden van Avri niet aan 
op deze wettelijke verantwoordelijkheid. Door de ontvlechting kan Avri in voldoende mate 
uitvoering geven aan de noodzakelijke maatregelen die voortvloeien uit het 
informatiebeveiligingsbeleid. Er zijn verschillende voorbeeldrisico’s te benoemen die het gevolg zijn 

van deze huidige beperking in bevoegdheden: 
 Een virussmetting bij een andere klant van de leverancier, resulteert ook in een 

virusbesmetting bij Avri.  
 Een noodzakelijke security update kan niet worden uitgerold omdat andere klanten van de 

leverancier compatibiliteitsproblemen hebben. 
 Een hacker bij een andere klant van de leverancier, kan ook bij de informatie van Avri 

komen. 
 
3. Kwaliteit: 

- Nu is het zo dat Avri aanspreekbaar is voor keuzes die Regio Rivierenland maakt en geen 

verantwoordelijkheid kan nemen en afleggen voor de gemaakte keuzes. 

- Geen belemmeringen meer in maatwerk voor vernieuwingen in systemen.  

- Informatievoorziening stuurt aan op voortbestaan en mogelijke groei van Avri in de 

toekomst. Om dit slagvaardig en efficiënt te kunnen doen, dient de ICT infrastructuur van 

Avri hiervoor ingericht te zijn.  

- De nieuwe ICT infrastructuur moet mee kunnen groeien met de continu ontwikkelende 

technieken in de markt om de dienstverlening van Avri te kunnen blijven laten aansluiten 

bij de behoeftes van de klanten. Dit ontbreekt in de huidige IT omgeving. 
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Avri verzelfstandigt: accountable en compliant.  

 
 
 

IBP Programma 
2016 zal in het teken staan van de concrete uitvoering van het IBP-programma. Met relatief korte 
overzichtelijke projecten worden verschillende activiteiten uitgevoerd.  

Er worden zeven clusters onderkend: 
 

1. Architectuur: richt zich op de ontvlechting van de ICT-infrastructuur en het herinrichten er 
van. 

2. Basis van de informatievoorziening: in orde maken van de centrale opslag van data, het 
creëren van eenduidige brondata en het ontsluiten er van, het inrichten van een document 
management systeem (DMS) en het overgaan tot eenduidig werken als organisatie 
(zaakgericht werken). 

3. Verbinding creëren tussen Avri en (keten)partners: optimaliseren van de samenwerking in 
de keten. 

4. Proces specifieke inrichting: creëren van verbinding tussen de interne teams van Avri, 

zodat deze teams gaan samenwerken bij de uitvoering van de bedrijfsprocessen. 
5. Inzicht met management informatie: kunnen voldoen aan rapportage verplichtingen. 
6. Avri medewerker 2.0: Avri wil zich richten op professionaliseren en het verbeteren van 

kwaliteit. De medewerker moet over de juiste middelen beschikken (in de meest brede zin 

van het woord) om zijn/haar taken goed uit te kunnen voeren. 
7. Organisatie van de informatievoorziening: inrichten processen die gerelateerd zijn aan 

informatievoorziening, met als doel verwachtingen beter te kunnen managen en 
wijzigingen gecontroleerd te kunnen interpreteren en doorvoeren. 

 
De volgende projecten binnen bovenstaande clusters worden in 2016 gestart en uitgevoerd met 
een doorloop in 2017:  

- Definiëren van de ICT Visie en Strategie 
- Ontvlechting van de ICT Infrastructuur 

- Implementatie Document Management Systeem 
- Implementatie Zaakgericht Werken 
- Digitaliseren Archief 
- Geografisch informatie systeem en beheer 
- Implementatie digitale handtekening 
- Opstellen informatie architectuur 

- Ontwikkeling medewerker in het kader van “Het Nieuwe Werken” 

- Implementatie informatie management 
- Inrichten beheerorganisatie. 
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8. Reserves en voorzieningen 

 

8.1 Inleiding 

 

In de voorgaande hoofdstukken zijn diverse resultaten gepresenteerd. Hierin speelt de inzet en 

uitputting van reserves en voorzieningen een belangrijke rol. 

 

In dit hoofdstuk wordt de meerjaren ontwikkeling t/m 2019 van de saldi van reserves en 

voorzieningen gepresenteerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de reservering ter dekking van 

de bedrijfsrisico's (zie par. 7.1). 

 

8.2 Saldo ontwikkeling begroting 2016-2019 

 

De ontwikkeling van reserves en voorzieningen t/m 2019 is in tabel 12 weergegeven: 

 

 
    Tabel 12: Meerjarenbegroting saldo ontwikkeling reserves en voorzieningen 2016-2019 

  

MEERJARENBEGROTING SALDOVERLOOP RESERVES EN VOORZIENINGEN 2016-2019

bedragen x € 1.000 2015 2016 2017 2018 2019

Voorziening inzameling AVH                        Saldo 01-01 4.078

Resultaat basispakket -340 33 49 30 5

Inzet in basispakket -900 -375

Organisatiekosten splitsing GR (voorbereidende projectkosten) -200

Ontvlechtingskosten ICT a.g.v afsplitsing GR -183

Saldo 31-12 2.638 2.113 2.162 2.192 2.197

Algemene Bedrijfsreserve                           Saldo 01-01 1.228

Resultaat bedrijfsafval 40 94 99 91 82

Inzet resultaat bedrijfsafval in basispakket -35 -25 -100 -100 -70

Investeringen bedrijfsvoering -150 -150

Acquisitie en productontwikkeling pluspakket -25 -25 -20 -15 -15

Inzet overschot extra GFT inzameling 2013 -13

Saldo 31-12 1.195 1.089 918 894 891

Voorziening stortplaats                                Saldo 01-01 4.518

Opbrengsten stortexploitatie / afwerkingsmodel 64

Dotatie afvalstoffenheffing tbv nazorg/overdracht 410 410 410 410

Kosten eindafwerking -2.383 -2.439 -80 -90

Saldo 31-12 2.199 170 500 820 1.230

Voorziening onderhoud gebouw                  Saldo 01-01 221

Dotatie vanuit exploitatie 155 155 155 155 155

Onderhoudskosten -146 -77 -194 -175 -208

Saldo 31-12 230 308 269 249 196

Totaal saldo reserves en voorzieningen per 31-12 6.262 3.680 3.849 4.155 4.514
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8.3 Toelichting op de begroting 2016-2019 

 

Voorziening inzameling AVH 

Het Algemeen Bestuur heeft de wens om het saldo van de Voorziening inzameling AVH te verlagen. 

Met ingang van 2012 geeft Avri invulling aan deze wens door in de begroting een onttrekking op te 

nemen van achtereenvolgens € 1.650.000 (2012), € 1.990.000 (2013), € 2.966.000 (2014) en  

€ 900.000 (2015), ter verlaging van het tarief afvalstoffenheffing. Hierbij is rekening gehouden 

met het minimaal vereiste, vastgestelde risiconiveau van € 2,1 mln. (factor 1,0).  

 

Evenals in de voornoemde jaren wordt in 2016 een onttrekking uit de Voorziening inzameling AVH 

voorgesteld ter verlaging van de kosten van het basispakket. De onttrekking bedraagt € 0,4 mln. 

en is het maximaal in te zetten bedrag voor de inwoners, gebaseerd op het verwachte saldo van de 

voorziening ultimo 2016. Hierin wordt rekening gehouden met de onttrekking als gevolg van het 

verwachte nadelige uitvoeringsresultaat over 2015 van € 340.000 (Bestuursrapportage 2015, AB 

okt. 2015) en de in de volgende alinea beschreven onttrekking in 2016. 

 

In het kader van de voorgenomen afsplitsing van de GR Regio Rivierenland is door het Dagelijks 

Bestuur van Regio Rivierenland besloten dat Avri een afkoopsom betaalt voor het deel van de ICT 

investeringen waar door Avri - na de afsplitsing - geen gebruik meer van wordt gemaakt. Evenals 

in de begroting 2015-2018 van Avri, worden de eenmalige financiële consequenties van de 

voorgenomen afsplitsing gedekt uit de eigen weerstandscapaciteit. De maximale afkoopsom 

bedraagt € 183.000. Dit bedrag is gebaseerd op de verwachte boekwaarde van de ICT activa bij 

afsplitsing per 31-12-2016. Tot het moment van afsplitsen zullen de voor Avri noodzakelijke 

(vervangings)investeringen na goedkeuring van Avri plaatsvinden. 

 

De saldo ontwikkeling van de Voorziening inzameling AVH is weergegeven in grafiek 1 (pag. 7). 

Hierin is zichtbaar gemaakt dat ultimo 2016 het minimaal benodigde risiconiveau wordt bereikt. De 

voorziening dient vanaf 2017 uitsluitend nog als egalisatiefonds bij tariefsverschillen tussen kosten 

en baten als gevolg van afrondingsverschillen. 
 
Algemene Bedrijfsreserve (ABR) 

Evenals de Voorziening inzameling AVH, zal meerjarig ook het saldo van de ABR teruggebracht 

worden tot het bestuurlijk gewenste, minimaal vereiste risiconiveau van € 0,9 mln. (factor 1,0).  

 

Resultaten op dienstverlening aan bedrijven worden jaarlijks toegevoegd of onttrokken aan de 

ABR. Voor de komende jaren worden positieve resultaten verwacht (zie hoofdstuk 6) en 

toegevoegd aan de ABR. Deze resultaten worden jaarlijks gebruikt ten gunste van het basispakket 

en voor organisatie ontwikkeling van Avri. Jaarlijks zal bij de begroting worden bepaald welk 

ontwikkelbudget gereserveerd wordt. 

 

Evenals de laatste jaren wordt de ABR ingezet ter verlaging van de kosten van het basispakket. In 

deze begroting wordt uitgegaan van € 25.000 voor 2016. Hiermee wordt invulling gegeven aan het 

uitgangspunt dat de bedrijfsafval activiteiten bijdragen aan de verlaging van de afvalstoffenheffing. 

 

Zoals in par 7.4 is beschreven, is Avri voornemens de komende jaren te gaan investeren in de 

bedrijfsvoering. Gezien de groei in bedrijfsactiviteiten en (rapportage)wensen van de gemeenten, 

inwoners en andere stakeholders is verdere professionalisering en optimalisering noodzakelijk. 

Deze investering heeft als doel enerzijds om tot een verbetering van de effectiviteit van onze 

dienstverlening aan de klanten en anderzijds een verbetering van de efficiency in de 

bedrijfsvoering van Avri te komen. Voorgesteld wordt om in 2016 en 2017 jaarlijks € 150.000 uit 

de ABR te reserveren ter dekking van deze investeringen. Daarmee wordt een incidentele stijging 

van de kosten voor onze klanten voorkomen. 

 

Tot slot wordt jaarlijks een gering bedrag (€ 25.000) gereserveerd als acquisitie- en 

ontwikkelbudget om schaalvergroting in activiteiten voor gemeenten te realiseren. Hiermee wordt 

invulling gegeven aan de bedrijfsstrategie en wordt een optimale dekking van de kosten 

nagestreefd.  

De saldo ontwikkeling van de Algemene Bedrijfsreserve is weergegeven in grafiek 3 (pag. 10). 

Hierin is zichtbaar gemaakt dat ultimo 2017 het minimum niveau van de ABR wordt bereikt. 
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Voorziening stortplaats 

De voorziening eindafwerking wordt besteed om investeringsprojecten uit te kunnen voeren voor 

de eindafwerking, de nazorg en de pré nazorgkosten (operationele kosten tot moment van sluiten 

en overdracht) van de stortplaats. De verwachting is dat de sluiting en overdracht van de 

stortplaats aan de nazorginstantie eind 2019 zal plaatsvinden.  

 

Het bereiken van het doelvermogen voor de eeuwigdurende nazorg door de provincie is afhankelijk 

van de door de provincie gehanteerde rekenrente. In 2013 is de rekenrente door de provincie naar 

beneden bijgesteld. Deze daling van de rekenrente heeft nadelige invloed op het toekomstig op te 

bouwen doelvermogen. In de begroting 2015 van Avri is daarom aangekondigd dat de 

dekkingsmogelijkheden van het verwachte tekort in 2015 aan het Algemeen Bestuur voorgelegd 

zouden worden. 

 

Het Algemeen Bestuur heeft vervolgens kennis genomen van het geraamde tekort van (destijds) 

2,1 miljoen ultimo 2019 en ingestemd met de verwerking van dit tekort in deze begroting (AB juni 

2015). Op basis van de meest recente inzichten voor de eindafwerking is het totale tekort intussen 

gegroeid naar 2,3 mln. Aangezien een in 2011 verondersteld overschot de laatste jaren is 

teruggevloeid naar de afvalstoffenheffing, wordt het toekomstig verwachte tekort de komende 

jaren 'gespaard' in de afvalstoffenheffing. De jaarlijkse dotatie bedraagt € 410.000. Daarnaast 

worden de exploitatielasten van de stortplaats (€ 178.000) niet meer uit deze voorziening gedekt, 

maar aan de begroting van de afvalstoffenheffing toegevoegd. Het totale nadeel voor de 

afvalstoffenheffing bedraagt € 588.000 en is weergegeven in par. 2.2. Rekening houdend met de 

geactualiseerde, toekomstige investeringslasten voor de eindafwerking wordt ultimo 2019 een 

saldo in de voorziening van € 1.230.000 bereikt. De afstorting van dit bedrag aan de provincie 

zorgt ervoor dat het op dit moment berekende doelvermogen ultimo 2019 wordt bereikt. Het is 

onzeker of de rekenrente de komende jaren door de provincie zal worden aangepast. Om dit risico 

te beperken houdt Avri continue afstemming met de provincie over de ontwikkelingen. 

 

Voorziening onderhoud gebouwen 

Het huidige (in 2013 geactualiseerde) meerjaren onderhoudsplan vormt de grondslag voor de 

jaarlijkse dotatie aan deze voorziening van € 155.000. Het onderhoudsplan is gebaseerd op 

onderhoud aan alle huidige gebouwen van Avri (incl. milieustraten). 
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9. Investeringen 

 

9.1 Inleiding 

 

Om de bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren en producten te kunnen ontwikkelen zijn 

investeringen in duurzame kapitaalgoederen nodig. Deze investeringen kunnen nieuw zijn, maar ze 

kunnen ook ter vervanging zijn van verouderde activa. Gezien de kapitaalintensieve bedrijfsvoering 

en de omvang van de activa (m.n. het wagenpark), heeft Avri jaarlijks veel 

vervangingsinvesteringen. Vervangingsinvesteringen hebben geen lastenstijging tot gevolg. Nieuwe 

investeringen hebben dat wel.  

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gepresenteerd van de investeringen die in deze 

meerjarenbegroting zijn verwerkt. Voor de investeringen voor 2016 wordt investeringskrediet 

aangevraagd. Deze investeringen worden in dit hoofdstuk nader toegelicht.  

 

9.2 Investeringen begroting 2016 - 2019 

In tabel 13 is het overzicht van investeringen weergegeven. Hierin zijn de 

vervangingsinvesteringen aangeduid. 

 

 
         Tabel 13: Investeringen begroting 2016 - 2019 

MEERJARENBEGROTING INVESTERINGEN 2016-2019

Jaar Investering Vervanging?

2016 Materieel IBOR € 430.000 Vervanging

Materieel Afvalbeheer € 1.035.000 Vervanging

Ondergrondse brengvoorzieningen € 250.000 Vervanging

Bovengrondse brengvoorzieningen € 100.000 Vervanging

Mini containers € 175.000 Vervanging

Bedrijfscontainers € 35.000 Vervanging

Aanpassing terreinvoorzieningen € 150.000

ICT & informatievoorziening € 1.200.000

ICT werkplekken € 20.000

€ 3.395.000

2017 Materieel IBOR € 500.000 Vervanging

Materieel Afvalbeheer € 765.000 Vervanging

Ondergrondse brengvoorzieningen € 250.000 Vervanging

Bovengrondse brengvoorzieningen € 100.000 Vervanging

Mini containers € 175.000 Vervanging

Kantoorgebouw € 50.000 Vervanging

ICT & informatievoorziening € 470.000

€ 2.310.000

2018 Materieel IBOR € 400.000 Vervanging

Materieel Afvalbeheer € 1.830.000 Vervanging

Ondergrondse brengvoorzieningen € 250.000 Vervanging

Bovengrondse brengvoorzieningen € 100.000 Vervanging

Mini containers € 175.000 Vervanging

Kantoorgebouw € 50.000 Vervanging

€ 2.805.000

2019 Materieel IBOR € 400.000 Vervanging

Materieel Afvalbeheer € 45.000 Vervanging

Ondergrondse brengvoorzieningen € 250.000 Vervanging

Bovengrondse brengvoorzieningen € 100.000 Vervanging

Mini containers € 175.000 Vervanging

Kantoorgebouw € 50.000 Vervanging

€ 1.020.000

Totaal investeringen begroting 2016-2019 € 9.530.000
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Dekking van kapitaallasten 

De kapitaallasten die voortkomen uit de investeringen voor Afval, komen ten laste van het 

basispakket (afvalstoffenheffing). Kapitaallasten die voortkomen uit de investeringen voor IBOR, 

komen ten laste van de betreffende IBORplus gemeente(n). Kapitaallasten van investeringen die 

niet Afval- of IBOR specifiek zijn, worden als overhead op (en volgens verhouding van) de 

productie uren verdeeld (zie ook bijlage B). 

 

 
9.3 Toelichting op de aangevraagde investeringskredieten 2016 

 

Materieel IBOR - € 430.000 

Er wordt krediet aangevraagd voor de vervanging van bedrijfswagens voor het beheer van de 

openbare ruimte. 

 

Materieel afvalbeheer - € 1.035.000 

Er wordt krediet aangevraagd voor de vervanging van distributie wagens, achterladers en een 

haak-armwagen voor het afvalbeheer. Daarnaast dienen de rollpackers op de milieustraten te 

worden vervangen.  

 

Vervanging brengvoorzieningen - € 350.000 

Jaarlijks wordt er krediet aangevraagd voor de vervanging van boven- en ondergrondse 

brengvoorzieningen teneinde de dienstverlening aan inwoners te kunnen continueren.  

 

Vervanging mini containers - € 175.000 

Jaarlijks wordt er krediet aangevraagd voor de vervanging van mini containers teneinde de 

dienstverlening aan inwoners te kunnen continueren.  

           

Vervanging bedrijfscontainers - € 35.000 

Jaarlijks wordt er krediet aangevraagd voor de vervanging van bedrijfscontainers teneinde de 

dienstverlening aan bedrijven te kunnen continueren.  

 

Aanpassing terreinvoorzieningen - € 150.000 

Dit krediet wordt enerzijds besteed voor aanpassing van de hemelwaterafvoer op het terrein. De 

huidige afvoer geeft capaciteitsproblemen bij extreme weersomstandigheden. Bovendien kan op 

het vernieuwde terrein een andere wijze van afvoer worden gerealiseerd die beter is voor het 

milieu (afvoer naar open water). Daarnaast wordt het krediet besteed voor (bouwkundige) 

aanpassingen van het weegkantoor, waarbij als gevolg van toegenomen administratieve 

handelingen nieuwe werkplekken gecreëerd dienen te worden. 

 

ICT & informatievoorziening - € 1.200.000 

Vanwege de ontwikkelingen en groei in bedrijfsactiviteiten de laatste jaren, is Avri voornemens in 

haar ICT & informatievoorziening te investeren. Dit is één van de strategische pijlers voor de 

komende jaren. Vanwege deze investering wordt toegewerkt naar een duurzame en 

toekomstgerichte informatiehuishouding. Hierdoor kunnen gemeenten, inwoners, bedrijven, 

ketenpartners, personeelsleden en overige belanghebbenden op een juiste wijze en op de juiste tijd 

en plaats over de juiste (verantwoording) informatie beschikken.  

 

Om hiertoe te komen is een meerjarige investering in de ICT systemen en informatievoorziening 

vereist. De programma opzet alsmede de uitvoering van de diverse projecten is nader toegelicht in 

par. 7.4.  

 

ICT werkplekken - € 20.000 

Conform het integraal voorstel tot afsplitsing van Avri (AB juni 2015) betaalt Avri een vergoeding 

aan Regio Rivierenland voor zover ICT infrastructuur wordt overgenomen. Dit betreft vooral de 

werkplek gebonden ICT apparatuur. Het benodigde investeringskrediet voor Avri is afhankelijk van 

de definitieve boekwaarde op het moment van afsplitsing.  
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10. Vaststellingsbesluit 

 
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland, bijeen in haar 
vergadering van 9 december 2015: 
 
 

BESLUIT: 
  
 

- De gewijzigde begroting 2016 Avri inclusief meerjarenbegroting 2016-2019 vast te stellen 
conform voorliggend ontwerp; 

 
 

 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 december 2015.  
 
 
De secretaris,        De voorzitter, 

 
 
 
 
 
 
 

I.P.C. van Wamel-Geene      R. van Schelven 
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Bijlage A - Productspecificatie basispakket 

 

 

Kosten basispakket 2016 (grondslag afvalstoffenheffing 2016)

Aantal huisaansluitingen:           94.964 

Code Product  Totaal 

 Per huis 

aansl. 

A1 INZAMELING RESTAFVAL MINI CONTAINERS      1.657.275             17,45 

A2 INZAMELING RESTAFVAL ONDERGRONDSE BRENGVOORZ.         304.626               3,21 

A3 INZAMELING GFT MINI CONTAINERS      1.515.317             15,96 

A4 INZAMELING PAPIER/TEXTIEL MINI CONTAINERS      1.532.725             16,14 

A5 INZAMELING KUNSTSTOF VERPAKKINGSAFVAL ZAKKEN      2.076.935             21,87 

INZAMELING KCA

Inzameling op afroep            3.198               0,03 

INZAMELING GROFVUIL

Inzameling op afroep           20.289               0,21 

INZAMELING VERPAKKINGENGLAS

Inzameling boven- en ondergrondse brengvoorzieningen         261.788               2,76 

INZAMELING KUNSTSTOF VERPAKKINGSAFVAL

Inzameling boven- en ondergrondse brengvoorzieningen           74.252               0,78 

INZAMELING PAPIER

Inzameling boven- en ondergrondse brengvoorzieningen         178.492               1,88 

INZAMELING TEXTIEL

Inzameling  boven- en ondergrondse brengvoorzieningen           90.436               0,95 

INZAMELING FRITUURVET

Brengvoorzieningen vnl. bij supermarkten en detailhandel 

(uitbesteed)                   -                  -   

INZAMELING VIA MILIEUSTRATEN

Geldermalsen, Culemborg, Tiel, Zaltbommel, West Maas en 

Waal en gebruik Gorinchem voor inwoners gemeente Lingewaal      2.470.241             26,01 

INZAMELING KERSTBOMEN

i.s.m. gemeenten, afvoer en verwerking            1.714               0,02 

INZAMELING VUURWERK

i.s.m. gemeenten inzamelzakken, afvoer en verwerking            1.107               0,01 

INZAMELING ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN ETC.

Coördinatie, verwerking onder E1           46.876               0,49 

A6

A7

B1

B2

B3

C3

B4

B5

B6

C1

C2
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Kosten basispakket 2016 (grondslag afvalstoffenheffing 2016)

Aantal huisaansluitingen:           94.964 

Code Product  Totaal 

 Per huis 

aansl. 

BEHEER EN ONDERHOUD MINICONTAINERS

t.b.v. restafval, gft en papier/textiel         726.152               7,65 

D2

BEHEER EN ONDERHOUD BOVENGRONDSE 

BRENGVOORZIENINGEN           18.354               0,19 

D3

BEHEER EN ONDERHOUD SEMI ONDERGRONDSE 

BRENGVOORZIENINGEN            1.169               0,01 

D4

BEHEER EN ONDERHOUD ONDERGRONDSE 

BRENGVOORZIENINGEN         947.664               9,98 

AFVALVERWERKING (AFVAL, OVERSLAG EN TRANSPORT)

Afval verwerkingskosten, -opbrengsten, logistiek, materieel, 

middelen, personeel, overslaghal, weegbrug etc.         477.684               5,03 

STORTPLAATS

Materieel, middelen, personeel, vergunningen en heffingen etc.         688.587               7,25 

F1 HANDHAVING AFVALSTOFFENVERORDENING         290.150               3,06 

F2 AFVALCOMMUNICATIE         653.566               6,88 

F3 AFVALBELEID         301.462               3,17 

G1 DATA MANAGEMENT         171.624               1,81 

G2 FACTURATIE EN INNING AFVALSTOFFENHEFFING         335.000               3,53 

H1 ERFPACHT CANON REGIOKANTOOR         133.000               1,40 

VERLAGING KOSTEN BASISPAKKET        -400.000              -4,21 

teruggave reserves en voorzieningen

Totaal uitvoering basispakket excl. BTW  € 14.579.683  €       153,53 

Btw 13,5%  €  1.968.257  €         20,73 

Totaal uitvoering basispakket incl. BTW  € 16.547.940  €       174,25 

Aantal betalende huisaansluitingen           88.083 

Kosten per betalende huisaansluiting  €       187,87 

D1

E1

E2
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Bijlage B - Verdeling overheadkosten 

 
Model kostenverdeling 
De in deze begroting toegepaste verdeelmethode is in het Algemeen Bestuur van januari 2014 
gepresenteerd. De uitgangspunten van het financiële model worden op verzoek van het Algemeen 

Bestuur standaard in de begroting weergegeven. 
 
Het financiële model voor de toerekening van indirecte kosten (overheadkosten) is hoofdzakelijk 
gebaseerd op (de verhouding van) productie manuren. Dit betekent dat de hoogte van de indirecte 
kosten samenhangt met de omvang van de activiteiten (basispakket, pluspakket, bedrijfsafval). 
Hiermee wordt ongemerkt groeiende overhead zoveel mogelijk voorkomen. Bovendien past  een 
dergelijk model bij een uitvoeringsorganisatie als Avri, doordat maximale (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.  
 
Het financiële model geeft bovendien een directe financiële vertaling van de organisatie 

ontwikkeling van Avri. De groei in IBORplus activiteiten zorgt voor een verandering van de 
verhouding van productie uren. Wanneer de indirecte kosten minder hard groeien dan de productie 

uren, ontstaan er (dekkings)voordelen op het basispakket. De groei van IBORplus activiteiten kan 
daarmee bijdragen aan de verlaging van de afvalstoffenheffing. 
 
 

 
       
 

Verdeling overheadkosten

Overheadkosten (x € 1.000) Overheadkosten toerekening aan uren

Indirecte overhead constant 781 bas ispakket en bedri jven

Indirecte overhead variabel 3.459 bas ispakket, pluspakket en bedri jven

Directe overhead 961 betreffend productieteam

Totaal overhead begroting 2015 5.201

Verdeling overhead o.b.v. productie uren

TOTAAL AVRI

BASISTAKEN PLUSTAKEN

productie uren: 286.000 178.000 108.000

verhouding productie uren 100% 62% 38%

Overhead kosten

Overhead 

kosten

gemiddeld 

per uur

Overhead 

kosten

gemiddeld 

per uur

Indirecte overhead constant 781 781 4,39 0 0,00

Indirecte overhead variabel 3.459 2.153 12,09 1.306 12,09

Directe overhead 961 496 2,79 465 4,31

Totaal overhead begroting 2016 5.201 3.430 19,27 1.771 16,40


