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1 INLEIDING 
 

 

Deze bestuursrapportage gaat in op de ontwikkelingen binnen GR Avri in 2019 en is daarnaast overwegend 
financieel van aard. Het heeft als belangrijkste doel de gemeenten te informeren over de voortgang van de 
uitvoering van het vastgestelde beleid en de hiermee gepaard gaande uitputting van budgetten.  
 
De rapportage geeft een prognose weer voor de financiële resultaten over 2019 ten opzichte van de 
vastgestelde begroting (incl. 2e begrotingswijzing zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Avri 
december 2018, hierna: “begroting”). Afwijkingen op de begroting worden verklaard.  
 
Invoering nieuw afvalbeleid per 1 juli 2019 
Door invoering van het nieuwe afvalbeleid per 1 juli 2019 is er over kalenderjaar 2019 sprake van twee 
vormen van beleid waarvoor verschillende uitgangspunten en aannames gelden. Voorliggende 
bestuursrapportage is – evenals voorgaande jaren – opgesteld in de maanden juni en juli en gebaseerd op 
de financiële realisatiecijfers op peildatum 1 juni 2019. De aannames voor het nieuwe beleid vanaf 1 juli 
2019 zijn in deze bestuursrapportage niet bijgesteld ten opzichte van de begroting 2019 (uitgangspunt 60 kg. 
restafval per inwoner per jaar). De effecten zijn eind juli nog niet meetbaar doordat betrouwbare 
realisatiecijfers ontbreken. Bestuurlijke besluiten en prijsontwikkelingen die een effect hebben na 1 juli 2019 
zijn wel meegenomen in de prognoses voor 2019. Het effect van het nieuwe beleid over 2019 zal aan het 
Algemeen Bestuur worden gerapporteerd in het eerstvolgende verantwoordingsmoment (jaarstukken 2019). 
 
Leeswijzer 
Na de beschrijving van de algemene ontwikkelingen en resultaten in 2019 (hoofdstuk 2) gaan we per 
programma in op de relevante ontwikkelingen en de financiële prognose voor 2019.  
 
In deze bestuursrapportage komen de volgende (vastgestelde) programma's aan bod: 
 

• Programma Basispakket 

• Programma Pluspakket 

• Programma Bedrijfsafval 

• Programma Algemene baten en lasten 
 
Vervolgens gaan we in deze bestuursrapportage in op de ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering van Avri. 
Daarnaast wordt een prognose gegeven van de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen en zijn de 
risico's binnen Avri opnieuw beoordeeld. Hierdoor komen we tot een geactualiseerd beeld van het 
weerstandsvermogen. Dat is belangrijk gezien de lage stand van de reserves binnen Avri. Tot slot gaan we 
in op de verwachte uitputting van de investeringskredieten. 
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2 BESTUURLIJKE SAMENVATTING 
 

 

2.1 Ontwikkelingen Afvalbeheer 
Afvalbeheer verzorgt de inzameling van huishoudelijk afval en grondstoffen in de regio Rivierenland. Een 
belangrijk doel bij het afvalbeheer voor de betreffende gemeenten is het verminderen van restafval en 
daarmee de verspilling van grondstoffen. Hier is in de eerste helft van 2019 op diverse manieren door Avri 
aan bijgedragen. 
 
Invoering nieuw afvalbeleid per 1 juli 2019 
De Avri medewerkers hebben veel werk verzet om de invoering van het nieuwe afvalbeleid mogelijk te 
maken per 1 juli 2019. Dit afvalbeleid maakt gebruik van zowel een financiële prikkel (betalen voor restafval) 
als een serviceprikkel (restafval wegbrengen terwijl volumineuze grondstofstromen aan huis worden 
opgehaald). Door de invoering van het nieuwe afvalbeleid ontstaat een comfortprikkel waarmee beoogd en 
verwacht wordt de hoeveelheid restafval verder te verminderen om daarmee de regionale doelstellingen te 
behalen. De gemeenten hebben als doel om op deze wijze het restafval te verminderen naar 75 kg per 
inwoner per jaar in 2020.  
 
De voorbereiding was niet alleen een omvangrijk en complex voor een op beheer gerichte organisatie, maar 
werd tevens onder tijdsdruk uitgevoerd, om te voorkomen dat de kosten onnodig hoog zouden worden voor 
de inwoners van Rivierenland. Uiteindelijk is Avri er - samen met gemeenten - in geslaagd, om na het 
eerdere uitstel de invoerdatum van 1 juli te halen. Hierdoor is weer een belangrijke verdere stap gezet naar 
een circulaire economie waarin grondstoffen hergebruikt worden. 
 
In de eerste maanden van 2019 werd zichtbaar dat door intensieve communicatie over het project door 
inwoners al geanticipeerd werd op een tijdperk waarin beter gescheiden moet worden en daalde de 
hoeveelheid restafval naar (omgerekend) 109 kg per inwoner per jaar. Een daling van 6% ten opzichte van 
het jaargemiddelde 2018 (116 kg). Een mooi resultaat van onze inwoners in de uiteindelijke bedoeling: het 
terugdringen van het verspillen van grondstoffen! 
 
Zoals verwacht gaat een dergelijke complexe overgang naar nieuw beleid met nieuwe vormen van 
inzameling niet zonder kinderziekten. In de eerste weken bleek dat er storingen waren aan containers en er 
problemen ontstonden in de uitwisseling van gegevens tussen de ondergrondse container en de 
onderliggende administraties, waardoor containers niet gebruikt kon worden. Weliswaar zijn deze problemen 
in enkele weken tijd verholpen, maar de inwoners en de medewerkers van Avri hebben hier veel last van 
gehad. Verder zijn er rond de overgang naar het nieuwe systeem door inwoners veel inrichtingsvragen 
gesteld over het beleid en de uitvoering daarvan en waren er veel meldingen. De werkdruk bij de 
medewerkers van het klantcontactcentrum is in de maanden juni en juli daarom bijzonder hoog geweest. Dat 
geldt tevens voor de uitvoerende medewerkers die uitvoering moesten geven aan de diverse meldingen.  
 
In het najaar van 2019 zullen de voorbereiding en de effecten van het invoeren van het nieuwe afvalbeleid 
geëvalueerd worden om hiervan te kunnen leren en daarmee de organisatie verder te ontwikkelen.  
 
Dienstverlening basispakket 
In oktober 2018 besloot het Algemeen Bestuur om bij invoering van het nieuwe afvalbeleid te starten met het 
gescheiden inzamelen van blik bij glas. De eerste effecten van deze beleidswijziging laten zien dat er veel 
aanbod is van blik bij de glascontainer en dat het daarmee een groot succes is en bijdraagt aan het bereiken 
van de doelstellingen. Het neveneffect hiervan is dat er veel blik bij de container wordt bijgeplaatst. In het 
najaar van 2019 evalueren we het gescheiden inzamelen van blik bij glas.  
 
In juli 2019 besloot het Algemeen Bestuur om incontinentiemateriaal gescheiden te gaan inzamelen, circulair 
te gaan verwerken en daarmee de hoeveelheid restafval te verminderen. Naast het verminderen van 
restafval wilde het bestuur hiermee tevens de mogelijkheid bieden aan inwoners om kosteloos af te komen 
van het incontinentieafval. 
 
In 2019 zal er voor de papierinzameling met verenigingen een nieuwe overeenkomst komen. Er wordt 
gezamenlijk gekeken naar de inzet van verenigingen in het basispakket. De nieuwe overeenkomst gaat op 1 
januari 2020 in. Er wordt met verenigingen een verkenning uitgevoerd of ook andere taken binnen het 
basispakket gedaan kunnen worden als verenigingen geen vrijwilligers meer kunnen leveren voor de 
papierinzameling. Het behoud van de vergoeding is één van de uitgangspunten hierbij. 
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Maatwerk GR 
Het bestuur heeft in 2019 een start gemaakt met het nadenken over de wijze waarop raden meer 
mogelijkheden krijgen om zelf te bepalen welk afvalbeleid voor hun gemeente ingevoerd zou moeten 
worden. Dit naar aanleiding van het besluit van oktober 2017, waar met meerderheid van stemmen een 
voorstel werd aangenomen voor de invoering van nieuw afvalbeleid, terwijl enkele gemeenten tegenstander 
waren van de gekozen beleidsvariant. Het model van een GR met een basispakket, kan zich daardoor 
mogelijk gaan ontwikkelen naar een maatwerk GR, waarin individuele gemeenten hun eigen beleidskeuzes 
kunnen maken. Het besluit om de inzameling en verwerking van incontinentiemateriaal buiten het 
basispakket te laten ligt in lijn met deze ontwikkeling.  
 
Grondstoffen- en afvalstromenmarkt  
De grilligheid van de grondstoffenmarkt komt met name tot uitdrukking in het basispakket. In deze 
bestuursrapportage zijn een aantal ontwikkelingen zichtbaar die invloed hebben op het resultaat van dit 
programma. Zo nemen de opbrengsten van de ingezamelde grondstoffen af; bijvoorbeeld bij textiel, papier 
en glas. De opbrengsten zijn afhankelijk van prijsontwikkeling op de wereldmarkt. De prijsdaling bij papier 
wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door het wegvallen van de export naar China en Indonesië en door de grote 
hoeveelheden Amerikaans papier op de wereldmarkt. De kosten voor verwerking van GFT zijn gestegen als 
gevolg van een groot aanbod op de GFT markt (landelijk wordt steeds meer afval gescheiden) en de 
beperkte ontwikkeling in de verwerkingscapaciteit.  
 
Vergoeding kunststofverpakkingen 2015-2016 
De vergoedingen die gemeenten krijgen voor het inzamelen, sorteren en vermarkten van 
kunststofverpakkingen lopen de komende jaren terug en zijn nog niet vastgesteld door de 
raamovereenkomstpartijen. De verwachting is dat de Avri gemeenten minder inkomsten ontvangen voor het 
verpakkingsmateriaal dat wordt ingezameld, gesorteerd en vermarkt. De sorteerders, de VNG en het 
Afvalfonds hebben aan tafel gezeten over de definities van kunststofverpakkingsmateriaal en over de 
kwaliteit en over de uiteindelijke vergoeding. De VNG heeft daarna de sorteerder opdracht verleend om 
rechtstreeks met gemeenten afspraken te maken over de afhandeling 2015 en 2016. Het gedane voorstel 
van de sorteerder is financieel nadelig voor Avri. Over het voorstel voor de afhandeling vindt overleg plaats 
tussen Avri en sorteerder.  
 
Uitstel overdracht stortplaats 
Avri ging er in de begroting vanuit dat de stortplaats op locatie De Meersteeg op 1 januari 2021 wordt 
overgedragen aan de provincie Gelderland voor de eeuwigdurende nazorg. Het verwachte 
overdrachtsmoment wordt in deze bestuursrapportage uitgesteld tot 1 januari 2024. De reden daarvoor is dat 
de ALM studie die door de provincie Gelderland opgesteld moet worden ten aanzien van de stortplaats nog 
niet afgerond is per eind 2020. Daarnaast zorgt de ontwikkeling van het zonnepark ervoor dat het 
oorspronkelijke overdrachtsmoment operationeel niet haalbaar is.  
 
Op het moment overdracht van de stortplaats is een bedrag nodig (zgn. doelvermogen) zodat de provincie 
na overdracht kan voorzien in het eeuwigdurende onderhoud van de stortplaats. Door uitstel van de 
overdracht is er – gezien de huidige economische situatie - een grotere kans op een daling van de 
gehanteerde rekenrente, waardoor een aanvullende bijdrage nodig is om het doelvermogen te bereiken. Avri 
is in overleg met de provincie over de ontwikkelingen en de gevolgen voor Avri als stortplaats exploitant. Een 
eventuele aanvulling ten behoeve van het doelvermogen wordt verwerkt in de afvalstoffenheffing. 
 
2.2 Resultaten Afvalbeheer (programma basispakket) 
Marktomstandigheden zorgen voor financiële nadelen 
In december 2018 besloot het Algemeen Bestuur de invoering van het nieuwe afvalbeleid uit te stellen naar 
1 juli 2019 en de tarieven afvalstoffenheffing voor 2019 te handhaven. De tarieven zijn gehandhaafd om de 
communicatie rondom het uitstel naar inwoners zo eenvoudig mogelijk te houden en het draagvlak voor het 
nieuwe beleid niet te verminderen. Hierdoor werd op begrotingsbasis tevens een financieel overschot 
gecreëerd (dankzij het hogere verwachte aanbod restafval in het eerste half jaar van 2019) dat als 
risicobuffer geldt gezien de onzekerheden door het uitstel en de effecten van het nieuwe afvalbeleid.  
 
Het genomen besluit blijkt in financieel opzicht een juiste te zijn geweest. Avri wordt in 2019 geconfronteerd 
met diverse (niet beïnvloedbare) marktomstandigheden die een nadelig effect hebben op de begroting. De in 
de vorige alinea beschreven financiële buffer is hierdoor volledig tenietgedaan en zelfs meer dan dat, 
waardoor naar verwachting over 2019 – evenals over 2018 - aanspraak moet worden gedaan op de 
weerstandscapaciteit.  
 



 

6 

De meeste marktontwikkelingen zijn reeds aangekondigd en verwerkt in de begroting 2020 (opgesteld 
voorjaar 2019) en worden in voorliggende bestuursrapportage voor het begrotingsjaar 2019 bijgesteld. Het 
nadeel over 2019 bestaat voor het grootste deel uit de stijging van het verwerkingstarief voor het GFT afval 
per 1 april 2019 als gevolg van een aanbesteding (€ 0,5 mln. voor 2019). Dit wordt veroorzaakt door 
ontwikkelingen op de grondstoffen- en afvalstromenmarkt. Zo dalen de grondstofvergoedingen, met name 
voor het papier waar de marktvergoeding momenteel het laagste punt heeft bereikt sinds jaren. Tot slot 
stijgen de uitvoeringkosten door CAO indexeringen en stijging van markttarieven door de aantrekkende 
economie. 
 
In onderstaande tabel is de bijstelling van het verwachte resultaat met € 671.000 in voorliggende 
bestuursrapportage (‘berap’) weergegeven.  
 

 
Tabel 1: Resultaat programma basispakket 
 
De afwijking op het lastentotaal van dit programma is 2,6% en op de verschillende onderdelen van de 
begroting niet meer dan 3,4%. Echter is de absolute afwijking van voor- en nadelen per saldo € 0,7 mln. en 
afzonderlijk opgeteld zelfs € 1,2 mln. Het typeert de grilligheid van de begroting, waarbij kosten en 
opbrengsten in groter wordende mate afhankelijk zijn van scheidingsgedrag van huishoudens en 
marktmechanismes. Ter illustratie: de beschikbare weerstandscapaciteit om dergelijke afwijkingen op te 
vangen bedroeg bij de jaarstukken 2018 € 0,6 mln. 
 
Actualisatie projectuitgaven nieuw afvalbeleid 
In het Algemeen Bestuur van 4 juli 2019 is een prognose van de totale projectuitgaven op basis van de stand 
per 31 mei 2019 afgegeven van in totaal € 10,5 mln. Op basis van de nog aanwezige risico’s is hieraan een 
onzekerheidsmarge toegevoegd met een bandbreedte van € 0,1 mln. tot € 0,3 mln. 
 
In deze bestuursrapportage wordt zichtbaar dat de volledige bandbreedte van € 0,3 mln. nodig is. De totale 
projectuitgaven zijn (peildatum 15 juli 2019) geraamd op € 10,8 mln.; de meerkosten bedragen € 1,9 mln. ten 
opzichte van het projectbudget (€ 8,9 mln.). Dit wordt onder andere veroorzaakt door de uitvoering van extra 
taken, extra juridische kosten door een gewijzigde aanwijsprocedure en operationele tegenvallers bij de 
plaatsing van containers (kabels en leidingen en bronbemaling). De hieruit voortvloeiende kapitaallasten 
liggen (incl. maximale bandbreedte) hoger dan in de begroting 2020, een bedrag van maximaal € 1 per 
huishouden. 
 
2.3 Ontwikkelingen Integraal Beheer Openbare Ruimte 
Naast afvalbeheer draagt Avri zorg voor een heel, veilig en schoon Rivierenland door het beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte en door actieve toezicht en handhaving op de naleving van regels die 
gelden in de openbare ruimte. Op basis van het zogenaamde pluspakket levert Avri een breed 
dienstenpakket voor haar gemeenten in de openbare ruimte.  
 
DVO West Betuwe 
De belangrijkste wijziging in het eerste half jaar betrof de start van de uitvoering van het nieuwe contract 
voor de fusiegemeente West Betuwe. Dankzij de goede onderlinge samenwerking is die start voorspoedig 
verlopen. Als gebruikelijk bij een nieuwe samenwerking zijn de werkzaamheden en de DVO in het eerste jaar 
nog volop in ontwikkeling en worden hierop wijzigingen voorgesteld om de DVO verder te vervolmaken.  
Ook liggen er kansen om de veegwerkzaamheden voor West Betuwe dynamisch in te richten waarbij met 
gebruik van data en GPS enkel op plekken geveegd wordt waar op dat moment nodig is. Voor het verder 
ontwikkelen hiervan is een projectteam opgericht. 
 
IBOR 2.0 
In 2018 is gestart met het organisatie ontwikkelingstraject IBOR 2.0 om IBOR voor de langere termijn 
toekomstbesteding te maken (zie ook paragraaf 5.2).  
 
  

RESULTAAT PROGRAMMA BASISPAKKET Begroting 2019 Berap 2019 Verschil %

Opbrengsten afvalstoffenheffing 19.740 20.037 297 1,5%

Opbrengsten grondstoffen 5.892 5.782 -110 1,9%

UItvoeringskosten basispakket -25.114 -25.972 -858 3,4%

Resultaat programma basispakket 518 -153 -671
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Portefeuillehoudersoverleg 
Er is een portefeuillehouderoverleg IBOR in oprichting, zijnde een adviescommissie zoals bedoeld in artikel 
17 van de GR Avri. Dit overleg is erop gericht om vorm te geven aan het collectief opdrachtgeverschap van 
de (vier) opdracht gevende gemeenten en heeft onder meer als doel: het doorvoeren van innovaties om de 
buitenruimte zo effectief en efficiënt mogelijk te beheren en specifieke doelen te bereiken en het versterken 
van de positie van IBOR binnen de GR. 
 
Vernieuwde dienstenstructuur 
In 2018 heeft Avri samen met de gemeente Tiel een traject doorlopen om een DVO op te stellen volgens een 
vernieuwde dienstenstructuur. Dit betreft een categorisering binnen de producten van beheer openbare 
ruimte. Deze structuur draagt bij aan de leesbaarheid van de begrotingen voor de IBOR gemeenten doordat 
deze op verschillende niveaus inzicht biedt in gerealiseerde kwaliteit en kosten. Het is gewenst dat ook 
andere IBOR gemeenten hiervan gebruik gaan maken, waardoor de beheersbaarheid en efficiency van de 
administratieve processen wordt vergroot en de vergelijkbaarheid tussen de onderlinge gemeenten 
toeneemt. De vernieuwde dienstenstructuur is een voorbeeld van een onderwerp dat in het 
portefeuillehoudersoverleg besproken zal worden. 
 
Toezicht en handhaving 
Avri levert al meerdere jaren diensten op het gebied van toezicht en handhaving op (onderdelen van) de 
Algemene Plaatselijke Verordening van individuele gemeenten. De aanvullende dienstverlening zorgt voor 
schaalvoordeel op de handhavingstaken van Avri en kansen op integraal handhaven door combinatie met de 
afvalstoffenverordening (programma basispakket). Om een professionaliseringsslag te maken is Avri met 
meerdere gemeenten in gesprek om de samenwerking te bestendigen in meerjarige contracten. Dat 
bewerkstelligt continuïteit en zekerheid om de dienstverlening voor gemeenten de komende jaren nog verder 
te ontwikkelen op een wijze die past binnen een integrale aanpak in de openbare ruimte.  
 
2.4 Resultaten Integraal Beheer Openbare Ruimte (programma pluspakket) 
In dit programma pluspakket zijn diensten opgenomen die individuele gemeenten in aanvulling op het 
basispakket contractueel van Avri kunnen afnemen. Dankzij dit pluspakket levert Avri een breed 
dienstenpakket voor haar gemeenten in de openbare ruimte. De grootste activiteit binnen het pluspakket 
betreft het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR). Dit bevat zowel de uitvoering- en beheertaken 
op het gebied van groen, grijs, riolering, verkeer, openbare verlichting, begraafplaatsen, speeltuinen, 
gladheidbestrijding en ongediertebestrijding als de intake en afhandeling van meldingen in de openbare 
ruimte.  
 
Avri biedt de diensten uit het pluspakket tegen kostprijs aan. Dit betekent dat op deze activiteiten geen winst 
door Avri wordt behaald. In de (raam)overeenkomsten die Avri met gemeenten afsluit voor de pluspakket 
activiteiten is voor IBOR afgesproken dat alle lusten en lasten voor rekening van de gemeenten komen. Er is 
zodoende geen weerstandscapaciteit voor IBOR bij Avri ingericht, maar uitsluitend voor de operationele 
risico's van de andere pluspakket activiteiten (reserve pluspakket). 
 
In deze bestuursrapportage 2019 worden de baten en lasten van het pluspakket geactualiseerd op basis van 
de met iedere gemeente afzonderlijk voor 2019 overeengekomen opdrachten en hieruit volgende 
werkbegrotingen. De baten en lasten van het programma pluspakket dalen met € 3,8 mln. (ruim 20%) ten 
opzichte van de GR begroting 2019 (opgesteld april 2018). Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de wijziging 
van het takenpakket voor de nieuwe gemeente West Betuwe. Vanaf 2019 voert de nieuwe fusiegemeente 
West Betuwe de investeringsprojecten aan riolering, wegen en straatverlichting in eigen beheer uit, waar Avri 
tot en met 2018 dit voor de voormalige gemeente Neerijnen uitvoerde. 
 
2.5 Bedrijfsafval (programma bedrijfsafval) 
Avri voert in beperkte mate commerciële activiteiten uit in de vorm van inzameling en het laten verwerken 
van afval dat vrijkomt bij bedrijven. De dienstverlening aan bedrijven is ondersteunend aan de basistaken, 
gericht op het zo goed mogelijk benutten en inzetten van beschikbare productiemiddelen en vormt een 
beperkt onderdeel van de bedrijfsvoering en van de omzet. De opbrengsten uit bedrijfsafval activiteiten 
worden tevens gebruikt om invulling te geven aan de regionale maatschappelijke betrokkenheid door 
sponsoring van regionale evenementen (sponsoring in natura; gratis afvalinzameling). 
 
Het financiële resultaat wordt met € 9.000 (-8%) naar beneden bijgesteld naar € 102.000. Het rendement op 
de omzet is 5,5%. De daling van het resultaat is het gevolg van een daling in de contractuele omzet. Door 
stijging van het verwerkingstarief van het bedrijfsafval (als gevolg van een aanbesteding eind 2018) is de 
marktpositie onder druk komen te staan. De kostenstijging wordt niet in alle contracten volledig doorbelast 
om het regionale bedrijfsleven zoveel mogelijk aan ons te blijven binden. 
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De resultaten van bedrijfsafval worden afgestort naar de reserve bedrijfsafval. De bedrijfsafval activiteiten 
kunnen dankzij de positieve financiële resultaten een bijdrage leveren ten gunste van de basistaken, 
waardoor ook dit doel van dit programma wordt bereikt.  
 
2.6 Ontwikkelingen Bedrijfsvoering 
Avri werkt samen met de inwoners van Rivierenland aan het voorkomen van het verspillen van grondstoffen 
en aan een schoon, heel en veilig Rivierenland. Dat doen we op een bedrijfsmatige en transparante manier. 
En in een razendsnel veranderende wereld. Technologische, sociale, politieke en wettelijke veranderingen 
vragen óók van Avri om snel en adequaat hierop te anticiperen. Binnen het Algemeen Bestuur is in 2019 
bijvoorbeeld het gesprek opgestart om te bekijken in hoeverre er maatwerk per gemeente mogelijk is binnen 
de dienstverlening van het basispakket. Maar ook de invoering van het nieuwe afvalbeleid en de 
ontwikkelingen binnen het takenpakket IBOR zijn actuele voorbeelden van de veranderingen die grote 
impact hebben op onze bedrijfsvoering. In samenwerking met gemeenten, inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke instellingen dienen we ons te blijven meebewegen naar de toekomst.  
 
De veranderingen hebben impact op onze organisatie en daarmee ons personeel. Het uitvoeren van 
repeterende werkzaamheden is steeds meer verleden tijd. We gaan samen oplossingen en werkwijzen 
zoeken die passen bij de dynamische omgeving waarin wij ons bevinden. We ondervinden hierbij steeds 
meer de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt, dat het aantrekken van personeel bemoeilijkt en een 
prijsverhogend effect heeft bij marktpartijen waarmee we samenwerken. De begroting staat hierdoor onder 
druk. 
 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
Avri wil een inclusieve organisatie zijn; een organisatie waar ook mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een plek hebben en met plezier kunnen werken. Daarmee willen we tevens een bijdrage 
leveren aan de uitdagingen die op dit thema in de regio voor de gemeente liggen.  
Sinds 2012 voert Avri IBOR taken uit en is er een intensieve samenwerking ontstaan met Werkzaak 
Rivierenland, Inovium, UWV en de sociale afdelingen van de gemeenten Buren en Neder-Betuwe. Het 
begon met het detacheren van een beperkte doelgroep; in 2019 is dit uitgegroeid tot ongeveer 95 
medewerkers. In 2019 gaat het tot dusver over vijf medewerkers die door ons succesvol zijn opgeleid en 
twee medewerkers waarbij het traject lopende is. Op deze wijze draagt Avri bij aan het maatschappelijke 
doel dat iedereen mee moet kunnen doen in onze maatschappij. Daar zijn we trots op. We verkennen 
continu de mogelijkheden om de groep te kunnen vergroten.  
 
In 2019 sponsoren we wederom grote regionale evenementen door het gratis ophalen en/of opruimen van 
afval, zoals Appelpop, Bloesemtocht, Fruitcorso en Dijkensport. Daarnaast zamelt Avri ook in 2019 met 
verenigingen papier in, organiseren we excursies voor basisscholen en verzorgen we voorlichting over onder 
andere duurzaamheid, inzameling van afval en grondstoffen en zwerfafval voor het voortgezet onderwijs. 
Avri organiseert daarnaast ook in 2019 open excursies voor inwoners en markten en braderieën en 
burgerinitiatieven ondersteunen met gratis containers en gratis afvoer van afval. 
 
Duurzaamheid 
Duurzaamheid maakt een belangrijk onderdeel uit van de keuzes in de bedrijfsvoering. Vanuit Avri Solar B.V. 
realiseren we - door externe financiering - duurzame energie op de voormalige stortplaats, het zogenaamde 
zonnepark. Het zonnepark op de voormalige afvalberg in Geldermalsen is in 2018 officieel geopend. Met de 
bouw van het zonnepark heeft de afvalberg aan de A15 een nieuwe en duurzame bestemming voor de 
toekomst gekregen. Eind 2018 werd door investeringen via crowdfunding, het streefbedrag van € 990.000 
behaald. Onder de 340 investeerders waren maar liefst 250 inwoners uit de Avri-gemeenten. Door de vele 
zonuren in 2018 ligt de energieopbrengst van het zonnepark sinds de ingebruikname begin maart al 7% 
hoger dan de 8,3 miljoen kWh die voor dit jaar was geraamd. Dat is genoeg duurzame energie om naast de 
beoogde 3.000 huishoudens een paar honderd extra huishoudens van stroom te voorzien. Mede hierdoor is 
het mogelijk om dividend uit te keren vanuit de Avri Realisatie B.V. In de Algemene vergadering van 
aandeelhouders is besloten om € 350.000 dividend uit te keren vanuit Avri Realisatie B.V. aan de GR Avri. 

 
Efficiency en risicobeheersing 
Het verhogen van onze bedrijfsefficiency en het verkleinen van onze bedrijfsvoering risico's heeft ook in 
2019 onze aandacht. In 2019 is ons ICT platform gemoderniseerd waardoor de kwetsbaarheid is afgenomen 
en we flexibeler zijn in het gebruik van ICT voorzieningen zoals tablets, apps en digitale 
vergadertoepassingen. Ook werken we dit jaar actief aan verdere digitalisering van papieren 
informatiestromen. We breiden het gebruik van ondersteunende systemen (onder andere 
personeelssysteem) verder uit.  



 

9 

We investeren in 2019 in ondersteuning rondom het inkopen en aanbesteden om rechtmatigheid risico’s te 
verkleinen en op professionele en doelmatige wijze de inkopen binnen Avri uit te voeren. Wet- en 
regelgeving wordt jaarlijks aangescherpt en de controle op inkopen groeit, mede dankzij maatschappelijke 
ontwikkelingen zoals fraudezaken. Het vergroot de administratieve bewijslast voor de organisatie en het 
belang van professionele ondersteuning van de inkopende afdelingen.  
 
2.7 Resultaten Bedrijfsvoering (programma algemene baten en lasten) 
In dit programma worden de kosten van de bedrijfsvoering centraal verantwoord. We verwachten een 
afwijking van de overheadlasten van € 554.000 (9,0%) ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019. De 
kostenstijging is grotendeels niet beïnvloedbaar en waar nodig reeds verwerkt in de begroting 2020. De 
stijging wordt veroorzaakt door onder andere de actuele arbeidsmarkt problematiek waardoor hogere 
inhuurkosten worden gemaakt, autonome prijsindexeringen (CAO en stijgende markttarieven) en specifieke 
branche ontwikkelingen (onder andere kostenstijgingen in de verzekeringsbranche en meerwerk in de 
accountancybranche). Binnen de bedrijfsvoering zorgt de aanbesteding in ICT dienstverlening voor een 
stijging van kosten en wordt er geïnvesteerd in inkoop en aanbesteden met als doel inkooprisico’s te 
verkleinen en inkoopkosten te verminderen. 
 
De gemeenten ondervinden in 2019 geen financieel nadeel van deze ontwikkelingen. Op basis van de Nota 
Reserves en Voorzieningen wordt de toegerekende overhead op begrotingsbasis doorbelast. Het nadeel 
wordt verrekend met de Algemene Bedrijfsreserve Avri. Naast de risicobuffer die wordt aangehouden voor 
de bedrijfsvoeringrisico's kent deze reserve ook een egaliserende functie; mee- en tegenvallers worden met 
deze reserve verrekend. 
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3 PROGRAMMA BASISPAKKET 
 

 

 

 

BASISPAKKET 

 

 

 

 

3.1 Inleiding 
In het programma basispakket zijn de diensten opgenomen die Avri uitvoert voor de acht gemeenten in 
Rivierenland. Met deze diensten geeft Avri invulling aan de gemeentelijke afvaltaak van inzameling en 
verwerking van huishoudelijke afvalstoffen én aan het Regionale Afvalbeheer Plan. In dit plan zijn de 
ambities en speerpunten van de acht gemeenten op het gebied van afval en grondstoffen vastgelegd. 
 
3.2 Ontwikkelingen 2019 
In december 2018 is besloten tot uitstel van invoering van het nieuwe afvalbeleid tot 1 juli 2019. Het nieuwe 
afvalbeleid, waarbij naast de financiële prikkel ook een comfortprikkel wordt ingevoerd, is nodig om de 
regionale doelstellingen voor 2020 te behalen van 75 kg restafval per inwoner per jaar. Hoewel het nieuwe 
beleid in diverse gemeenten in Nederland een bewezen effect heeft op het scheidingsgedrag van mensen, is 
het niet exact te voorspellen welk effect de invoering daadwerkelijk zal gaan hebben op het 
scheidingsgedrag van inwoners in onze regio. De begroting 2019 werd door het uitstel in december 2018 
middels een begrotingswijziging bijgesteld. De begroting 2019 is opgebouwd uit twee verschillende vormen 
van beleid en hieruit volgende inzamelmethoden. Voor het eerste halfjaar is de begroting gebaseerd op een 
aanbod van 100 kg restafval per inwoner per jaar en voor het tweede halfjaar op 60 kg per inwoner per jaar.  
 
Overgang naar nieuw beleid 
Om de transitie naar het nieuwe afvalbeleid voor onze inwoners zorgvuldig te laten verlopen, zijn er – in 
overleg met het Dagelijks Bestuur – diverse maatregelen genomen. Zo is de laatste lediging van de 
minicontainer voor restafval (m.u.v. buitengebied) gratis geledigd in de periode tussen 17 juni en 28 juni. In 
verband met het nieuwe afvalbeleid wordt deze per 1 juli 2019 gebruikt voor inzameling van plastic en 
drankenkartons. De aanbiedingen waren gratis, omdat de mini container leeg moest zijn voor de inzameling 
hiervan. Daardoor kon in deze periode de ondergrondse restafvalcontainer tijdelijk gratis worden gebruikt.  
Eind juni 2019 is er tevens een extra inzamelronde uitgevoerd voor GFT en plastic om te voorkomen dat – 
door herindeling van de routes door het nieuwe beleid – er huishoudens zouden zijn die langer dan 23 dagen 
moeten wachten op de inzameling van deze fracties.  
 
Ook zijn bovengrondse containers als tijdelijke voorziening ingehuurd, omdat ondergrondse containers nog 
niet geplaatst konden worden in verband met bijzonderheden op de locatie of de lopende bezwaarprocedure. 
De bovengrondse containers worden ingehuurd om te voorkomen dat inwoners enkel gebruik kunnen maken 
van de (verder gelegen) uitwijkcontainer.  
 

Dit programma gaat over: 

het inzamelen van verwerken van huishoudelijke 

afvalstromen en grondstoffen. 
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In de maanden juli en augustus 2019 worden bovengrondse containers voorzien van een nieuwe kaartlezer 
en van een 30 liter trommel in plaats van de huidige 60 liter trommels. In deze twee maanden kan bij deze 
bovengrondse containers 60 liter worden aangeboden tegen het tarief van 30 liter.  
 
De aanbesteding van minicontainers heeft vertraging opgelopen en dat betekent dat we later moeten starten 
met het omwisselen van de 140 liter naar de 240 liter minicontainers voor plastic en drankenkartons. 
Wanneer huishoudens hierdoor tijdelijk te weinig capaciteit hebben om het plastic via de minicontainer aan 
te bieden, worden losse plasticzakken bij de container met inzet van achterladers ingezameld. 
 
Daarnaast start met ingang van 1 juli 2019 het ombouwen van de bestaande restafvalcontainers in de 
stadscentra naar perscontainers voor plastic en drankenkartons. In het eerste halfjaar moesten deze 
bestaande restafvalcontainers beschikbaar blijven voor het aanbieden van het restafval. Als het ombouwen 
van de bestaande restafvalcontainers gereed is en de perscontainers voor plastic en drankenkartons 
operationeel zijn, kan het afval ingezameld worden met een kraanwagen. In de periode die nodig is om de 
huidige restafvalcontainers om te bouwen, wordt het restafval in zakken met achterladers ingezameld.  
 
Tot slot worden door de overgang van het oude naar het nieuwe afvalbeleid veel meldingen gemaakt en 
vragen gesteld door de inwoners. Dit vraagt extra aandacht en inzet van meerdere disciplines zoals 
handhaving, Klant Contact Centrum, communicatie, beleid en juridische zaken om alle inwoners zo goed 
mogelijk te ondersteunen bij de overgang naar het nieuwe beleid. 
 
Gescheiden inzameling 
In oktober 2018 besloot het Algemeen Bestuur om bij invoering van het nieuwe afvalbeleid te starten met het 
gescheiden inzamelen van blik bij glas. De eerste effecten van deze beleidswijziging laten zien dat er veel 
aanbod is van blik bij de glascontainer en dat het daarmee een groot succes is en bijdraagt aan het bereiken 
van de doelstellingen. Het neveneffect is ook dat er veel blik wordt bijgezet in zakken. In het najaar van 2019 
evalueren we het gescheiden inzamelen van blik bij glas om de service naar de inwoners eventueel verder te 
kunnen verbeteren.  
 
In juli 2019 besloot het Algemeen Bestuur om incontinentiemateriaal gescheiden te gaan inzamelen, circulair 
te gaan verwerken en daarmee de hoeveelheid restafval te verminderen. Inwoners met 
incontinentiemateriaal hebben meer restafval dan gemiddeld. Het wegbrengen kan tevens problemen 
opleveren voor inwoners met een beperkte mobiliteit. Het besluit voorziet in oplossingen hierin. Iedere 
gemeente beslist zelf of zij hiervan gebruik wil maken (via het pluspakket van Avri).  
 
3.3 Ontwikkeling van de baten en lasten 
In onderstaande tabel is het resultaat van het programma basispakket uiteengezet. Ondanks hogere 
inkomsten afvalstoffenheffing (door een groter aanbod restafval door huishoudens dan begroot), zorgen 
dalende grondstofvergoedingen en stijgende uitvoeringskosten voor een verwacht nadelig financieel 
resultaat over 2019. Het resultaat wordt met € 671.000 naar beneden bijgesteld naar een negatief saldo van 
€ 153.000. Dit saldo wordt onttrokken uit de voorziening basispakket. Hierbij wordt opgemerkt dat geen 
rekening is gehouden met de effecten voor het nieuwe beleid. De mutaties voor 2019 komen overeen met de 
ontwikkelingen uit de begroting 2020 (voorjaar 2019); een forse stijging van het verwerkingstarief voor het 
GFT afval, dalende grondstofvergoedingen (met name marktvergoeding voor het papier) en stijgende 
uitvoeringskosten door prijsindexeringen. 
 
In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt dat de prognose in verhouding tot de omvang van de begroting 
niet significant afwijkt. De afwijking op het lastentotaal van dit programma is 2,6% en op de verschillende 
onderdelen niet meer dan 3,4%. Echter is de afwijking van voor- en nadelen per saldo € 0,7 mln. en 
afzonderlijk opgeteld zelfs € 1,2 mln. Het typeert de grilligheid van de begroting, waarbij kosten en 
opbrengsten in groter wordende mate afhankelijk zijn van scheidingsgedrag van huishoudens en 
ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt. Ter illustratie: de beschikbare weerstandscapaciteit om dergelijke 
afwijkingen op te vangen bedroeg bij de jaarstukken 2018 € 0,6 mln. 
 

 
Tabel 2: Resultaat programma basispakket 
 
In de volgende paragrafen worden de afzonderlijke mutaties nader verklaard. 
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3.3.1 Opbrengsten afvalstoffenheffing  
De uitvoeringslasten van het basispakket worden - na aftrek van de baten uit de ingezamelde grondstoffen - 
via de afvalstoffenheffing in rekening gebracht bij de inwoners. De afvalstoffenheffing bestaat sinds 2014 uit 
een basistarief en een variabel tarief. De hoogte van de afvalstoffenheffing is per huishouden verschillend. 
Deze wordt bepaald door het aanbiedvolume (30 liter via afvalpas, 140 liter via minicontainer of 240 liter via 
minicontainer) en het aantal keer per jaar dat restafval wordt aangeboden.  
In voorliggende bestuursrapportage 2019 worden de baten afvalstoffenheffing uit de begroting 2019 
bijgesteld op basis van de verwachte mutaties op zowel het basisdeel als het variabele deel van de 
afvalstoffenheffing. In onderstaande tabel zijn deze weergegeven. Er wordt een hogere netto opbrengst van 
zowel het basisdeel als het variabele deel verwacht. In totaal liggen de opbrengsten in deze prognose  
€ 297.000 (1,5%) hoger dan begroot.   
 

 
Tabel 3: Ontwikkeling baten afvalstoffenheffing  
 
Baten basisdeel afvalstoffenheffing 
De prognose van baten uit het vaste deel van de afvalstoffenheffing is gebaseerd op de 
voortgangsinformatie en prognose zoals deze door Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) voor 2019 
is opgesteld. Het bruto opgelegde bedrag aan afvalstoffenheffing ligt 3,2% boven de begroting 2019. 
Daarnaast verwachten we over 2019 in totaal 7,8% van het bedrag aan opgelegde aanslagen niet te 
ontvangen door kwijtschelding en oninbaarheid. Dit percentage ligt in lijn met het patroon uit de jaarstukken 
2018 (7,7%) maar boven de begroting 2019 (6,6%). Per saldo bedraagt het financiële voordeel op de netto 
baten uit het basisdeel bedraagt € 239.000 (1,6%) hoofdzakelijk het gevolg van autonome groei van het 
areaal (nieuwbouw). 
  
Baten variabel deel afvalstoffenheffing eerste half jaar 
De variabele baten afvalstoffenheffing volgen uit het aanbiedvolume en het aantal keren per jaar dat 
restafval wordt aangeboden. De gerealiseerde aanbiedgemiddelden over het eerste halfjaar, januari tot en 
met juni, liggen in lijn met de gemiddelden van het eerste halfjaar uit de begroting 2019. In de eerste vijf 
maanden van 2019 ligt het aanbiedgemiddelde (109 kg) boven de begroting. In juni was er sprake van een 
periode waarin restafval gratis kon worden aangeboden.  
 
Begin juni 2019 is gecommuniceerd dat vanwege de overgang naar het nieuwe afvalbeleid de laatste 
inzamelronde voor het restafval gratis zou zijn (zodat de mini containers vanaf dat moment gebruikt konden 
worden voor het verzamelen van plastic en drankenkartons). De ondergrondse restafval containers konden 
van 17 juni tot 1 juli 2019 gratis worden gebruikt voor het restafval. Hier is grootschalig gebruik van gemaakt. 
Deze gratis aanbiedingen in de maand juni geven een vertekend beeld over het eerste halfjaar.  
 
Periode januari – mei 
In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde gemiddelden per huishouden per aanbiedvolume en hieruit 
volgende opbrengsten van de eerste vijf maanden, januari tot en met mei, uiteengezet.  
 

 
Tabel 4: Variabel deel afvalstoffenheffing januari - mei  

BATEN AFVALSTOFFENHEFFING Begroting 2019 Berap 2019 Verschil %

Basis deel afvalstoffenheffing

Bruto baten 16.438 16.961 523

Kwijtschelding, oninbaar etc. -1.085 -1.369 -284

Netto baten 15.353 15.592 239 1,6%

Variabel deel afvalstoffenheffing

Bruto baten 4.493 4.577 84

Kwijtschelding, oninbaar etc. -106 -132 -26

Netto baten 4.387 4.445 58 1,3%

Totaal baten afvalstoffenheffing 19.740 20.037 297 1,5%

VARIABEL DEEL AFVALSTOFFENHEFFING Begroting 2019 Realisatie jan - mei Verschil %

Bruto baten januari - mei 2.413 2.591 178 7,4%

Aanbiedvolume

60 liter brengvoorziening hoogbouw 14,7 16,3 1,6 10,6%

140 liter minicontainer 4,0 4,3 0,3 7,1%

240 liter minicontainer 5,1 5,5 0,3 6,5%



 

13 

In de eerste vijf maanden van 2019 lag het aanbod restafval hoger dan de begroting. Omgerekend naar een 
geheel kalenderjaar werd in deze periode gemiddeld 109 kg per inwoner aangeboden terwijl in de begroting 
van 100 kg per inwoner uitgegaan is. Hierdoor lag ook het gemiddeld aantal aanbiedingen hoger dat in 
eerste instantie tot meer variabele inkomsten afvalstoffenheffing leidt van € 178.000.  
 
Periode juni: gratis aanbiedingen restafval 
In de maand juni is er gemiddeld per inwoner (omgerekend naar een geheel jaar) 136 kg restafval 
aangeboden waar gedeeltelijk geen inkomsten tegenover staan. Het gratis aanbieden van restafval was niet 
voorzien in de begroting 2019 waardoor er een financieel nadeel op de bruto baten van het variabele deel 
van de afvalstoffenheffing in het eerste halfjaar van € 166.000 ontstaat.  
 
De verwachte gemiddelden per huishouden per aanbiedvolume en hieruit volgende opbrengsten zijn in 
onderstaande tabel uiteengezet. In de tabel worden de resultaten van januari tot en met juni weergegeven; 
de bruto baten voor het eerste halfjaar liggen € 12.000 hoger liggen dan in de begroting 2019. 
 
Baten variabel deel afvalstoffenheffing tweede half jaar 
Voor het tweede halfjaar verwachten we dat de bruto opbrengsten € 72.000 hoger liggen dan in de begroting 
2019. Op basis van de definitieve locaties van de ondergrondse containers (o.b.v. de richtlijnen, 
inloopavonden en bezwaren) behouden uiteindelijk meer huishoudens dan verwacht een mini container voor 
restafval (zgn. ‘kleine kernen’). Aangezien voor deze groep geen comfortprikkel geldt in het nieuwe beleid 
(het restafval wordt aan huis opgehaald) verwachten we – op basis van ervaringscijfers - een groter aanbod 
restafval en daarmee een stijging van variabele inkomsten voor het tweede halfjaar. De verwachtingen voor 
het tweede halfjaar blijven uiterst onzeker, doordat er van de Avri gemeenten geen ervaringscijfers 
beschikbaar zijn over het aanbiedgedrag van de huishoudens bij het nieuwe afvalbeleid.  
 

 
Tabel 5: Variabele baten afvalstoffenheffing eerste en tweede halfjaar  
  

BRUTO BATEN AFVALSTOFFENHEFFING

Begroting 2019 Berap 2019 Verschil Begroting 2019 Berap 2019 Verschil %

Aanbiedvolume eerste half jaar

60 liter brengvoorziening hoogbouw 14,7 14,8 0,1 274 275 1

140 liter minicontainer 4,0 4,0 0,0 743 754 11

240 liter minicontainer 5,1 5,2 0,1 1.890 1.890 0

Bruto baten afvalstoffenheffing eerste half jaar 2.906 2.918 12 0,4%

Aanbiedvolume tweede half jaar

30 liter brengvoorziening hoogbouw 16,5 16,5 0,0 154 154 0

30 liter brengvoorziening 15,5 15,5 0,0 1.183 1.063 -120

140 liter minicontainer 3,6 3,6 0,0 29 96 67

240 liter minicontainer 3,8 3,8 0,0 221 346 125

Bruto baten afvalstoffenheffing tweede half jaar 1.587 1.659 72 4,6%

Totaal bruto baten afvalstoffenheffing 4.493 4.577 84 1,9%

gemiddeld aantal aanbiedingen variabele opbrengsten
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3.3.2 Opbrengsten grondstoffen 
Grondstoffen raken steeds meer vervuild door toenemende invoering van financiële prikkels en 
comfortprikkels bij afvalscheiding door gemeenten. Het gevolg is dat meer restafval bij andere grondstoffen 
worden aangeboden, waardoor minder herbruikbare stromen gesorteerd worden.  
 
In oktober 2018 is een 0-meting uitgevoerd om te bepalen wat de vervuilingsgraad is van de grondstoffen 
papier, gft, textiel, plastic en drankkartons en glas. In oktober 2019 zal opnieuw een meting gedaan worden 
om vast te stellen of er wel of geen toename is van de vervuiling in onze grondstoffen. Tijdens de 0-meting is 
ook gekeken naar de samenstelling van restafval. Ook de samenstelling van restafval zal opnieuw 
geanalyseerd en gemonitord worden.  
 
De opbrengsten uit de ingezamelde grondstoffen zijn met € 110.000 gedaald ten opzichte van de begroting 
2019. De stijging van de opbrengsten is in onderstaande tabel per grondstof gespecificeerd. De belangrijkste 
ontwikkelingen worden nader verklaard.  
 

 
Tabel 6: Ontwikkeling baten grondstoffen 
 
Kunststofverpakkingen 
De opbrengsten uit kunststofverpakkingen zullen naar verwachting € 264.000 hoger liggen dan begroting 
2019. De ingezamelde hoeveelheden liggen in lijn met de realisatiecijfers over 2018, maar hoger dan de 
tonnages uit de begroting 2019 (+9%). We verklaren deze stijging door de verbeterde afvalscheiding door 
onze huishoudens en de (landelijke) berichtgeving rondom de schade die het plastic aan het milieu 
aanbrengt (zgn. plastic soep). Gezien de hoge vergoeding voor het kunststof (€ 746 per ton) leidt een 
bijstelling van het tonnage direct tot een aanzienlijke afwijking in de opbrengsten. Dit onderstreept de 
grilligheid van de begroting van Avri. 
 
Textiel 
De opbrengsten uit textiel zullen naar verwachting € 38.000 hoger liggen dan begroot (+5,5%). Dit wordt 
veroorzaakt door enerzijds een lichte tariefstijging (7,5%) en anderzijds door een verwachte toename van het 
ingezamelde tonnage. De opbrengsten uit textiel worden echter gedrukt door de toename van de vervuiling 
van textiel. Avri krijgt de kosten van de vervuiling doorbelast, voor 2019 is de raming € 20.000. De vervuiling 
van textiel neemt op nationaal niveau toe door de toenemende invoering van inzamelmethoden als diftar. Bij 
de Avri gemeenten is dit ook het geval. Ook zien we dat de samenstelling van het textiel veranderd. De 
hoeveelheid herdraagbaar textiel neemt sterk af. Dit heeft te maken met de mindere en goedkopere kwaliteit 
textiel die op de markt wordt gezet en betere afvalscheiding door onze inwoners. Deze mindere en 
goedkopere kwaliteit textiel kan worden omgezet in vezels maar deze techniek is nog onvoldoende 
doorontwikkeld daardoor kan over de financiële effecten nog geen prognose worden gedaan. 
 
Glas  
De opbrengsten uit glas zullen naar verwachting € 73.000 lager liggen dan in de begroting 2019 (-21%). Dit 
wordt veroorzaakt door een forse daling (50%) in de vergoedingen voor glas als gevolg van een toename 
van de vervuiling. Een afgekeurde vracht ingezameld glas wordt verwerkt als restafval; dit brengt extra 
kosten voor de verwerker met zich mee. Verwerkers houden hiermee rekening in hun vergoeding. Onze 
voormalige verwerker heeft daarnaast haar sorteerlocatie gesloten. Het glas wordt vanaf 1 april 2019 
overgeslagen in Geldermalsen en daarna getransporteerd naar een andere locatie in Nederland. Er worden 
voor overslag en transport extra kosten gemaakt waarvoor we deels worden gecompenseerd. De effecten 
hiervan zijn verwerkt bij de uitvoeringskosten. 
 
Papier  
De opbrengsten uit papier worden met € 299.000 bijgesteld ten opzichte van de begroting 2019 (-22%).  
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een forse daling (-20%) van de papierprijs. Het resultaat van het 
programma basispakket is erg afhankelijk van de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt en papiermarkt in 
het bijzonder. Schommelingen in de marktvergoeding hebben direct effect op het resultaat. In de begroting 
2019 is uitgegaan van een gemiddelde vergoeding over 2019 van € 96 per ton. In het eerste half jaar 2019 

BATEN GRONDSTOFFEN Begroting 2019 Berap 2019 Verschil %

Kunststofverpakkingen 2.936 3.200 264 9,0%

Textiel 701 739 38 5,5%

Glas 347 274 -73 -21,0%

Papier 1.360 1.061 -299 -22,0%

Overige fracties 549 509 -40 -7,4%

Totaal 5.892 5.782 -110 -1,9%
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komt de gemiddelde vergoeding uit op € 84 per ton, € 7 per ton lager dan het jaargemiddelde 2018 (€ 91 per 
ton). De papierprijs is in juli verder gedaald (€ 70 per ton), op korte termijn wordt er geen verhoging van de 
vergoeding verwacht. Dit is een gevolg van het vrijwel volledig wegvallen van de export naar China en 
Indonesië, de grote hoeveelheden Amerikaans papier op de wereldmarkt (tegen lage papierprijzen) en een 
licht afvlakkende economie in Europa. Daarnaast loopt de hoeveelheid ingezameld papier landelijk nog 
steeds terug. Dit is het gevolg van de toenemende digitalisering waardoor er veel minder huis-aan-huis 
folders en bladen worden verspreid onder huishoudens. Daarnaast wijzigt ook de samenstelling; er is een 
toename van de hoeveelheid karton dat wordt veroorzaakt door toenemende aankopen via internet door 
consumenten. Karton heeft een lager soortelijk gewicht dan papier.  
 
3.3.3 Uitvoeringskosten basispakket 
Het totaal van de uitvoeringslasten van het basispakket nemen naar verwachting met € 858.000 toe ten 
opzichte van de bijgestelde begroting 2019 (+3,4%). Dit wordt veroorzaakt door toename van de afval 
verwerkingskosten. In de navolgende alinea’s worden de mutaties nader toegelicht. 
 

 
Tabel 7: Uitvoeringslasten basispakket  
 
Uitvoeringskosten basispakket 
 
Projectkosten gescheiden inzameling incontinentiemateriaal  
In juli 2019 besloot het Algemeen Bestuur om incontinentiemateriaal gescheiden te gaan inzamelen, circulair 
te gaan verwerken en daarmee de hoeveelheid restafval te verminderen. Iedere gemeente beslist zelf of zij 
hiervan gebruik wil maken en betalen de kosten zelf (via het pluspakket van Avri). Besloten werd om de 
eenmalige projectkosten gezamenlijk te dragen. De projectkosten bedragen € 70.000 en zijn verwerkt in het 
programma basispakket van voorliggende bestuursrapportage.  
 
Principeakkoord CAO gemeenten 
In paragraaf 7.3.1 is een toelichting gegeven op het principeakkoord dat VNG, FNV Overheid, CNV Overheid 
en CMHF eind juni 2019 hebben bereikt over de nieuwe CAO gemeenten. De gevolgen hiervan zijn verwerkt 
in de bestuursrapportage en leiden tot en een kostenverhoging voor dit programma van € 125.000.   
 
Vennootschapsbelasting 
In 2019 is duidelijk geworden in welke mate de afzet van grondstofstromen wordt belast voor de 
vennootschapsbelasting. Deze afdracht is sinds de inwerkingtreding van deze wet (2016) in het risicoprofiel 
van Avri opgenomen (zie voor meer toelichting de risico paragraaf). Met terugwerkende kracht is voor de 
afgelopen vier jaren een bedrag van in totaal € 48.000 verwerkt in voorliggende bestuursrapportage.  
 
Dienstverlening BSR 
In de begroting 2019 en voorjaarsnota 2019 van BSR is een verhoging van de deelnemersbijdrage voor Avri 
opgenomen van in totaal € 44.000 ten opzichte van de begroting 2019 van Avri. De hogere 
deelnemersbijdrage is gevolg van extra kosten voor GDI voorzieningen (zoals DigiD), hogere CAO 
indexering en toename van de bedrijfsvoeringskosten binnen BSR. 
 
Transitiekosten van oud naar nieuw beleid 
In paragraaf 4.2 is toegelicht dat er diverse operationele transitiekosten zijn en zullen worden gemaakt om 
de overgang van oud naar nieuw beleid zo goed mogelijk te laten verlopen. Voorbeelden hiervan zijn de huur 
van tijdelijke containers, de extra inzamelroutes voor GFT en plastic en de inzet van achterladers voor plastic 
in de eerste maanden na 1 juli 2019. Deze kosten zijn verwerkt in voorliggende bestuursrapportage en 
kunnen worden gedekt door de hiervoor in de begroting opgenomen operationele risicobuffer (€ 390.000).   
 
Overige mutaties uitvoeringskosten 
Naast voornoemde mutaties zijn er nog diverse onderliggende budgetmutaties binnen het basispakket. Dit 
betreffen onder andere extra juridische kosten voor de aanbesteding voor minicontainers. De voordelige 
budgetmutaties bestaan onder andere uit voordelen op kapitaallasten door een lager investeringsniveau 
minicontainers in 2018 en een latere in gebruik name van een kraanwagen vanwege een latere levering. 
Ook zijn er lagere operationele onderhoudskosten aan ondergrondse containers dankzij het nieuwe 
afvalbeleid waarin veel containers verplaatst zijn of nieuw zijn aangeschaft.  

UITVOERINGSLASTEN BASISPAKKET Begroting 2019 Berap 2019 Verschil %

Uitvoeringskosten basispakket 17.279 17.205 -74 -0,4%

Afval verwerkingskosten 5.549 6.366 817 14,7%

BTW effect 13,5% 2.286 2.401 115 5,0%

Totaal uitvoeringslasten basispakket 25.114 25.972 858 3,4%
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Tot slot zijn er budgettaire voordelen op de stortplaats die verband houden met de ontwikkelingen op de 
stortplaats, zoals lagere zuiveringsheffing en lagere ureninzet van de projectleider. De overige mutaties 
leveren gesaldeerd een voordeel op van € 361.000 ten opzichte van de begroting.  
 
Afval verwerkingskosten 
De kosten voor de verwerking van de afvalstromen zijn met € 817.000 gestegen ten opzichte van de 
begroting 2019. De stijging van de lasten is in onderstaande tabel per afvalstroom gespecificeerd. De 
belangrijkste ontwikkelingen worden nader verklaard.  
 

 
Tabel 8: Lasten afvalstromen 
 
Restafval 
De verwerkingskosten restafval worden naar boven bijgesteld door het hogere aanbod van restafval door 
huishoudens in het eerste halfjaar 2019. In de begroting is uitgegaan van een aanbod van (omgerekend naar 
een geheel jaar) 100 kg per inwoner voor deze periode. De realisatie t/m mei 2019 bedraagt 109 kg per 
inwoner per jaar (+9%). Voor het tweede halfjaar 2019 wordt geen bijstelling van het aanbod restafval 
verwacht ten opzichte van de begroting (60 kg per inwoner per jaar op basis van nieuw afvalbeleid). Ook de 
verwerkingstarieven zijn niet bijgesteld ten opzichte van de begroting.  
 
Groente, Fruit en Tuinafval (GFT) 
De kosten van de verwerking van gft zullen voor 2019 naar verwachting € 537.000 hoger liggen dan begroot. 
Dit wordt veroorzaakt door een forse tariefstijging (+50%) als gevolg van de Europese aanbesteding die in 
december 2018 is gedaan. Als gevolg van beperkte capaciteit op de markt is er maar één inschrijving 
geweest. Door de landelijke reductie van het restafval neemt de GFT fractie toe. Tegelijkertijd is de 
verwerkingscapaciteit in Nederland nauwelijks toegenomen. Het groeiende aanbod drijft de prijs op de 
verwerkingsmarkt op. De overeenkomst is ingegaan met ingang van 1 april 2019 voor een periode van drie 
jaar. Het verwerkingstarief bedraagt € 59,99 per ton (conform het in het bestek opgenomen plafondbedrag), 
maar is nog altijd vergelijkbaar met de afgesloten tarieven van vergelijkbare organisaties. De verwerker zal 
het GFT de komende jaren duurzaam verwerken; er wordt naast aardgas ook CO2 afgezet. Het compost dat 
wordt geproduceerd heeft een A kwaliteit. 
 
Sorteerkosten kunststof en drankenkartons  
In het huidige contract voor kunststofverpakkingen zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de afzet van 
het kunststof verpakkingsmateriaal en de drankenkartons. Aangezien deze fracties gezamenlijk worden 
ingezameld, dienen deze gesorteerd te worden voor afzet op de markt. De sorteerkosten van de kunststof 
verpakkingen en drankenkartons nemen toe ten opzichte van de begroting 2019. De stijging van kosten is 
voornamelijk gevolg van een toename in het aanbod door huishoudens (zie par. 4.3.2). Verder is er een 
tariefstijging van de sorteerder voor de gemeente West Maas en Waal. 
 
BTW effect 13,5% 
Gemeenten mogen sinds de invoering van het BTW compensatiefonds (BCF) de inkoop BTW die zij betalen 
over de activiteiten van de afvalinzameling en afvalverwerking verrekenen met de burger. Avri berekent deze 
mogelijkheid voor de gemeenten door in het tarief afvalstoffenheffing. Dit BTW deel wordt berekend over de 
kostengrondslag (van het basispakket) en leidt tot baten voor de gemeenten. De BTW mag worden 
beschouwd als onderdeel van de kosten, waardoor er geen invloed is op de kostendekkendheid van het 
tarief afvalstoffenheffing. Het opslagpercentage bedraagt 13,5% (mengpercentage). 
 
De beschreven stijging van uitvoeringslasten van € 743.000 (€ 858.000 exclusief BTW van € 115.000) en de 
daling van de baten grondstoffen van € 110.000 zorgen voor een totale stijging van de BTW grondslag van  
€ 853.000. Het hieruit volgende extra te compenseren BTW bedrag voor de regiogemeenten bedraagt  
€ 115.000 (voordelig voor de gemeenten). Een overzicht van de BTW baten per regiogemeente op basis van 
de bestuursrapportage 2019 is weergegeven in bijlage 3. Dit betreft een prognose van BTW baten. De 
daadwerkelijk te verrekenen BTW wordt gebaseerd op de BTW grondslag uit de jaarstukken 2019.  
 
 

LASTEN AFVALSTROMEN Begroting 2019 Berap 2019 Verschil %

Restafval 2.245 2.439 195 8,7%

GFT afval 1.421 1.958 537 37,8%

Sorteerkosten kunststof en drankenkartons 856 985 129 15,1%

Overige kosten 1.027 983 -44 -4,2%

Totaal 5.549 6.366 817 14,7%
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3.3.4 Samenvatting baten en lasten 
 
In onderstaande tabel worden de baten en lasten van dit programma samengevat.  
 

 
Tabel 9: Baten en lasten programma basispakket  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET Begroting 2019 Berap 2019 Verschil %

Lasten

Lasten uitvoering Basispakket 23.127 23.870 743

BTW Basispakket 13,5% 2.286 2.401 115

Kwijtscheldingen 824 944 120

Totaal lasten 26.237 27.215 978 3,7%

Baten

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 5.892 5.782 -110

Inzet voorziening Basispakket 170 170 0

Baten afvalstoffenheffing 20.564 20.981 417

Exploitatieresultaat programma Basispakket -518 153 671

Totaal baten 26.108 27.086 978 3,7%

Saldo baten en lasten -129 -129 0

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 0 0

Resultaat voor bestemming -129 -129 0

Reservemutatie -129 -129 0

Resultaat na bestemming 0 0 0
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4 PROGRAMMA PLUSPAKKET 
 

 

 

 

 

PLUSPAKKET 

 

 

4.1 Inleiding  
In dit programma zijn diensten opgenomen die individuele gemeenten in aanvulling op het basispakket 
contractueel van Avri kunnen afnemen. Dankzij dit pluspakket levert Avri een breed dienstenpakket voor 
haar gemeenten. De grootste activiteit binnen het pluspakket betreft het integraal beheer van de openbare 
ruimte (IBOR). Dit bevat zowel de uitvoering- en beheertaken op het gebied van groen, grijs, riolering, 
verkeer, openbare verlichting, begraafplaatsen, speeltuinen, gladheidbestrijding en ongediertebestrijding als 
de intake en afhandeling van meldingen in de openbare ruimte. Daarnaast levert Avri op verzoek de 
technische advisering bij de onderhoud- en uitvoeringsprojecten in de openbare ruimte. Verder levert Avri 
diensten op het gebied van toezicht en handhaving op (onderdelen van) de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV). Voor een aantal gemeenten worden afvalstromen uit de openbare ruimte verwerkt en 
extra inzamelrondes van restafval en/of gft gereden.  
 
Avri biedt de diensten uit het pluspakket tegen kostprijs aan. Dit betekent dat op deze activiteiten geen winst 
door Avri wordt behaald. In de (raam)overeenkomsten die Avri met gemeenten afsluit voor de pluspakket 
activiteiten is voor IBOR afgesproken dat alle lusten en lasten voor rekening van de gemeenten komen. Er is 
zodoende geen weerstandscapaciteit voor IBOR bij Avri ingericht, maar uitsluitend voor de operationele 
risico's van de andere pluspakket activiteiten. Voor activiteiten waarin de overeenkomst de risico's niet 
afdekt, worden de geringe exploitatieresultaten verrekend met de reserve pluspakket van Avri. Op basis van 
de gemaakte DVO afspraken worden de uitgaven door Avri periodiek aan de betreffende gemeenten 
verantwoord. De begrotingen en voortgangsrapportages worden zo veel mogelijk afgestemd op de planning 
en control cyclus van de opdrachtgevende gemeenten. Besluitvorming over kwaliteit en kwantiteit van de 
IBOR activiteiten en de daarmee gepaard gaande kosten is voorbehouden aan de betreffende gemeenten. 
 
4.2 Ontwikkelingen 2019 
De uitvoering van taken binnen integraal beheer openbare ruimte zijn volop in ontwikkeling. In 2018 is 
samen met gemeente Tiel een proces opgestart om te komen tot verbetering van de DVO afspraken en een 
vernieuwde opzet voor de hieruit volgende werkbegroting en verantwoording daarover. Daarnaast is dankzij 
de fusie van Gemeente Neerijnen naar de nieuwe gemeente West Betuwe een verschuiving in het uit te 
voeren takenpakket opgetreden. Dit was aanleiding om ook de interne organisatie te evalueren; aspecten als 
imago, kernwaarden, opdrachtnemerschap en rolverdeling zijn momenteel onderwerp van gesprek. De 
belangrijkste ontwikkelingen zijn toegelicht in deze paragraaf.  
 
 

Dit programma gaat over: 

de aanvullende activiteiten die Avri verricht voor 

gemeenten zoals het Integraal Beheer van de 

Openbare Ruimte (IBOR) en handhavingstaken. 
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Nieuwe DVO West Betuwe 
In 2018 heeft de herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen plaatsgevonden naar 
de nieuwe fusiegemeente West Betuwe. In september hebben het Dagelijks Bestuur van Avri en de 
stuurgroep West Betuwe ingestemd met het implementatieplan. Er heeft een ontvlechting van taken 
plaatsgevonden omdat de werkzaamheden die Avri sinds 2014 voor de gemeente Neerijnen uitvoerde, nu 
door de nieuwe gemeente West Betuwe worden gedaan. Tegelijkertijd besloot de gemeente West Betuwe 
i.o. om specifieke IBOR taken juist bij Avri te beleggen. In een zorgvuldig proces is uitvoering gegeven aan 
de ontvlechting en overgang van Avri medewerkers naar de nieuwe gemeente. De start van de nieuwe 
gemeente West Betuwe gaf aanleiding om intensief met elkaar in gesprek te gaan over de te behalen 
resultaten en de wijze waarop we effectief en plezierig samenwerken. Dit heeft naar tevredenheid van beide 
partijen plaatsgevonden en vormt een goede basis voor de verdere samenwerking in de toekomst. Er zijn in 
de dienstverleningsovereenkomst (DVO) afspraken vastgelegd over het uitvoeren van taken, het gewenste 
kwaliteitsniveau en het hieruit volgend werkbudget. De werkbegroting kent een omvang van ca. € 1,7 mln. 
Dit alles is in een kort tijdsbestek gerealiseerd door de constructief verlopen samenwerking met de 
gemeente  
 

Als gebruikelijk bij een nieuwe samenwerking zijn de werkzaamheden en de DVO in het eerste jaar nog 
volop in ontwikkeling. In de praktijk is gebleken dat niet alle werkzaamheden en arealen compleet en 
eenduidig in de DVO waren opgenomen. In goed overleg tussen gemeente en Avri zijn hier aanvullende 
afspraken over gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van het legen van afvalbakken in de openbare ruimte en 
het digitale kaartmateriaal. Ook liggen er kansen – voor alle IBOR gemeenten – om veegwerkzaamheden 
dynamisch in te richten waarbij met gebruik van data en GPS enkel op plekken geveegd wordt waar op dat 
moment nodig is. Vanaf januari is er een projectteam opgericht waarin zowel mensen uit de buitendienst als 
de binnendienst deelnemen. Doel is om met de kennis en kunde vanuit de praktijk gekoppeld aan de 
mogelijkheden uit de markt te komen tot een gemotiveerd bedrijfsmatig plan waaruit blijkt wat een eigen 
veegdienst op kan leveren voor zowel Avri als de gemeenten. 
 
IBOR 2.0 
Mede dankzij de wijziging van het takenpakket voor de nieuwe fusiegemeente West Betuwe is de vraag 
ontstaan waar IBOR zich de komende jaren met haar dienstverlening op wil richten. In 2018 is om die reden 
gestart met het organisatie ontwikkelingstraject IBOR 2.0 met als doel IBOR toekomstbestendig voor de 
langere termijn te maken. De verbinding van strategie, inrichting van de organisatie en uitvoering staat hierbij 
centraal. De input van gemeenten en ook medewerkers stond hierbij centraal; niet voor maar met 
gemeenten en medewerkers denken. De vragen die hierbij centraal stonden: wat gaat goed en wat kan 
beter, welke kansen zien we voor IBOR en waar dient IBOR als eerste mee aan de slag te gaan? Zowel de 
gemeente als de medewerkers hebben waardering voor deze vorm van verbeteren uit gesproken. De 
behoefte om meer aan de voorkant te sturen, IBOR die als partner van gemeenten ontzorgt (ook in 
platformfunctie voor gemeenten die nog geen IBOR diensten afnemen bij Avri) en verdere verbetering van 
afstemming met gemeenten zijn voorbeelden van onderwerpen die aan de orde zijn gekomen. Er is een 
actieprogramma opgesteld om de gewenste doorontwikkeling te realiseren. De uitvoering hiervan wordt, in 
samenwerking met de IBOR gemeenten, gestart in het najaar van 2019.  
 
Vernieuwde dienstenstructuur 
In 2018 heeft Avri een traject doorlopen om een DVO op te stellen volgens een vernieuwde 
dienstenstructuur. Dit betreft een categorisering binnen de producten van beheer openbare ruimte. Deze 
structuur draagt bij aan de leesbaarheid van de begrotingen voor de IBOR gemeenten doordat deze op 
verschillende niveaus inzicht biedt in gerealiseerde kwaliteit en kosten. Nog niet alle IBOR gemeenten 
maken nu gebruik van de vernieuwde dienstenstructuur, op termijn hoopt Avri deze uniforme structuur voor 
alle IBOR-gemeenten in te kunnen zetten. Hierdoor wordt de beheersbaarheid en efficiency van de 
administratieve processen vergroot en neemt de vergelijkbaarheid tussen de onderlinge gemeenten toe, wat 
leidt tot meer sturingsinformatie.  
 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; een inclusieve organisatie  
Avri wil een inclusieve organisatie zijn; een organisatie waar ook mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een plek hebben en met plezier kunnen werken. Daarmee willen we tevens een bijdrage 
leveren aan de uitdagingen die op dit thema in de regio voor de gemeente liggen.  
Sinds 2012 voert Avri IBOR taken uit en is er een intensieve samenwerking ontstaan met Werkzaak 
Rivierenland, Inovium, UWV en de sociale afdelingen van de gemeenten Buren en Neder-Betuwe. Het 
begon met het detacheren van een beperkte doelgroep; in 2019 is dit uitgegroeid tot ongeveer 95 
medewerkers. Deze collega's werken onder begeleiding in de openbare ruimte. Inmiddels is de doelgroep 
uitgebreid en begeleiden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - waaronder P-wet, Wajong, Wia 
en statushouders - in het arbeidsproces, via diverse werkervaringsplaatsen, stages en leerwerkroutes.  
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Het doel is om deze mensen in deze periode te activeren door het aanleren van werknemersvaardigheden 
en op deze manier aantrekkelijker te maken voor de arbeidsmarkt. In 2018 zijn twee medewerkers vanuit 
deze situatie bij Avri aan een baan geholpen. In 2019 gaat het tot dusver over vijf medewerkers die door ons 
succesvol zijn opgeleid en twee medewerkers waarbij het traject lopende is. We zetten de ingezette koers de 
komende jaren door omdat iedereen telt! 
 
Toezicht en handhaving 
Avri levert al meerdere jaren diensten op het gebied van Toezicht en Handhaving op (onderdelen van) de 
Algemene Plaatselijke Verordening van individuele gemeenten. De aanvullende dienstverlening zorgt voor 
schaalvoordeel op de handhavingstaken van Avri en kansen op integraal handhaven door combinatie met de 
afvalstoffenverordening (programma basispakket). Avri voert al geruime tijd handhavingsopdrachten uit voor 
de gemeenten Tiel, Culemborg, Zaltbommel en Neder-Betuwe. De jaarlijkse contracten bevestigen de goede 
samenwerking tussen gemeente en Avri, onder andere door ontwikkeling van de teams, de efficiënte aanpak 
en de nauwe contacten met gemeenten en politie. Tijdens de jaarlijkse evaluatie gesprekken met onze 
opdrachtgevers neemt Avri de feedback mee om verder te professionaliseren.  
 
Als onderdeel van IBOR wordt de verdere professionalisering van Toezicht en Handhaving vormgegeven 
door het IBOR 2.0 project. Daarnaast is Toezicht en Handhaving momenteel met meerdere gemeenten in 
gesprek om de samenwerking te bestendigen in meerjarige contracten. Dat bewerkstelligt continuïteit en 
zekerheid om de dienstverlening voor gemeenten de komende jaren nog verder te ontwikkelen op een wijze 
die past binnen een integrale aanpak in de openbare ruimte. Binnen het programma pluspakket handhaven 
we op een gevarieerd pakket aan regelgeving, onder andere de APV, Drank- en horecawet en de 
gemeentewet. Avri heeft met verschillende gemeenten afspraken op maat. 
 
4.3 Ontwikkeling van de baten en lasten 
In de P&C cyclus van de GR wordt aangesloten op de meest actuele individuele DVO afspraken en hieruit 
volgende werkbegrotingen. De cijfers in de GR begroting 2019 (opgesteld april 2018) zijn gebaseerd op de 
werkbegrotingen 2018 die Avri heeft opgesteld op basis van de op dat moment geldende 
dienstverleningsovereenkomst. In voorliggende bestuursrapportage 2019 worden de baten en lasten waar 
nodig geactualiseerd.  
 
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van het programma pluspakket weergegeven. De daling van 
baten en lasten is voornamelijk gevolg van de wijziging van het takenpakket voor de nieuwe gemeente West 
Betuwe. Op basis van de uitgangspunten in de (raam) overeenkomsten met de individuele IBOR gemeenten 
behaalt Avri geen financieel resultaat. 
 

 
Tabel 10: Baten en lasten programma pluspakket 
 
  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA PLUSPAKKET Begroting 2019 Berap 2019 Verschil %

Lasten

Integraal beheer openbare ruimte - via DVO 12.562 11.644 -918

Integraal beheer openbare ruimte - overige opdrachten 4.002 633 -3.369

Frictiekosten Neerijnen 0 367 367

Handhavingstaken 1.122 1.225 103

Overige dienstverlening Pluspakket 146 205 59

Totaal lasten 17.832 14.074 -3.758 -21,1%

Baten

Integraal beheer openbare ruimte - via DVO 12.562 11.644 -918

Integraal beheer openbare ruimte - overige opdrachten 4.002 633 -3.369

Frictiekosten Neerijnen (inzet voorziening) 0 367 367

Handhavingstaken 1.122 1.225 103

Overige dienstverlening Pluspakket 146 205 59

Totaal baten 17.832 14.074 -3.758 -21,1%

Saldo baten en lasten 0 0 0

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 0 0

Resultaat voor bestemming 0 0 0

Reservemutatie 0 0 0

Resultaat na bestemming 0 0 0
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Integraal beheer openbare ruimte – via DVO 
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van de DVO’s van de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, West 
Betuwe en Tiel weergegeven. Deze cijfers zijn gebaseerd op de eerste voortgangsrapportage en op de 
geactualiseerde werkbegrotingen 2019. Op dit moment is nog niet met alle gemeenten overeenstemming 
over de werkbegrotingen 2019. Avri is met deze gemeenten in gesprek om tot een overeenstemming te 
komen. De recente ontwikkelingen zullen in de tweede voortgangsrapportage worden verwerkt en 
gerapporteerd. 
 

 
Tabel 11: IBOR DVO Begroting 2019 
 
Integraal beheer openbare ruimte – overige opdrachten 
De overige IBOR opdrachten bestaan uit de (begeleiding en ondersteuning van) investeringsprojecten en 
meerwerk opdrachten van de IBOR gemeenten. In de GR begroting 2019 (gebaseerd op de 
werkbegrotingen 2018) zijn de investeringsprojecten aan riolering, wegen en straatverlichting voor de 
voormalige gemeente Neerijnen opgenomen. Vanaf 2019 voert de nieuwe fusiegemeente West Betuwe deze 
projecten zelf uit waardoor de baten en lasten komen te vervallen. Voor deze bestuursrapportage zijn de 
cijfers geactualiseerd op basis van de DVO afspraken die voor begrotingsjaar gelden met de verschillende 
gemeenten.  
 
Frictiekosten Neerijnen (IBOR) 
Om er voor te zorgen dat de ontvlechting (Neerijnen) en toevoeging van taken (West Betuwe) geen 
financiële gevolgen heeft voor de overige IBOR gemeenten, is door de gemeente West Betuwe frictiekosten 
betaald, die in 2018 in de voorziening frictiekosten Neerijnen gestort zijn. In 2019 wordt deze voorziening 
ingezet voor materiële frictiekosten en desintegratiekosten (dit zijn kosten die betrekking hebben op de af te 
bouwen overhead). 
 
Handhavingstaken 
Naast de DVO met gemeente Tiel voert Avri in 2019 handhavingstaken uit voor de gemeenten Culemborg, 
Zaltbommel, Neder-Betuwe. Evenals bij de IBOR taken zijn de baten en lasten bijgesteld op basis van de 
meest recente overeenkomsten met de gemeenten. 
 
Overige dienstverlening Pluspakket 
De overige activiteiten in het pluspakket bestaan uit de verwerking van afvalstromen, extra gft inzameling en 
acties rond zwerfafval op middelbare scholen. Voor het extra gft vindt verrekening plaats met de betreffende 
inwoners middels een opslag op de afvalstoffenheffing. De toename van baten en lasten is gevolg van de 
nieuwe opdracht om extra GFT in te zamelen voor de gehele fusiegemeente West Betuwe. Tot en met 2018 
werd dit voor de voormalige gemeente Neerijnen uitgevoerd. Ten tijde van het opstellen van voorliggende 
bestuursrapportage zijn de werkzaamheden nog niet uitgevoerd. In voorliggende bestuursrapportage wordt 
geen financieel saldo voor de overige taken verwacht. Een eventueel saldo bij de jaarstukken wordt 
verrekend met de reserve pluspakket.   

INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE DVO Begroting 2019

Gemeente Buren 2.675

Gemeente Neder-Betuwe 1.975

Gemeente West Betuwe 1.720

Gemeente Tiel 5.275

Totaal 11.644



 

22 

5 PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 
 

 

 
 

BEDRIJFSAFVAL 

 
 

 

 

 

5.1 Inleiding 
Avri voert in beperkte mate commerciële activiteiten uit in de vorm van inzameling en het laten verwerken 
van afval dat vrijkomt bij bedrijven. De dienstverlening aan bedrijven is ondersteunend aan de basistaken, 
gericht op het zo goed mogelijk benutten en inzetten van beschikbare productiemiddelen en vormt een 
beperkt onderdeel van de bedrijfsvoering en van de omzet. De opbrengsten uit bedrijfsafval activiteiten 
worden tevens gebruikt om invulling te geven aan de regionale maatschappelijke betrokkenheid door 
sponsoring van regionale evenementen (sponsoring in natura; gratis afvalinzameling). 
 
5.2 Ontwikkelingen 2019 
Ook in 2019 geven we invulling aan de regionale maatschappelijke betrokkenheid van Avri. Door verbinding 
met het regionale bedrijfsleven en sponsoring in natura tijdens regionale evenementen wordt de 
zichtbaarheid van Avri in de regio vergroot. De sponsoractiviteiten, in de vorm van het leveren van diensten 
als gratis afvalinzameling, worden ongewijzigd voortgezet. Avri levert een bijdrage aan een aantal gratis 
regionale evenementen. We verwachten tevens het financieel resultaat nagenoeg te kunnen handhaven (zie 
par. 6.3) waardoor we (een gedeelte) ten gunste van het basispakket kunnen blijven inzetten. Hierdoor 
realiseren we ook dit doel van dit programma.  
 
5.3 Ontwikkeling van de baten en lasten 
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het resultaat op dit programma uiteengezet.  
De prognose is dat het totale nettoresultaat na afdracht van vennootschapsbelasting met € 9.000 (8%) 
afneemt en uit zal komen op een bedrag van € 102.000. Het rendement op de omzet bedraagt 5,5%. Het 
overschot wordt toegevoegd aan de reserve bedrijfsafval.  
 

 
Tabel 12: Resultaat programma bedrijfsafval 
 
De bijstelling van het resultaat is het gevolg van een daling in de contractuele omzet door stijging van het 
verwerkingstarief voor bedrijfsafval. In de navolgende paragrafen worden de afwijkingen verder toegelicht.   
 

RESULTAAT PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL Begroting 2019 Berap 2019 Verschil %

Resultaat voor vennootschapsbelasting 139 128 -11

Af te dragen vennootschapsbelasting -28 -26 2

Resultaat na vennootschapsbelasting 111 102 -9 -8%

Dit programma gaat over: 

de inzameling en verwerking van afval van 

bedrijven. 
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In onderstaande tabel is de ontwikkeling van baten en lasten uiteengezet.  
 

 
Tabel 13: Baten en lasten programma bedrijfsafval  
 
Resultaat contracten bedrijfsafval 
Zoals reeds toegelicht en verwerkt in de begroting 2020, heeft eind 2018 een aanbesteding van ons 
bedrijfsmatig restafval plaatsgevonden. Door een enorme krapte op de verwerkingsmarkt, mede door de 
import van buitenlands afval, heeft dit een fors hoger verwerkingstarief opgeleverd. De kosten voor de 
verwerking van bedrijfsafval vallen daardoor hoger uit en de positie op de markt is hierdoor verslechterd. Het 
tarief voor het aanleveren van bedrijfsmatig restafval op ons grondstoffenpark is evenredig verhoogd. 
Hierdoor wordt minder bedrijfsmatig restafval aangeboden waardoor de omzet daalt. Daarnaast wordt (of 
mag) de kostenstijging niet in alle inzamelcontracten met bedrijven doorbelast om het regionale bedrijfsleven 
zoveel mogelijk aan ons te blijven binden. De daling van omzet heeft een evenredige daling van 
verwerkingskosten doordat er minder bedrijfsmatig restafval wordt aangeboden.  
 
Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 
Evenals voor het programma basispakket is het resultaat van dit programma erg afhankelijk van de 
ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt. Schommelingen in de marktvergoeding hebben direct effect op het 
resultaat. We verwachten voor 2019 een klein voordeel op de opbrengsten papier ondanks de lagere 
vergoeding. Ondanks de in paragraaf 4.3.2. beschreven daling van de papierprijs is er een toename in de 
ingezamelde en aangeboden hoeveelheden bedrijfspapier op ons grondstoffenpark.  
 
Af te dragen vennootschapsbelasting 
Door bijstelling van het financiële resultaat wordt automatisch de af te dragen vennootschapsbelasting 
bijgesteld. De daling van het resultaat zorgt voor een lagere belastingafdracht ten opzichte van de begroting 
2019. 
 
  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL Begroting 2019 Berap 2019 Verschil %

Lasten

Lasten uitvoering Bedrijfsafval 1.915 1.711 -204

Af te dragen vennootschapbelasting 28 26 -2

Totaal lasten 1.943 1.737 -206 -10,6%

Baten

Opbrengsten contracten Bedrijfsafval 1.772 1.549 -223

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 249 258 9

Overige opbrengsten 33 32 -1

Totaal baten 2.054 1.839 -215 -10,5%

Saldo baten en lasten 111 102 -9

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 0 0

Resultaat voor bestemming 111 102 -9

Reservemutatie 111 102 -9

Resultaat na bestemming 0 0 0
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6 PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN 
 

 

 
 
ALGEMENE BATEN EN LASTEN 
 

 
 
 
6.1 Inleiding 
Bij de herziening van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is vastgelegd dat kosten zoveel 
mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken / programma's. Dit betekent dat alle 
bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten in de betreffende taakvelden / programma's moeten 
worden begroot en verantwoord. Conform deze voorschriften worden de baten en lasten van overhead 
echter niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma's geregistreerd (als indirecte lasten) maar 
centraal onder een afzonderlijk taakveld (taakveld 0.4 Overhead). Het gevolg hiervan is dat de drie 
beleidsprogramma's (basispakket, pluspakket, bedrijfsafval) een voordelig financieel saldo zouden krijgen, 
dat ter dekking dient van het nadelige saldo van dit programma. Conform BBV is de overhead centraal in 
een afzonderlijk programma begroot, maar omdat dit leidt tot minder inzicht en herkenbaarheid in de 
programma's, is deze overhead naar de programma's doorbelast en afzonderlijk zichtbaar gemaakt. 
Hetzelfde geldt voor de overige baten en lasten binnen dit programma (rentekosten taakveld 0.5 en 
vennootschapsbelasting taakveld 0.9).  
 
6.2 Ontwikkelingen 2019 
Dit programma gaat voornamelijk in op de kosten van de bedrijfsvoering. De huidige projecten en 
ontwikkelingen binnen Avri vragen flexibiliteit om continu te kunnen anticiperen op onvoorziene situaties of 
vragen van stakeholders. Dit zorgt voor onvoorspelbare belasting op de bedrijfsvoering, dat zijn effect heeft 
op de invulling van de bedrijfsvoering en de financiële prognose. De huidige krapte op de arbeidsmarkt 
maakt de uitdagingen groter en zorgt voor druk op de begroting. 
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6.3 Ontwikkeling van de baten en lasten 
In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van baten en lasten nader verklaard. In onderstaande tabel zijn de 
baten en lasten van de bestuursrapportage afgezet tegen de bijgestelde begroting 2019. 
 

 
Tabel 14: Programma algemene baten en lasten  
 
6.3.1 Taakveld 0.4 Overhead 
We verwachten een afwijking van de overheadlasten van € 554.000 (9,0%) ten opzichte van de bijgestelde 
begroting 2019. De kostenstijging is grotendeels niet beïnvloedbaar. Deze wordt veroorzaakt door onder 
andere de actuele arbeidsmarkt problematiek, autonome prijsindexeringen (CAO en inhuurtarieven) en 
specifieke branche ontwikkelingen (onder andere premiestijgingen in de verzekeringsbranche en meerwerk 
in de accountancybranche). Binnen de bedrijfsvoering zorgt de aanbesteding in ICT dienstverlening voor een 
stijging van kosten en wordt er geïnvesteerd in inkoop en aanbesteden.  
 
De gemeenten ondervinden in 2019 geen financieel nadeel van deze ontwikkelingen. Op basis van de Nota 
Reserves en Voorzieningen wordt de aan de diverse activiteiten toegerekende overhead op begrotingsbasis 
doorbelast. Het nadeel wordt verrekend met de Algemene Bedrijfsreserve Avri. Naast de risicobuffer die 
wordt aangehouden voor de bedrijfsvoeringrisico's kent de reserve ook een egaliserende functie. Mee- en 
tegenvallers op het taakveld 0.4 (overhead) worden opgevangen binnen deze reserve (egalisatiefunctie). 
Daarnaast ontstaat dankzij de uitgangspunten uit deze nota ruimte voor het Dagelijks Bestuur om de 
bedrijfsvoering verder te ontwikkelen en te anticiperen op niet voorziene situaties. In geval van structurele 
kostenstijgingen wordt jaarlijks bij de begroting beoordeeld in hoeverre deze aan de gemeenten worden 
doorbelast om de overhead zo stabiel mogelijk te houden.  
 
In de navolgende alinea’s worden de budgetmutaties nader toegelicht. 
 
Arbeidsmarktproblematiek (€ 113.000) 
Op dit moment hebben werkgevers in Nederland te maken met een krappe arbeidsmarkt die onder andere 
veroorzaakt wordt door een gunstige economische groei in Nederland. Ook voor Avri is het lastig om aan 
goede arbeidskrachten te komen. Dat merken we bij vacatures op bijna alle plekken in de organisatie; zowel 
bij Afvalbeheer, IBOR als binnen de Bedrijfsvoering. Om de continuïteit beter te gaan waarborgen willen we 
gaan investeren in de werving van de goede mensen voor alle vacatures in de organisatie. Zolang dit niet 
het geval is, worden functies ingevuld door tijdelijke krachten. De kosten van inhuur liggen doorgaans hoger 
dan voor de (in de begroting verwerkte) vaste formatie. In voorliggende bestuursrapportage is een 
kostenverhoging voor werving en selectie en inhuur voor 2019 opgenomen van € 113.000.  
 
  

PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN Begroting 2019 Berap 2019 Verschil

Taakveld 0.4 Overhead 6.172 6.726 554

Doorbelaste overhead naar programma Basispakket -3.555 -3.555

Doorbelaste overhead naar programma Pluspakket -1.997 -1.997

Doorbelaste overhead naar programma Bedrijfsafval -265 -265

Subtotaal taakveld 0.4 Overhead 355 909 554

Taakveld 0.5 Treasury (rente) 751 544 -207

Taakveld 0.5 Treasury (dividend) 0 -350 -350

Doorbelaste rentekosten naar programma's -751 -544 207

Subtotaal taakveld 0.5 Treasury 0 -350 -350

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 28 74 46

Doorbelaste Vpb naar basispakket 0 -48 -48

Doorbelaste Vpb naar pluspakket 0 0

Doorbelaste Vpb naar bedrijfsafval -28 -26 2

Subtotaal taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0

Saldo baten en lasten -355 -559 -204

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 0

Resultaat voor bestemming -355 -559 -204

Taakveld 0.10 Mutatie reserves -355 -559 -204

Resultaat na bestemming 0 0 0
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Kosten brandverzekering (€ 115.000) 
De gebouwen in de afvalbranche blijken nauwelijks meer tegen brandschade te verzekeren te zijn. De 
voorwaarden van verzekeraars in Europa zijn enorm aangescherpt en de premies zijn fors toegenomen. 
Onze verzekeringsmakelaar heeft ons geïnformeerd dat verzekeraars van brandschade zich massaal 
terugtrekken uit de afval- en recyclingbranche, door de vele brandschades en incidenten in de laatste jaren. 
Meerdere organisaties in onze branche worden momenteel geconfronteerd met de gevolgen van deze 
situatie. Onze gebouwen zijn het gehele jaar voor brand verzekerd, onder de voorwaarde dat een aantal 
maatregelen zouden worden getroffen voor de gebouwen waarin afval gerelateerde activiteiten plaatsvinden; 
dit betreft de overslaghal in Geldermalsen.  
 
Preventief zijn in 2019 de nodige maatregelen genomen om risico voor brand en vervolg schade in de 
overslaghal te verkleinen. Naast een aantal getroffen operationele maatregelen is het hebben van 
thermische detectie een vereiste om voor verzekering in aanmerking te blijven komen. Deze wordt gehuurd 
zodat we kunnen terugvallen op een professionele opvolging bij een brandmelding en flexibel blijven naar de 
toekomst. Om een goed beeld te krijgen van het risico hebben we daarnaast een taxatie en een 
vuurbelastingsonderzoek laten doen. De extra kosten voor de verzekering en beveiliging (het aanbrengen 
van een hittedetectiesysteem in de overslaghal) bedragen € 115.000. In het najaar van 2019 beoordelen we 
dit risico in relatie tot de actuele marktsituatie en krijgen we zicht op de effecten voor 2020. De kosten voor 
de brandverzekering zijn vooralsnog niet verhoogd in de begroting 2020. 
 
Accountantskosten (€ 32.000) 
De accountancy branche staat onder druk. In 2019 hebben we ervaren dat aangescherpte wetgeving een 
omvangrijkere controleplicht veroorzaakt. Tegelijkertijd is de capaciteit beperkt waardoor planningen onder 
druk staan. Het is een beeld dat ook bij onze deelnemende gemeenten wordt herkend. De controle van de 
jaarstukken 2018 kon tijdens de geplande periode (begin maart 2019) niet worden afgerond. De 
voornaamste reden voor het niet tijdig kunnen afronden van de controle is het feit dat de controlevragen 
omvangrijker en gedetailleerder bleken dan verwacht. Doordat de accountantscontrole momenteel nog niet 
is afgerond (juli 2019), is er ook nog geen definitief zicht op eventueel meerwerk dankzij de wettelijke 
ontwikkelingen en verscherpte controles. In de bestuursrapportage gaan we uit van een incidenteel nadeel 
van € 32.000.  
 
Principeakkoord CAO gemeenten (€ 45.000) 
De VNG, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF hebben op 28 juni 2019 een principeakkoord voor de 
CAO gemeenten gesloten. De nieuwe CAO loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Het akkoord wordt 
definitief na de ledenraadplegingen en bekrachtiging door de afzonderlijke besturen. Op basis van de status 
van het besluitvormingsproces en eerdere ervaring gaan we uit van een definitief akkoord.  
De salarissen stijgen per 1 oktober 2019 met 3,25%. De medewerkers die in juni 2019 in dienst zijn van de 
gemeenschappelijke regeling ontvangen in oktober 2019 een eenmalige uitkering van € 750. Ook in 2020 
worden de salarissen drie keer verspreid over het jaar verhoogd. De salarisstijging en eenmalige uitkering in 
2019 zijn verwerkt in de bestuursrapportage en leiden voor de bedrijfsvoering tot een loonkostenverhoging 
van € 45.000.   
 
Vernieuwde ICT dienstverlening (€ 90.000) 
In 2018 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de ICT dienstverlening voor Avri. Deze aanbesteding 
is in 2018 afgerond en gegund aan een marktpartij die de volledige ICT dienstverlening met ingang van 1 
april 2019 voor Avri verzorgt. De kosten voor de dienstverlening zijn marktconform, maar liggen structureel  
€ 75.000 hoger dan de begroting 2019, gebaseerd op kosten bij de voormalige dienstverlener GR Regio 
Rivierenland. De dienstverlening werd hierbij uitgevoerd tegen kostprijs waarbij de ICT infrastructuur 
grotendeels afgeschreven was (conform de bestuurlijke afspraken rondom de verzelfstandiging van Avri). De 
eenmalige migratiekosten naar het nieuwe ICT platform kon grotendeels binnen de bestaande ICT budgetten 
worden opgevangen en leidt tot een incidentele verhoging van € 15.000. In de begroting 2020 is de 
structurele kostenstijging reeds verwerkt. Een nadere toelichting op de ICT ontwikkelingen is beschreven in 
het hoofdstuk Bedrijfsvoering. 
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Extra ondersteuning afdeling Afvalbeheer (€ 135.000) 
Door de overgang van het oude naar het nieuwe afvalbeleid worden er veel inrichtingsvragen gesteld over 
het beleid en de uitvoering daarvan. De werkdruk is groot; dit geldt voor zowel de uitvoerende medewerkers 
als voor de medewerkers die ondersteunen en de vragen over de voorbereiding, de communicatie en het 
beleid beantwoorden. Er is extra capaciteit nodig omdat inwoners meer gebruik maken van sociale media en 
tegelijkertijd reguliere projecten die binnen de organisatie zijn gestart (onder andere boordcomputers, 
vulgraadsystemen, opleiding personeel, onderzoek milieustraten) doorgang moeten vinden. Er wordt een 
projectleider en een teamleider ingehuurd om de afdeling Afvalbeheer extra hierbij te ondersteunen. In de 
bestuursrapportage is een incidentele kostenverhoging opgenomen van € 135.000.  
 
Overige budgetmutaties (€ 24.000) 
De overige budgetmutaties bestaan onder andere uit de extra ondersteuning rondom inkoop en 
aanbesteden, een voordeel op ICT kapitaallasten door uitstel van de investeringen in boordcomputers en de 
huisvesting. Tot slot is er een stijging van overige personeelskosten. Per saldo bedraagt de kostenstijging 
van deze overige budgetmutaties € 24.000.  
 
6.3.2 Taakveld 0.5 Treasury 
Rente  
In voorliggende bestuursrapportage is rekening gehouden met een extra financiering als gevolg van de 
meerkosten bij de investeringen voor het nieuwe afvalbeleid en als gevolg van het investeren in materieel. 
Ondanks deze extra financieringsbehoefte ligt de rentelast € 207.000 lager dan in de begroting 2019 mede 
als gevolg van gunstigere rentepercentages.  
 
Dividend 
De algemene aandeelhoudersvergadering van Avri Realisatie B.V. heeft in juli 2019 besloten dividend uit te 
keren aan GR Avri. Het bedrag dat wordt uitgekeerd is € 350.000. Dit bedrag bestaat uit de resultaten van 
Avri Realisatie B.V. en Avri Solar B.V. van de afgelopen vijf jaar. Bij de bepaling van het dividend is rekening 
gehouden met het vereiste weerstandsvermogen van Avri Realisatie B.V. De dividenduitkering van  
€ 350.000 is verwerkt in de bestuursrapportage 2019 en wordt als algemene bate toegevoegd aan de 
Algemene Bedrijfsreserve Avri.  
 
6.3.3 Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 
Gedurende 2019 is bekend geworden dat de verkoop van grondstoffen ook aan Vpb plicht onderhevig is. Dit 
vanwege het feit dat Avri met de afzet van grondstoffen deelneemt aan het economisch verkeer. In 
voorliggende bestuursrapportage wordt dit met terugwerkende kracht voor vier jaar (vanaf 2016) toegepast. 
Het effect voor het programma basispakket is € 48.000; gebaseerd op het landelijke uitgangspunt van 1% 
Vpb over de opbrengsten grondstoffen (€ 12.000 per jaar). Gezien de aanhoudende onduidelijkheid tussen 
belastingdienst en de VNG was de Vpb plicht in eerste instantie in het risicoprofiel opgenomen. Het risico is 
hiermee uit het risicoprofiel verwijderd (zie hoofdstuk 9 Weerstandsvermogen). 
 
Vennootschapsbelasting 
De af te dragen Vpb wordt in deze bestuursrapportage met € 46.000 naar boven bijgesteld. Voor het 
basispakket is een bedrag opgenomen van € 48.000, voor het pluspakket is er geen bedrag opgenomen 
voor af te dragen Vpb en voor Bedrijfsafval is deze met € 2.000 naar beneden bijgesteld als gevolg van een 
lager resultaat.  



 

28 

7  BEDRIJFSVOERING 
 

 

7.1 Inleiding 
Avri werkt samen met de inwoners van Rivierenland aan het voorkomen van het verspillen van grondstoffen 
en aan een schoon, heel en veilig Rivierenland. Dat doen we op een bedrijfsmatige en transparante manier. 
Avri wil zich steeds meer tot een brede maatschappelijke dienstverlener ontwikkelen: vernieuwend in 
afvalinzameling, in het beheer van de openbare ruimte en in het vormgeven van lokale bewonersparticipatie. 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid staat hierbij centraal: we zien afval als grondstof in een circulaire 
economie, waarbij alles draait om hergebruik, we creëren duurzame energie (het terrein wordt volop gebruikt 
voor de productie van zonne- en windenergie) en we vinden het belangrijk om kansen te creëren voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
 
En dat in een razendsnel veranderende wereld. Technologische, sociale, politieke en wettelijke 
veranderingen vragen óók van Avri om snel en adequaat hierop te anticiperen. Binnen het Algemeen 
Bestuur is in 2019 bijvoorbeeld het gesprek opgestart om te bekijken in hoeverre er maatwerk per gemeente 
mogelijk is binnen de dienstverlening van het basispakket. In samenwerking met gemeenten, inwoners, 
bedrijven en maatschappelijke instellingen dienen we ons mee te bewegen naar de toekomst.  
 
De veranderingen hebben impact op onze organisatie en daarmee ons personeel. Het uitvoeren van 
repeterende werkzaamheden is steeds meer verleden tijd. We gaan samen oplossingen en werkwijzen 
zoeken die passen bij de dynamische omgeving waarin wij ons bevinden. De bedrijfsvoeringfuncties zorgen 
er met hun ondersteunende werkzaamheden voor dat het primaire proces zo optimaal mogelijk kan blijven 
functioneren en kan anticiperen op deze dynamiek. We ondervinden hierbij steeds meer de gevolgen van de 
krapte op de arbeidsmarkt, dat het aantrekken van personeel bemoeilijkt en een prijsverhogend effect heeft 
bij marktpartijen waarmee we samenwerken. De begroting staat hierdoor fors onder druk. 
 
In de paragraaf gaan we achtereenvolgens in op de ontwikkelingen binnen Avri, de belangrijkste 
onderwerpen uit het Strategisch Bedrijfsplan waar we dit jaar aan werken en de wettelijke ontwikkelingen die 
van invloed zijn op onze bedrijfsvoering. 
 
7.2 Ontwikkelingen 2019 
Voorbereidingen nieuw afvalbeleid 
Voor veel disciplines binnen de bedrijfsvoering stonden de eerste zes maanden in het teken van de laatste 
voorbereidingen van het nieuwe afvalbeleid. Zo is gewerkt aan de nieuwe afvalstoffenverordening, de 
begeleiding van de plaatsingsprocedures voor ondergrondse containers, voorbereiding op de 
routeplanningen, aanbesteding van ondergrondse containers en diverse acties uit het communicatieplan 
(nieuwsbrief Afval&zo, belavonden, inloopbijeenkomsten inwoners, campagne etc.). De invoering van het 
nieuwe afvalbeleid is een dynamisch proces, waarbij de medewerkers zich maximaal hebben ingespannen 
om de voorbereidingen tijdig te treffen zodat per 1 juli 2019 het nieuwe afvalbeleid van start kon gaan. Het 
heeft veel van de organisatie gevraagd en tevens nieuwe uitdagingen zichtbaar gemaakt ten aanzien van 
bijvoorbeeld project- en beleidsmatig werken, communicatie en samenwerking met gemeenten en bestuur. 
We evalueren het project om ervan te leren en verbeteren. 
 
IBOR 2.0 
In 2018 is een start gemaakt met het organisatie ontwikkelingstraject IBOR 2.0. Mede dankzij de wijziging 
van het takenpakket voor de nieuwe fusiegemeente West Betuwe is de vraag ontstaan waar IBOR zich de 
komende jaren met haar dienstverlening op wil richten. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met zowel de 
gemeenten als de medewerkers van Avri. Op basis daarvan is een toekomstvisie geformuleerd. In deze 
toekomstvisie is een van de uitgangspunten in verbinding te blijven staan met alle acht gemeenten. De 
uitwerking van deze toekomstvisie zal leiden tot een toekomstbestendige inrichting van de afdeling Ibor. In 
het najaar van 2019 zal IBOR 2.0 verder vorm krijgen en in samenwerking met de IBOR gemeenten worden 
geïmplementeerd.  
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7.3 Strategisch Bedrijfsplan 
7.3.1 Bedrijfsmatig: efficiënt, transparant en klantgericht  
Het verhogen van onze bedrijfsefficiency en het verkleinen van onze bedrijfsvoering risico's heeft ook in 
2019 onze aandacht. We werken aan een effectieve informatiehuishouding ter ondersteuning van de 
primaire activiteiten.  
 
Ontwikkeling ICT 
In 2018 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de ICT dienstverlening voor Avri met ingang van 2019. 
Deze aanbesteding is in 2018 afgerond en gegund aan een marktpartij die de volledige ICT dienstverlening 
met ingang van 1 april 2019 voor Avri verzorgd. Hierbij zijn alle systemen van Avri op een nieuwe 
infrastructuur overgezet en alle werkplekken vernieuwd. Uitgangspunten voor de uit te voeren 
dienstverlening (m.n. technisch beheer) zijn onder andere ontzorging, continuïteit, veiligheid, schaalbaarheid 
en kosteneffectiviteit. Dankzij de aanbesteding moderniseren we ons technisch platform, verminderen we de 
kwetsbaarheid en zijn we flexibeler in de te gebruiken ICT voorzieningen. De vervanging van onze 
telefooncentrale in het najaar is hier een ander voorbeeld van. Dankzij deze ontwikkelingen werken we met 
onze applicaties en ICT middelen de komende jaren in een moderne, toekomstbestendige ICT omgeving.  
 
Naast de technische verbeteringen is er tevens ICT beleid ontwikkeld en de ICT afdeling verder ingevuld. In 
2019 en 2020 geven we verder vorm aan het informatiebeheer binnen Avri, met name door optimalisatie van 
het applicatie landschap.  
 
Tot slot werken we dit jaar actief aan verdere digitalisering van papieren informatiestromen. We gaan werken 
met tablets en digitale vergadertoepassingen. We breiden het gebruik van het document management 
systeem en personeelsinformatie systeem verder uit. Ook onderzoeken we de mogelijkheden van de 
vernieuwde Office omgeving als SharePoint en OneDrive, waardoor we documenten op efficiëntere wijze 
opstellen en delen. Deze ontwikkelingen worden in 2019 opgestart en zullen een vervolg krijgen in 2020. De 
genoemde ontwikkelingen en projecten zijn grotendeels voorzien in de begroting van Avri. De financiële 
gevolgen van de aanbesteding zijn uitgewerkt in het programma Algemene baten en lasten. In de 
risicoparagraaf is het bedrijfsvoeringsrisico ten aanzien van ICT opgeheven. 
 
Inkoop en aanbesteden 
We investeren in 2019 in ondersteuning rondom het inkopen en aanbesteden om rechtmatigheid risico’s te 
verkleinen en op professionele en doelmatige wijze de inkopen binnen Avri uit te voeren. Uit de afgelopen 
accountantscontroles blijkt dat de huidige interne beheersmaatregelen de risico’s niet in alle gevallen 
afdoende afdekt. Bovendien wordt wet- en regelgeving jaarlijks aangescherpt, mede dankzij 
maatschappelijke ontwikkelingen zoals fraudezaken die een groeiende mate van externe controle tot gevolg 
heeft. Het vergroot de administratieve bewijslast voor de organisatie (zoals het vastleggen van 
prestatieverklaringen) maar ook het belang van permanente ondersteuning van de inkopende afdelingen. In 
2019 is een inkoopadviseur aangetrokken die – naast de begeleiding van diverse aanbestedingen – heeft 
gewerkt aan een integraal inkoopplan. 
 
In het inkoopplan 2019-2020 zijn de uitgangspunten en verbeterpunten voor de uitvoering van de 
inkoopfunctie uitgewerkt. Hierin zijn diverse verbetermaatregelen opgenomen ten aanzien van beleid, 
uitvoering en organisatie. Voorbeelden zijn het opstellen en werken met een (strategische) 
aanbestedingskalender, het optimaliseren van het contractbeheer, het standaardiseren en aanscherpen van 
interne procedures en het vergroten van kennis en bewustwording binnen de organisatie. 
 
7.3.2 Maatschappelijk verantwoord 
Avri wil een inclusieve organisatie zijn; een organisatie waar ook mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een plek hebben en met plezier kunnen werken. Daarmee willen we tevens een bijdrage 
leveren aan de uitdagingen die op dit thema in de regio voor de gemeente liggen.  
Sinds 2012 voert Avri IBOR taken uit en is er een intensieve samenwerking ontstaan met Werkzaak 
Rivierenland, Inovium, UWV en de sociale afdelingen van de gemeenten Buren en Neder-Betuwe. Het 
begon met het detacheren van een beperkte doelgroep; in 2019 is dit uitgegroeid tot ongeveer 95 
medewerkers. 
In 2019 gaat het tot dusver over vijf medewerkers die door ons succesvol zijn opgeleid en twee 
medewerkers waarbij het traject lopende is. Op deze wijze draagt Avri bij aan het maatschappelijke doel dat 
iedereen mee moet kunnen doen in onze maatschappij. Daar zijn we trots op. We verkennen continu de 
mogelijkheden om de groep te kunnen vergroten.  
Tevens hebben we aandacht voor het terugdringen van laaggeletterdheid in de organisatie; in 2019 
organiseren we hiervoor in het kader van het Taalakkoord weer specifieke opleidingen voor medewerkers.  
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In 2019 sponsoren we wederom grote regionale evenementen door het gratis ophalen en/of opruimen van 
afval, zoals Appelpop, Bloesemtocht, Fruitcorso en Dijkensport. Daarnaast zamelt Avri ook in 2019 met 
verenigingen papier in, organiseren we excursies voor basisscholen en verzorgen we voorlichting over onder 
andere duurzaamheid, inzameling van afval en grondstoffen en zwerfafval voor het voortgezet onderwijs. 
Avri organiseert daarnaast ook in 2019 open excursies voor inwoners en markten en braderieën en 
burgerinitiatieven ondersteunen met gratis containers en gratis afvoer van afval. 
 
Vanuit het werken aan een duurzame samenleving, streeft Avri niet alleen naar maximaal hergebruik van 
materialen en goederen die zij inzamelt, maar wil Avri ook in 2019 haar eigen milieu-impact in positieve zin 
zo veel mogelijk versterken. Duurzaamheid maakt onderdeel uit van de keuzes in de bedrijfsvoering. We 
realiseren vanuit Avri Solar B.V. - dankzij externe financiering - duurzame energie op de voormalige 
stortplaats, het zogenaamde zonnepark. 
 
Zonnepark Avri   
Zonnepark Avri op de voormalige afvalberg in Geldermalsen is op 18 mei 2018 officieel geopend.  
Met de bouw van het zonnepark heeft de afvalberg aan de A15 een nieuwe en duurzame bestemming voor 
de toekomst gekregen. Het zonnepark is met een oppervlakte van 12 hectare het grootste van Gelderland. 
De ruim 34.700 zonnepanelen leveren samen een vermogen van 9.3 MW op. Dit is ongeveer 9.000.000 
kWh/jaar aan groene elektriciteit en voldoende om ongeveer 3.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het 
zonnepark levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de productie van schone en hernieuwbare energie in 
Rivierenland en het terugdringen van de uitstoot van CO2. 
 
Eind 2018 heeft er een herfinanciering plaatsgevonden van een achtergestelde lening naar crowdfunding. 
Deze crowdfunding stond open voor medewerkers van Avri en inwoners van het verzorgingsgebied van Avri. 
Deze crowdfunding is succesvol verlopen en in 2018 is deze crowdfunding volledig ingetekend; het 
benodigde bedrag van € 990.000 is volledig geherfinancierd. Eind 2019 zullen de eerste rentebetalingen en 
aflossingen aan de deelnemers gedaan worden. 
 
7.3.3 Duurzaam inzetbare medewerkers 
Avri wil een bijdrage leveren aan een duurzame houding van inwoners en bedrijven. En we werken aan 
duurzaamheid binnen de organisatie; gezonde en vitale medewerkers die veilig en met bezieling aan het 
werk zijn.  
 
Vitaliteit 
We hebben in 2018 het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) in de organisatie uitgezet, waarbij duurzame 
inzetbaarheid als thema centraal stond. De uitkomsten hebben we in een sessie met alle leidinggevenden en 
OR geprioriteerd; aandacht voor meer onderlinge verbinding binnen de organisatie, tegengaan van (extern 
en intern) ongewenst gedrag, verminderen van werkdruk en aandacht voor fysieke gezondheid. In 2019 
hebben we als gevolg daarvan, op basis van subsidie vanuit het ministerie, diverse workshops 
georganiseerd voor onze medewerkers over de thema’s voeding, beweging, slaap en ontspanning, onder de 
noemer AvriFit! Deze worden door medewerkers zeer gewaardeerd. De workshops eindigen in juli 2019. Het 
is de bedoeling dat vitaliteit onder de noemer AvriFit! structureel onder de aandacht van medewerkers blijft. 
Een vervolg op de workshops wordt op basis van nieuwe subsidies in het najaar vorm gegeven, waarbij 
medewerkers en OR worden betrokken.  
 
Verzuim 
Ook in 2019 vraagt het verzuim onze aandacht. Er is veel werk te verrichten en iedere medewerker is daarbij 
nodig. Het  is een flinke uitdaging; het fysiek zware werk vraagt veel en heeft betekenis voor de 
inzetbaarheid van onze medewerkers, specifiek de oudere medewerkers. Een alternatief in de vorm van een 
andere functie binnen of buiten Avri is niet gemakkelijk voorhanden. Door onder meer maandelijkse Sociaal 
Medische Overleggen bespreken welke acties nodig zijn om het verzuim terug te dringen. In het najaar 2019 
gaan we met behulp ArboNed van aan de slag met plannen van aanpak voor die afdelingen waar het 
verzuim gerichte aandacht vraagt.  
 
Arbeidsmarkt problematiek 
In de jaarstukken 2018 is reeds melding gemaakt van risico’s in de bezetting voor de inzamelactiviteiten 
ontstaan. Naast het in de vorige alinea beschreven verzuim speelt hierbij de actuele arbeidsmarkt 
problematiek een rol. De krapte op de arbeidsmarkt zien we echter niet alleen bij de vraag naar chauffeurs, 
maar binnen de gehele organisatie. Binnen zowel Afval, IBOR als de Bedrijfsvoering zijn diverse vacatures 
die moeilijk of niet kunnen worden ingevuld. De uitdagingen zijn soms dermate groot dat deze een risico 
vormen voor de continuïteit van het werk en daarmee de dienstverlening van de organisatie.  
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Op piekmomenten of rondom de vakanties is het steeds moeilijker de bezetting op orde te hebben. We 
proberen de problematiek tegen te gaan bijvoorbeeld door (interne) opleiding. Ook zoeken we naar 
verbetering van onze werving en selectie en gaan we meer gebruik maken van specialistische bureaus die 
ons helpen bij het invullen van vacatures.  
 
7.4 Wettelijke ontwikkelingen 
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)  
In 2020 treed de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet regelt dat de 
huidige publiekrechtelijke rechtspositie van ambtenaren wordt omgezet in een privaatrechtelijke. De 
inwerkingtreding van de wet vraagt de nodige aandacht. Eerder is door het Dagelijks Bestuur - op basis van 
overeenstemming met het Georganiseerd Overleg - besloten de gemeentelijke CAO te volgen (in plaats van 
een eigen CAO af te sluiten). Recentelijk is bekend geworden dat er vanuit de VNG in het najaar 2019 een 
specifieke werkgeversvereniging voor GR’en wordt opgericht. Naar alle waarschijnlijkheid zal in 2020 het 
proces opgestart worden om te komen tot een specifieke CAO voor GR’en.  

Avri richt zich in 2019 op het zorgvuldig invoeren van de Wnra binnen de organisatie. Dit betekent dat we 
regelingen vooral technisch zullen omzetten en ons concentreren op zorgvuldige en effectieve communicatie 
waardoor medewerkers. Zij worden hierdoor meegenomen in dit proces en op de hoogte gebracht van de 
gevolgen van de nieuwe wetgeving. In 2020 zullen regelingen waar nodig hierop worden geactualiseerd.   

Vennootschapsbelastingplicht overheden 
Per 1 januari 2016 is de Vennootschapsbelastingplicht (Vpb) van overheden herzien. De nieuwe regeling 
moet resulteren in een gelijk(er) speelveld voor ondernemende overheidsondernemingen en commerciële 
ondernemingen.  
 
De activiteiten die Avri verricht in kader van bedrijfsafval vallen met ingang van 1 januari 2016 onder de 
vennootschapsbelasting. In 2019 is er duidelijkheid gekomen over de af te dragen vennootschapsbelasting 
op de verkoop van grondstoffen. De financiële effecten hiervan zijn verwerkt in de bestuursrapportage en 
worden in 2019 met de belastingdienst geformaliseerd. Door de NVRD is hierover gecommuniceerd. 
 
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 
In mei 2019 heeft de Eerste kamer de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. Deze wet wijzigt het 
private arbeidsrecht vanaf 1 januari 2020. Het gewijzigde arbeidsrecht gaat ook gelden voor ambtenaren die 
onder de Wnra vallen. De WAB bestaat uit een samenhangend pakket aan maatregelen (grootste gedeelte 
gaat 1 januari 2020 in) die de verschillen tussen vast- en flexwerk verkleinen. De gevolgen van de WAB voor 
Avri zijn nog niet volledig duidelijk. De verwachting is dat de nieuwe wet invloed heeft op de 
personeelsplanning en de lasten voor uitzendkrachten. De inhuurtarieven voor de uitzendkrachten zijn 
onzeker evenals de contracten en mogelijkheden om de gevolgen van deze wet in de organisatie in te 
bedden. De komende maanden wordt dit verder vorm gegeven.   
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8 VERLOOP VAN DE RESERVES EN VOORZIENINGEN 
 

 

8.1 Inleiding 
Het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen voor 2019 is weergegeven in onderstaand 
overzicht. Als gevolg van de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen 2017 (AB februari 2017), 
zijn - naast de reeds bestaande voorzieningen – separate reserves ingesteld voor de programma's 
pluspakket en bedrijfsafval en is de Algemene Bedrijfsreserve gekoppeld aan de overhead.  
 
8.2 Overzicht verloop reserves en voorzieningen 
De in onderstaande tabel weergegeven stortingen en onttrekkingen volgen uit de vastgestelde begrotingen 
van 2019 tot en met 2023 van Avri. De saldi per 1 januari 2019 zijn geactualiseerd op basis van de (onder 
voorbehoud vastgestelde) jaarstukken 2018. De verwachte resultaten van de programma's over 2019 zijn 
geactualiseerd op basis van deze bestuursrapportage. In de volgende alinea's volgt een toelichting per 
reserve en voorziening. 

 
Tabel 15: Saldo ontwikkeling reserves en voorzieningen 

RESERVES EN VOORZIENINGEN AVRI 2020-2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023

RESERVES

Algemene Bedrijfsreserve Saldo 01-01 1.193 1.464 870 698 568 486

Ontwikkelbudget t.b.v. organisatie ontwikkeling -25 -25 -25 -25 -25 -25

Besteding AMBOR subsidie t.b.v. scholing personeel -35 -65 -60 -57

Dividenduitkering Avri Realisatie BV 350

Resultaat programma algemene baten en lasten 296 -554

Inzet reserve programma algemene baten en lasten -330 -82 -45

Saldo 31-12 1.464 870 698 568 486 461

Reserve Pluspakket Saldo 01-01 79 70 70 75 75 75

Resultaat programma pluspakket

Inzet programma pluspakket -9

Dotatie vanuit programma pluspakket 5

Saldo 31-12 70 70 75 75 75 75

Reserve Bedrijfsafval Saldo 01-01 211 331 304 245 246 250

Resultaat programma bedrijfsafval 120 102 54 55 59 66

Inzet programma basispakket -129 -113 -54 -55 -59

Saldo 31-12 331 304 245 246 250 257

VOORZIENINGEN

Voorziening Basispakket Saldo 01-01 1.136 627 543 707 1.060 1.674

Inzet voorziening programma basispakket

Tariefsegalisatie stortplaats -130 -70 200 400

Dotatie vanuit programma basispakket 10 139 113 150 200 200

Resultaat programma basispakket -389 -153 51 3 14 -67

Saldo 31-12 627 543 707 1.060 1.674 1.807

Voorziening Stortplaats Saldo 01-01 580 1.033 838 575 395 375

Kosten eindafwerking -8

Dotatie vanuit afvalstoffenheffing i.v.m. overdracht doelvermogen 461

Kosten nazorgplan en overige kosten -95 -200 -180 -20

Inzet programma basispakket -100 -63

Overdracht resterend doelvermogen naar provincie -375

Saldo 31-12 1.033 838 575 395 375 0

Voorziening Onderhoud gebouwen Saldo 01-01 317 384 447 501 257 368

Dotatie vanuit exploitatie 155 155 155 155 155 155

Onderhoudskosten -88 -92 -101 -399 -44 -54

Saldo 31-12 384 447 501 257 368 469

Voorziening Ontvlechtingskosten IBOR Neerijnen Saldo 01-01 0 538 171 53 0 0

Ontvangen frictie- en desintegratie vergoeding 538

Dekking personele en materiele frictiekosten -177 -63 -35

Dekking desintegratiekosten (overhead) -190 -55 -18

Saldo 31-12 538 171 53 0 0 0

Totaal reserves en voorzieningen Saldo 31-12 4.447 3.243 2.854 2.601 3.228 3.069
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8.2.1 Algemene Bedrijfsreserve 
Op basis van de Nota Reserves en Voorzieningen 2017 is de Algemene Bedrijfsreserve met ingang van 
begrotingsjaar 2017 gekoppeld aan de bedrijfsvoering van Avri. Deze reserve dient ter dekking van de 
bedrijfsvoeringrisico's van Avri, waarbij 10% van de overhead in de reserve wordt gereserveerd. Daarnaast 
worden mee- en tegenvallers in de bedrijfsvoering verrekend met deze reserve (in plaats van met de 
programma's) binnen de bandbreedte van 10% tot 15% van de begrote overhead. Het Dagelijks Bestuur 
heeft toestemming gekregen van het Algemeen Bestuur om binnen deze kaders de reserve in te zetten om 
de bedrijfsvoering te ontwikkelen en risico's te beheersen. Om slagvaardig te kunnen opereren kan achteraf 
verantwoording over de uitgaven aan het Algemeen Bestuur worden afgelegd. 
 
In het programma algemene baten en lasten is beschreven dat er een tekort wordt verwacht van € 554.000 
op overhead over 2019. Dit verwachte tekort wordt extra onttrokken uit de reserve. Op begrotingsbasis was 
een onttrekking van € 330.000 uit de reserve voorzien. Daarnaast is voor organisatie ontwikkelkosten een 
onttrekking opgenomen zowel in de begroting als in de bestuursrapportage van € 25.000. In het programma 
Algemene baten en lasten is ook de dividenduitkering van Avri Realisatie BV beschreven; deze algemene 
bate wordt toegevoegd aan de Algemene Bedrijfsreserve.  
 
8.2.2 Reserve Pluspakket 
Deze reserve dient ter dekking van de operationele risico's rondom de uitvoering van het programma 
pluspakket. Dit betreft uitsluitend de risico's voor Avri die niet ondervangen worden in de 
(raam)overeenkomsten met gemeenten. Voor de IBOR activiteiten wordt derhalve geen 
weerstandscapaciteit aangehouden. Avri voert de activiteiten in het pluspakket tegen kostprijs uit. Indien er 
desondanks verschillen zijn tussen budget en uitgaven worden deze verrekend met deze reserve (behalve 
voor de IBOR activiteiten gezien de overeenkomsten). 
Over 2019 wordt er geen dotatie of onttrekking voorzien voor de reserve pluspakket.  
 
8.2.3 Reserve Bedrijfsafval 
Deze reserve dient ter dekking van de operationele risico's rondom de uitvoering van het programma 
bedrijfsafval. De exploitatieresultaten van dit programma worden verrekend met deze reserve tot een 
maximum van € 200.000. Het verwachte exploitatieresultaat over 2019 van € 102.000 wordt toegevoegd aan 
de reserve. In meerjarig perspectief komt het saldo ultimo 2019 boven de maximumgrens. Het overschot 
wordt ingezet ten gunste van het programma basispakket. Dit uitgangspunt wordt jaarlijks toegepast in de 
begroting van Avri.  
 
8.2.4 Voorziening Basispakket 
Deze voorziening biedt enerzijds weerstand tegen de risico's die samenhangen met de uitvoering van het 
programma basispakket. Daarnaast kent de voorziening zowel op begrotings- als realisatiebasis een 
egalisatiefunctie voor de baten en lasten van dit programma. Het exploitatiesaldo van het programma 
basispakket wordt met deze voorziening verrekend. Op basis van de begroting 2019 wordt een bedrag van  
€ 69.000 aan de voorziening gedoteerd vanuit het programma basispakket. Het verwachte nadelige 
exploitatieresultaat over 2019 van het programma basispakket van € 153.000 wordt onttrokken aan de 
voorziening.  
 
De voorziening blijft tot en met 2023 onder het minimale niveau ter dekking van de risico's. Het in deze 
bestuursrapportage geactualiseerde risicoprofiel kent een totaal aan gekwantificeerde risico's van  
€ 6,3 mln. In hoofdstuk 10 is de ontwikkeling van het weerstandsvermogen weergegeven. 
 
8.2.5 Voorziening Stortplaats  
Deze voorziening is gevormd voor de verwachte kosten die aan het einde van de levensfase van de 
stortplaats moeten worden gemaakt voor de eindafwerking en eeuwigdurende nazorg door de provincie 
Gelderland. Op het moment van overdracht van de stortplaats is een bedrag nodig (zgn. doelvermogen) 
zodat de provincie na overdracht kan voorzien in het eeuwigdurende onderhoud van de stortplaats. Dit 
bedrag wordt voldaan bij de feitelijke overdracht, naar verwachting ultimo 2023.  
Over 2019 verwachten we € 95.000 uit de voorziening te onttrekken voor de (voorbereidings)kosten voor de 
nazorgfase.  
 
8.2.6 Voorziening Onderhoud gebouwen 
De dotatie van € 155.000 is gebaseerd op het huidige onderhoudsplan. In de bestuursrapportage is een 
onttrekking opgenomen van € 92.000 voor het plaatsen van een nieuw hekwerk, voor het vervangen van 
roldeuren, voor het plaatsen van een nieuwe brandmeldinstallatie en voor het reinigen van het riool. In 2019 
zal de evaluatie en herijking van het meerjarenonderhoudsplan een vervolg krijgen.  
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8.2.7 Voorziening Ontvlechtingskosten IBOR Neerijnen  
De voorziening IBOR Neerijnen is gevormd voor de kosten van personele en materiële frictie en 
desintegratiekosten die Avri moet maken door beëindiging van de raamovereenkomst IBOR gemeente 
Neerijnen. De desintegratiekosten hebben betrekking op de af te bouwen overhead. De stuurgroep West 
Betuwe en Avri hebben op 19 december 2018 de overeenkomst Ontvlechtingskosten IBOR Neerijnen 
ondertekend. Op basis daarvan is in de Jaarstukken 2018 een bedrag van € 538.000 aan deze voorziening 
gedoteerd. In 2019 worden de bedrijfsvoeringsbudgetten nog niet afgebouwd waardoor – conform de 
overeenkomst – aanspraak wordt gemaakt op de voorziening. In 2019 wordt verwacht € 177.000 voor 
personele en materiële frictiekosten te onttrekken en € 190.000 voor desintegratiekosten.  
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9 ONTWIKKELING WEERSTANDSVERMOGEN 
 

 

9.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een actualisatie gegeven van de risico's en het weerstandsvermogen van GR Avri. De 
actualisatie wordt toegepast op de meest actuele risico inventarisatie (begroting 2020). Het 
weerstandsvermogen wordt in ieder planning & control product geactualiseerd. Het actief uitvoeren van 
risicomanagement is belangrijk, met name gezien de lage weerstandscapaciteit binnen GR Avri voor de 
risico’s ten aanzien van het basispakket. Voor de activiteiten in het programma pluspakket is 
weerstandscapaciteit bij GR Avri alleen van toepassing indien de risico's niet door de overeenkomst met de 
gemeente is afgedekt. Voor de IBOR activiteiten in het pluspakket is derhalve geen weerstandscapaciteit 
ingericht, maar uitsluitend voor de andere pluspakket activiteiten. De deelnemende gemeenten staan (op 
basis van de bijdrageverordening) garant in geval risico’s zich voordoen en GR Avri haar verplichtingen niet 
kan nakomen. 
 
In februari 2017 heeft het Algemeen Bestuur de geactualiseerde Nota Risicomanagement en 
Weerstandsvermogen 2017 en de nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld. Middels vaststelling van 
beide nota's zijn de financiële risico's van de programma's losgekoppeld van de bedrijfsvoeringrisico's en is 
voor ieder onderdeel separate weerstandscapaciteit ingericht en beleidsafspraken gemaakt. In dit hoofdstuk 
wordt ingegaan op de ontwikkeling van de financiële risico's van de programma's. De bedrijfsvoeringrisico's 
worden niet meer gekwantificeerd maar krijgen een impactscore om de ontwikkeling te monitoren. 
 
9.2 Ontwikkeling financiële risico's 
In deze paragraaf is voor ieder programma de ontwikkeling van het risicoprofiel weergegeven. Het 
actualiseren van het risicoprofiel – en het actief beheersen van risico's - is van belang gezien de grilligheid 
van de begroting en het geringe weerstandsvermogen de afgelopen jaren. Ten opzichte van het risicoprofiel 
in de begroting 2020 (april 2019) zijn onderstaande wijzigingen op het risicoprofiel doorgevoerd. 
 

Nummer Risico Mutatie Mutatie risico Toelichting risico 

15, 16 en 
18 

Vennootschapsbelasting 
over verkoop grondstoffen 
2016, 2017 en 2018 

Risico 
vervallen 

-/- € 180.000 
basispakket 
 -/- € 6.000 

bedrijfsafval 

Het risico op afdracht van 
vennootschapsbelasting over de 
verkoop van grondstoffen.  

19  Vergoeding kunststof 
verpakkingen  

Verhoging  + € 500.000 
basispakket 

Het risico dat gemeenten in Nederland 
of de partij die het voor hen inzamelt 
een deel van de vergoeding voor 
kunststof verpakkingen moeten gaan 
terugbetalen. 

20 Onregelmatigheidstoeslag Toevoeging + € 280.000 
basispakket 

Het risico op het met terugwerkende 
kracht uitbetalen van de 
onregelmatigheidstoeslag.  

  Totaal  + € 594.000  

Tabel 16: Ontwikkeling risicoprofiel 
 
In onderstaande tabel zijn de risico's per programma weergegeven. Het risicoprofiel uit de begroting 2020 
(opgesteld april 2019) is geactualiseerd in voorliggende bestuursrapportage 2019.  
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Tabel 17: Ontwikkeling risicoprofiel per programma 
 
Vennootschapsbelasting over verkoop grondstoffen 2016, 2017 en 2018 
Dit betreft het risico op afdracht van vennootschapsbelasting over de verkoop van grondstoffen.  
Per 1 januari 2016 is de vennootschapsbelastingplicht van overheden herzien. De nieuwe regeling moet 
resulteren in een gelijk(er) speelveld voor ondernemende overheidsorganisaties en commerciële 
ondernemingen.  
De discussie tussen de branche en de belastingdienst is afgerond. Het standpunt van de belastingdienst, dat 
de verkoop van grondstoffen een belaste ondernemersactiviteit is en niet binnen het cluster inzameling 
huishoudelijk afval valt, is gehonoreerd. De lasten (€48.000) voor de vennootschapsbelasting van 2016 tot 
en met 2019 zijn opgenomen in de bestuursrapportage. Het risico komt daarmee te vervallen. 
 
Vergoeding kunststofverpakkingen 
In de raamovereenkomst verpakkingen zijn door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het 
Afvalfonds (namens het verpakkende bedrijfsleven) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu afspraken 
gemaakt over de inzameling en recycling van verpakkingen. Gemeenten worden, in het kader van de 
producentverantwoordelijkheid voor verpakkingen, vergoed voor het inzamelen, sorteren en vermarkten van 
kunststof verpakkingen en drankenkartons. De vergoedingen die gemeenten hiervoor ontvangen lopen de 
komende jaren terug en zijn nog niet definitief vastgesteld door de raamovereenkomstpartijen. We 
verwachten dat de Avri gemeenten minder inkomsten ontvangen voor het verpakkingsmateriaal dat wordt 
ingezameld, gesorteerd en vermarkt.  
  

ONTWIKKELING FINANCIELE RISICO'S Jaarrekening 2018 Begroting 2020 Berap 2019 Verschil

dec-18 apr-19 jul-19

Basispakket

1 Verkoop gebulkt materiaal 29 29 29

2 Prijsontwikkeling op de afvalmarkt 399 399 399

4 Faillissement van verwerkers 399 399 399

5 Betaling afvalstoffenheffing 90 90 90

6 Onzeker doelvermogen voor nazorg stortplaats 560 560 560

8 Data Registratie GSL 15 15 15

10 Chemische vervuiling of grondwatervervuiling 140 140 140

11 Avri Realisatie B.V. en Solar B.V. 29 29 29

12 Inzet medewerkers Afvalbeheer 233 233 233

14 Onzekerheid scheidingsgedrag huishoudens 120 335 335

15 Vennootschapsbelasting 2016 over grondstoffen 60 60 -60

16 Vennootschapsbelasting 2017 over grondstoffen 60 60 -60

17 Vervuiling van aangeboden grondstoffen 150 400 400

18 Vennootschapsbelasting 2018 over grondstoffen 60 60 -60

19 Vergoeding kunststof verpakkingen 1.270 2.100 2.600 500

20 Onregelmatigheidstoeslag 280 280

Totaal Basispakket 3.613 4.908 5.508 600

Pluspakket

13 Risico's uitvoering pluspakket activiteiten (excl. IBOR) 75 75 75

Totaal Pluspakket 75 75 75 0

Bedrijfsafval

1 Verkoop gebulkt materiaal 2 2 2

2 Prijsontwikkeling op de afvalmarkt 21 21 21

4 Faillissement van verwerkers 21 21 21

11 Avri Realisatie B.V. en Solar B.V. 2 2 2

12 Inzet medewerkers Afvalbeheer 10 10 10

15 Vennootschapsbelasting 2016 over grondstoffen 2 2 -2

16 Vennootschapsbelasting 2017 over grondstoffen 2 2 -2

18 Vennootschapsbelasting 2018 over grondstoffen 2 2 -2

Totaal Bedrijfsafval 61 61 55 -6

Totaal alle programma's 3.749 5.044 5.638 594
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De sorteerders, de VNG en het Afvalfonds hebben overleg gevoerd over de definities van kunststof 
verpakkingsmateriaal, over de kwaliteit van het kunststof en over de uiteindelijke vergoeding. De VNG heeft 
daarna de sorteerder opdracht gegeven om rechtstreeks met gemeenten afspraken te maken over de 
afhandeling van 2015 en 2016. Op basis van een in 2019 ontvangen voorstel stellen we de risico inschatting 
voor de jaren 2015 t/m 2018 met € 0,5 mln. bij. Op het moment van schrijven van de bestuursrapportage 
laten we ons juridisch adviseren over dit voorstel. In het najaar van 2019 zitten de partijen aan tafel om 
tevens de afhandeling voor de jaren 2017 en 2018 te bespreken.  
 
Het Afvalfonds laat tijdens de regiobijeenkomsten weten dat na 2022, bij de volgende raamovereenkomst, 
sorteren en vermarkten niet meer bij de gemeenten zal liggen. Gemeenten in Nederland kunnen dan alleen 
aanspraak maken op een inzamelvergoeding – conform de situatie zoals deze voor 2015 gold. De hoogte 
daarvan moet nog vastgesteld worden. 
 
Onregelmatigheidstoeslag 
De onregelmatigheidstoeslag is een toeslag op het salaris en wordt – in bepaalde gevallen - toegepast 
wanneer op specifieke werktijden wordt gewerkt. Er is onduidelijkheid ontstaan over de huidige toepassing 
van de onregelmatigheidstoeslag voor chauffeurs. Momenteel wordt dit juridisch uitgezocht. In het geval dat 
blijkt dat de betreffende medewerkers recht hebben op deze toeslag dient deze met terugwerkende kracht 
door de werkgever te worden vergoed. Het financiële risico wordt momenteel geschat op € 280.000.  
 
Uitstel overdracht stortplaats 
Avri ging er in de begroting vanuit dat de stortplaats op locatie De Meersteeg op 1 januari 2021 wordt 
overgedragen aan de provincie Gelderland voor de eeuwigdurende nazorg. Het verwachte 
overdrachtsmoment wordt in deze bestuursrapportage uitgesteld tot 1-1-2024. De reden daarvoor is dat de 
ALM studie die door de provincie Gelderland opgesteld moet worden ten aanzien van de stortplaats nog niet 
afgerond is per eind 2020. Daarnaast leiden de ontwikkelingen op locatie De Meersteeg met het zonnepark 
en de windturbines er ook toe dat het oorspronkelijke overdrachtsmoment operationeel niet haalbaar is. De 
datum van 1 januari 2024 voor sluiting en overdracht is reëel om in overleg met de nazorginstanties een 
zorgvuldige overdracht van de nazorg voor te bereiden en uit te voeren. Dit houdt onder andere in het 
opstellen van een definitief nazorgplan en start van het overleg met de Provincie Gelderland.  
 
Op het moment overdracht van de stortplaats is een bedrag nodig (zgn. doelvermogen) zodat de provincie 
na overdracht kan voorzien in het eeuwigdurende onderhoud van de stortplaats. Zoals ook in de 
risicoparagraaf van Avri verwoord, blijft het doelvermogen tot het moment van overdracht onzeker. Diverse 
aannames en uitgangspunten (waaronder de gehanteerde rekenrente) zijn onzeker en kunnen door 
landelijke ontwikkelingen (o.a. jurisprudentie, evaluatie Nazorgwet) nog wijzigen. Het uitstellen van het 
overdrachtsmoment heeft als gevolg dat het doelvermogen later wordt voldaan en dat daardoor het huidige 
risico ten aanzien van de hoogte van het doelvermogen langer blijft bestaan.  
Door uitstel van de overdracht is er – gezien de huidige economische situatie - een grotere kans op een 
daling van de gehanteerde rekenrente, waardoor een aanvullende bijdrage nodig is om het doelvermogen te 
bereiken. Avri is in overleg met de provincie over de ontwikkelingen en de gevolgen voor Avri als stortplaats 
exploitant. Een eventuele aanvulling wordt verwerkt in de afvalstoffenheffing. 
 
9.3 Ontwikkeling weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de gekwantificeerde risico's af te zetten tegen de beschikbare 
weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit van Avri wordt gevormd door de beschikbare reserves en 
voorzieningen. Uit deze berekening volgen ratio's om het weerstandsvermogen uit te drukken. Deze hebben 
de volgende betekenis. 
 

 
Tabel 18: Betekenis ratio's weerstandvermogen 
 
  

RATIO WEERSTANDSVERMOGEN BETEKENIS

Groter dan 2,0 Uitstekend

Tussen 1,4 en 2,0 Ruim voldoende

Tussen 1,0 en 1,4 Voldoende

Tussen 0,8 en 1,0 Matig

Tussen 0,6 en 0,8 Onvoldoende

Kleiner dan 0,6 Ruim onvoldoende
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In onderstaande tabel worden de geactualiseerde weerstandsratio's per programma weergegeven.  
 

 
Tabel 19: Ontwikkeling weerstandsvermogen  
 
Programma basispakket 
Het weerstandsvermogen daalt van ratio 0,2 (Ruim onvoldoende) naar ratio 0,1 (Ruim onvoldoende) als 
gevolg van een toename in de gekwantificeerde risico’s en een daling van de weerstandscapaciteit door het 
verwachte nadelige exploitatieresultaat. Een zorgelijke ontwikkeling gezien de grilligheid van dit programma 
(o.a. ontwikkelingen afval- en grondstoffenmarkt) en de onzekerheden die toenemen door de invoering van 
het nieuwe afvalbeleid. De deelnemende gemeenten dienen weerstandscapaciteit voor GR Avri in 
overweging te nemen zolang het weerstandvermogen van Avri onvoldoende is (onder de vastgestelde norm 
van ratio 1,0). 
 
Programma pluspakket 
Het weerstandsvermogen voor dit programma blijft gehandhaafd op niveau Matig (factor 0,9). Er zijn geen 
wijzigingen in de gekwantificeerde risico's en de beschikbare weerstandscapaciteit. 
 
Programma bedrijfsafval 
Als gevolg van de toevoeging van het exploitatieresultaat bedrijfsafval aan de reserve, groeit het 
weerstandsvermogen naar ratio 5,5 (Uitstekend). De weerstandscapaciteit zal de komende jaren niet verder 
toenemen als gevolg van de jaarlijkse inzet van de resultaten bedrijfsafval ten gunste van het programma 
basispakket (op basis van de begroting). 
 
Programma algemene baten en lasten (bedrijfsvoering) 
Het totaal aan gekwantificeerde risico's blijft ongeveer gelijk aan de jaarstukken 2018. De 
weerstandscapaciteit neemt af door de verwachte onttrekking ter dekking van overheadlasten 2019. De ratio 
weerstandsvermogen daalt hierdoor naar 1,4 (Ruim voldoende). Op basis van de begroting 2020 zal de 
weerstandscapaciteit de komende jaren verder worden afgebouwd naar de minimale ondergrens ter dekking 
van de risico's (factor 1,0). 
  

ONTWIKKELING WEERSTANDSVERMOGEN Jaarrekening 2018 Berap 2019 Verschil

Basispakket Gekwantificeerde risico's (A) 3.613 5.508 1.895

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 627 543 -84

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,2 0,1 -0,1

Betekenis Ruim onvoldoende Ruim onvoldoende

Pluspakket Gekwantificeerde risico's (A) 75 75 0

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 70 70 0

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,9 0,9 0,0

Betekenis Matig Matig

Bedrijfsafval Gekwantificeerde risico's (A) 61 55 -6

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 331 304 -27

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 5,4 5,5 0,1

Betekenis Uitstekend Uitstekend

Bedrijfsvoering Gekwantificeerde risico's (A) 595 618 23

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 1.464 870 -594

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 2,5 1,4 -1,1

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende

TOTAAL Gekwantificeerde risico's (A) 4.344 6.256 1.912

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 2.492 1.787 -705

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,6 0,3 -0,3

Betekenis Onvoldoende Ruim onvoldoende
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9.4 Bedrijfsvoering risico's 
In de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 zijn de bedrijfsvoeringrisico's van Avri 
afzonderlijk verwerkt en losgekoppeld van de (financiële) risico's rondom de uitvoering van de overige 
programma's. Voor de bedrijfsvoeringrisico's is afzonderlijke weerstandscapaciteit in de algemene 
bedrijfsreserve gereserveerd (10% van de hoogte van de begrote overhead € 618.000 voor begrotingsjaar 
2019). Deze risico's worden niet gekwantificeerd, maar krijgen een impactscore om de ontwikkeling ervan te 
monitoren. 
 
Bij de jaarstukken 2018 is de totale impactscore van de risico's gehandhaafd op 1.595. In voorliggende 
bestuursrapportage 2019 worden de impactscore met 20 verlaagd ten opzichte van de jaarstukken 2018. In 
onderstaande tabel zijn de gewijzigde risico's nader toegelicht. 
 

Tabel 20: Ontwikkeling bedrijfsvoeringrisico's 

 
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 
In mei 2019 heeft de Eerste kamer de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. Deze wet wijzigt het 
private arbeidsrecht vanaf 1 januari 2020. Het gewijzigde arbeidsrecht gaat ook gelden voor ambtenaren die 
onder de Wnra vallen. De WAB bestaat uit een samenhangend pakket aan maatregelen (grootste gedeelte 
gaat 1 januari 2020 in) die de verschillen tussen vast- en flexwerk verkleinen. De gevolgen van de WAB zijn 
landelijk nog niet volledig duidelijk. De verwachting is dat de nieuwe wet invloed heeft op de 
personeelsplanning en de lasten voor uitzendkrachten. De inhuurtarieven voor de uitzendkrachten zijn 
onzeker evenals de contracten en mogelijkheden om deze wet zo goed mogelijk in de organisatie in te 
richten. De komende maanden wordt dit verder vorm gegeven.  
 
Aanbesteding inhuur flexibele krachten 
De aanbesteding voor inhuur flexibele krachten is gestart. Op dit moment is nog niet duidelijk welke 
veranderingen deze aanbesteding met zich meebrengt. Op 24 juli 2019 zijn de inschrijvingen voor de 
aanbesteding ontvangen. De aanbesteding is verdeeld in drie percelen. De definitieve gunning van de 
aanbesteding is voorzien op 18 oktober 2019; op dat moment zijn de nieuwe tarieven definitief bekend voor 
2020. De nieuwe tarieven kunnen op 1 januari 2020 nog geïndexeerd worden in verband met de Wet 
Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en door de nieuwe CAO voor uitzendkrachten die op 30 december 2019 in 
zal gaan. Deze CAO is de eerste branche overkoepelende CAO en geldt voor alle uitzendkrachten. De 
financiële effecten van de aanbesteding evenals deze wijzigingen in wet- en regelgeving zijn nu nog niet te 
overzien. Het daadwerkelijke effect van de aanbesteding zal waar nodig verantwoord worden in de 
bestuursrapportage 2020.   

Nummer Risico Mutatie 
impactscore 

Toelichting 

27 Beschikbaarheid ICT 
systemen: risico dat 
ICT infrastructuur 
buiten werking is. 

-/- 75 De ICT infrastructuur is gemigreerd naar een marktpartij 
waarbij de datacenters op externe locaties gevestigd zijn 
(incl. back-up naar 2e locatie). Er zijn prestatie afspraken 
gemaakt over de beschikbaarheid van het systeem. 

28 Inkooprisico’s: risico 
op het niet volgen van 
inkoopregels en -
beleid. 

-/- 45 Capaciteit op inkoop ondersteuning is uitgebreid. Er zijn 
administratieve maatregelen genomen, kennis en 
bewustwording in de organisatie zijn vergroot. Er is een 
inkoopplan opgesteld waardoor de inkoopfunctie binnen 
Avri verder kan worden ingericht. 

30 Verzekeringen: risico 
op onderverzekering 
doordat centraal 
overzicht ontbreekt 

-/- 5 Verzekeringen worden centraal beheerd bij afdeling 
Financiën. Er is ondersteuning van een 
verzekeringsmakelaar die de ontwikkelingen in de 
verzekeringsmarkt bewaakt en signaleert. Jaarlijks worden 
de verzekeringen geëvalueerd.  

31 Archief: risico op het 
niet voldoen aan de 
minimale vereisten. 

-/- 15 Het kader (archiefverordening, besluit informatiebeheer) is 
vastgesteld en gepubliceerd. De komende maanden wordt 
het informatiebeheer verder vormgegeven (o.a. 
organisatie, digitalisering) 

47 Gevolgen Wet 
Arbeidsmarkt in 
Balans 

+ 60 Nieuw risico: zie onderstaand 

48 Gevolgen 
aanbesteding inhuur 
flexibele krachten 

+ 60 Nieuw risico: zie onderstaand 

 Totaal -/- 20  
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10 VERLOOP VAN DE INVESTERINGKREDIETEN 
 

 
 
10.1 Tabel investeringskredieten 
Het verloop van de investeringskredieten is weergegeven in onderstaand overzicht. Er worden in deze 
bestuursrapportage geen kredieten gereed gemeld. Er wordt extra krediet gevraagd voor de invoering van 
het nieuwe afvalbeleid. Daarnaast worden een drietal nieuwe kredieten aangevraagd, deze worden onder 
toegelicht. 
 

 
Tabel 21: Uitputting investeringskredieten 
 
Het totaal aan openstaand krediet per 1 januari 2019 bedraagt € 12,8 mln. Het restant per 1 juli 2019 is  
€ 1,2 mln. Daarnaast wordt er in deze bestuursrapportage voor € 3,4 mln. kredietaanvragen gedaan.  
 
10.2 Toelichting verwachte afwijkingen 
Invoering nieuw afvalbeleid  
In het Algemeen Bestuur van 8 mei 2019 is besproken dat er tot 21 februari 2019 € 739.000 aan meerkosten 
voor het project zijn, vooral als gevolg van verkregen meerwerk. Daarbij is aangeven dat het project nog 
enkele risico’s kent: kwelwater, bezwaarschriften, aantal te wisselen minicontainers.  
 
In de periode tussen 21 februari en 31 mei 2019 zijn veel onderdelen van het implementatieplan uitgevoerd 
en zijn knelpunten uit het project opgelost. Het Algemeen Bestuur is hierover en over de  
€ 830.000 aan meerkosten voor het project als gevolg van meerwerk op 4 juli 2019 geïnformeerd. In het 
Algemeen Bestuur van 4 juli 2019 is ook een prognose van de totale projectuitgaven op basis van de stand 
per 31 mei 2019 afgegeven van in totaal € 10,5 mln. In die informatienotitie is voor de prognose – op basis 
van de nog aanwezige risico’s – een onzekerheidsmarge toegevoegd met een bandbreedte van € 0,1 mln. 
tot € 0,3 mln.  
 

INVESTERINGSKREDIETEN

Jaar Totaalbedrag

Saldo per 01-

01-2019

Uitgaven t/m 

30-06-2019

Restant per

1-07-2019

Krediet 

aanvraag

Vervanging vloerbedekking kantoorgebouw 2011 45 45 0 45 0

Inrichting kantoorgebouw 2012 85 48 0 48 0

Overkapping kantoorgebouw 2014 100 95 0 95 0

Twee kraanwagens (krediet 599) 2014 720 14 0 14 0

Boordcomputers wagenpark 2015 10 10 0 10 0

Hemelwaterafvoer 2016 190 36 28 9 0

Aanpassing weegkantoor 2016 50 50 0 50 0

Drie caddy's 2016 90 61 0 61 0

Zes rollerpackers 2016 150 150 0 150 -30

ICT Projectplan 2016 784 485 10 475 0

Overname werkplekken Regio 2016 20 20 0 20 0

Invoering nieuw afvalbeleid 2017 8.904 4.034 4.394 -361 1.896

Materieel afvalbeheer 2018 80 45 0 45 0

Huisvesting 2018 100 100 0 100 0

Materieel afvalbeheer 2019 170 170 0 170 -170

Ondergrondse brengvoorzieningen 2019 250 250 10 240 0

Bovengrondse brengvoorzieningen 2019 50 50 0 50 0

Minicontainers 2019 225 225 85 140 25

Bedrijfscontainers 2019 60 60 23 37 0

Materieel IBOR 2019 400 400 74 326 0

Stortgasinstallatie 2019 125 125 0 125 0

Afval App 2019 40 40 3 37 0

Huisvesting 2019 100 100 0 100 0

Informatievoorziening 2019 50 50 15 35 0

Vervanging vier zijladers Nieuw 0 0 801 -801 1.100

Project Blik bij Glas Nieuw 0 0 0 0 50

Vervanging haakarmwagen Nieuw 0 0 0 0 200

Vervanging kraanwagen Nieuw 0 0 0 0 300

TOTAAL 12.798 6.662 5.443 1.219 3.371
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In deze bestuursrapportage wordt zichtbaar dat de volledige bandbreedte van € 0,3 mln. nodig is. De totale 
projectuitgaven zijn (peildatum 15 juli 2019) geraamd op € 10,8 mln.; de meerkosten bedragen  
€ 1,9 mln. ten opzichte van het projectbudget (€ 8,9 mln.). Dit wordt onder andere veroorzaakt door de 
uitvoering van extra taken, extra juridische kosten door een gewijzigde aanwijsprocedure en operationele 
tegenvallers bij de plaatsing van containers (kabels en leidingen en bronbemaling). Het 
besluitvormingsproces van de locaties en ondergrondse containers en het proces rondom het opstellen van 
het uitvoeringsbesluit vragen meer tijd dan voorzien; daardoor is er extra inzet voor projectleiding en 
juridische ondersteuning. Vanwege de dynamiek van het implementatieproces is de inzet van de 
projectleiding ook uitgebreid om snel in te kunnen spelen op besluitvorming en onvoorziene 
omstandigheden. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten liggen (incl. maximale bandbreedte) hoger dan in 
de begroting 2020, een bedrag van maximaal € 1 per huishouden. 
 
Vervanging haakarmwagen 
In het eerste halfjaar van 2019 zijn technische problemen geconstateerd bij een haakarmwagen die gebruikt 
wordt voor transporten van de milieustraten. Een investering in een haakarmwagen is niet voorzien in de 
begroting 2019. Om de investering te kunnen doen (€ 0,2 mln.), wordt voorgesteld om het bestaande krediet 
rollerpackers en het krediet materieel afvalbeheer hiervoor te benutten. Deze kredieten worden in 2019 niet 
benut doordat de activa in dusdanig goede technische staat zijn dat ze later vervangen kunnen worden. 
Doordat bestaande kredieten afgeraamd worden, zijn er geen gevolgen voor de exploitatie.  
 
Vervanging vier zijladers 
Het krediet voor de vervanging van vier zijladers is aangevraagd in de begroting 2020. In verband met een 
capaciteitstekort wordt de vervangingsinvestering van vier zijladers een jaar eerder gedaan. De gevolgen 
voor de exploitatie worden verwerkt in de begrotingswijziging 2020. 
 
Project blik bij glas 
In oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur besloten voor een aparte inzameling van blik bij glas. 
Argumenten om daarvoor te kiezen zijn: dat de behoefte van inwoners om de metalen verpakkingen ook 
gescheiden te kunnen aanbieden groot is, dat bij het apart inzamelen van metalen verpakkingen de 
hoeveelheid restafval naar verwachting zal reduceren en dat door de metalen verpakkingen apart in te 
zamelen de dienstverlening wordt verhoogd. In het voorstel van oktober is uitgegaan van een benodigde 
investering van € 50.000. In deze bestuursrapportage wordt de kredietaanvraag geformaliseerd. De 
exploitatielasten zijn verwerkt in voorliggende bestuursrapportage.  
 
Vervanging kraanwagen 
In de jaarstukken 2018 is een opbrengst verantwoord door de verkoop van een kraanwagen (als gevolg van 
een schade). In voorliggende bestuursrapportage wordt krediet aangevraagd om deze te kunnen vervangen. 
De gevolgen voor de exploitatie worden verwerkt in de begrotingswijziging 2020. 
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BIJLAGE 1 TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA'S AVRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA'S AVRI Begroting 2019 Berap 2019 Verschil %

Lasten

Programma Basispakket 26.237 27.215 978

Programma Pluspakket 17.832 14.074 -3.758

Programma Bedrijfsafval 1.943 1.737 -206

Programma Algemene baten en lasten 355 909 554

Totaal lasten 46.367 43.935 -2.432 -5%

Baten

Programma Basispakket 26.108 27.086 978

Programma Pluspakket 17.832 14.074 -3.758

Programma Bedrijfsafval 2.054 1.839 -215

Programma Algemene baten en lasten 0 350 350

Totaal baten 45.994 43.349 -2.645 -6%

Saldo baten en lasten -373 -586 -213

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 0 0

Resultaat voor bestemming -373 -586 -213

Onttrekking uit reserves -484 -688 -204

Dotatie aan reserves 111 102 -9

Resultaat na bestemming 0 0 0
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BIJLAGE 2 TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD 

 
 

 
 
  

TOTAALOVERZICHT LASTEN PER TAAKVELD Begroting 2019 Berap 2019

  Taakveld 0.2 Burgerzaken 6 22

  Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 38

  Taakveld 0.4 Overhead 6.172 6.726

  Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 28 74

  Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.287 1.512

  Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 4.487 3.572

  Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 21 13

  Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 19 32

  Taakveld 3.4 Economische promotie 241 0

  Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 373 276

  Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 7.018 4.731

  Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 11

  Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 824 944

  Taakveld 7.2 Riolering 1.647 1.298

  Taakveld 7.3 Afval 23.618 24.198

  Taakveld 7.4 Milieubeheer 15 10

  Taakveld 7.5 Begraafplaatsen 612 478

Totaal Saldo van baten en lasten 46.367 43.935

  Taakveld 0.10 Mutaties reserves 484 688

Saldo van baten en lasten na reserve mutaties 45.883 43.247

TOTAALOVERZICHT BATEN PER TAAKVELD Begroting 2019 Berap 2019

  Taakveld 0.2 Burgerzaken 9 25

  Taakveld 0.5 Treasury 0 350

  Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 44

  Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.638 1.762

  Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 5.007 4.163

  Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 20 15

  Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 27 37

  Taakveld 3.4 Economische promotie 317 0

  Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 390 322

  Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 13

  Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 7.698 5.513

  Taakveld 7.2 Riolering 1.791 1.513

  Taakveld 7.3 Afval 28.341 29.023

  Taakveld 7.4 Milieubeheer 17 12

  Taakveld 7.5 Begraafplaatsen 740 557

Totaal Saldo van baten en lasten 45.994 43.349

  Taakveld 0.10 Mutaties reserves 111 102

Saldo van baten en lasten na reserve mutaties 45.883 43.247
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BIJLAGE 3 PROGNOSE 2019 BTW BATEN AFVALSTOFFENHEFFING PER REGIOGEMEENTE 

 
 

Verrekening BTW component afvalstoffenheffing met regio gemeenten

Voorschotbedragen o.b.v. bestuursrapportage 2019 Avri

Gemeentelijk aandeel 2019 in de kosten van inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval

Neder West West Maas

gemeente TOTAAL Buren Culemborg Betuwe Betuwe Maasdriel Tiel en Waal Zaltbommel

verdeelsleutel: aantal inwoners 242.931           26.550           28.392           23.780           50.701           24.520           41.755            19.023           28.210 

Aandeel gemeenten totaal 2019 17.788.352          1.944.094     2.078.973     1.741.264     3.712.524     1.795.450     3.057.463      1.392.938     2.065.646 

Winstopslag 2019 10.000              1.093           1.169           979               2.087           1.009           1.719           783                1.161           

Totaal exclusief omzetbelasting 17.798.352      1.945.187   2.080.141   1.742.243   3.714.611   1.796.459   3.059.182   1.393.721     2.066.807   

A)                     Omzetbelasting 21% 

(te declareren bij BCF) 3.737.654        408.489       436.830       365.871       780.068       377.256       642.428       292.681        434.029       

Totaal inclusief omzetbelasting 21.536.006      2.353.676   2.516.971   2.108.114   4.494.680   2.173.715   3.701.610   1.686.402     2.500.837   

Gemeentelijk aandeel 2019 in de opbrengsten afvalstoffenheffing

Neder West West Maas

gemeente TOTAAL Buren Culemborg Betuwe Betuwe Maasdriel Tiel en Waal Zaltbommel

verdeelsleutel: aantal inwoners 242.931 26.550 28.392 23.780 50.701 24.520 41.755 19.023 28.210

Aandeel gemeenten totaal 2019       20.201.130-     2.207.787-     2.360.960-     1.977.446-     4.216.084-     2.038.981-     3.472.172-      1.581.873-     2.345.826-

Totaal 20.201.130-      2.207.787-   2.360.960-   1.977.446-   4.216.084-   2.038.981-   3.472.172-   1.581.873-     2.345.826-   

B)     Per saldo te betalen aan Avri 1.334.876        145.889       156.011       130.668       278.596       134.734       229.439       104.529        155.011       

BTW Opbrengst 2019 gemeenten 2.402.778        262.600       280.819       235.203       501.473       242.522       412.990       188.152        279.019       

(saldo A en B)
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BIJLAGE 4 AFKORTINGENLIJST 

AB  Algemeen Bestuur 
ABR  Algemene Bedrijfsreserve 
APV  Algemene Plaatselijke Verordening 
AVH  Afvalstoffenheffing 
BBV  Besluit Begroting en Verantwoording 
BCF  BTW compensatiefonds 
BSR  Belasting Samenwerking Rivierenland 
CPB  Centraal Plan Bureau 
DB  Dagelijks Bestuur 
DVO  Dienstverleningsovereenkomst 
EMU  Economische en Monetaire Unie 
FTE  Full Time Eenheid 
GFT  Groente, Fruit en Tuin afval 
GR  Gemeenschappelijke Regeling 
IBOR  Integraal Beheer Openbare Ruimte 
ICT  Informatie- en Communicatie Technologie 
IKB  Individueel Keuze Budget 
KCC  Klantencontactcentrum 
MKB  Midden en Klein Bedrijf 
MVO  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
NVRD  Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten 
PMD  Plastic, Metalen en Drankenkartons 
VANG  Van Afval Naar Grondsof 
VNG  Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VPB  Vennootschapsbelasting 
WGR  Wet gemeenschappelijke regelingen 
WNRA  Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 
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