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Algemeen Bestuur Avri 
 

Agenda 18 april 2019 
 

 

 
Donderdag 18 april 2019 van 09.00 tot 11.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur van Avri in de 
vergaderzaal, locatie Geldermalsen, Meersteeg 15 
 
 

Gewijzigde agenda 
 
 
1. Opening  

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen 

4. Ingekomen stukken  

4a)  Brief Provincie Gelderland,  inzake toezichtsvorm 2019 en  

aandachtspunten 2029        Bijlage 4a 

 

5. 5a. Vaststellen besluitenlijst AB 14 februari 2019     Bijlage 5a 

5b. Cumulatieve actielijst en agendaplanning      Bijlage 5b 

6. Terugkoppeling uit Platformbijeenkomst 20 maart 2019 

 

 

7. Ter besluitvorming:: 

7.1 AB voorstel Aanpassen gemeenschappelijke regeling Avri n.a.v. vorming 

gemeente West Betuwe        Bijlage 7.1 a en b 

7.2 AB voorstel Projectbudget nieuw afvalbeleid     Bijlage 7.2 a en b 

 

Ter bespreking: 

8. Stand van zaken nieuw inzamelbeleid      -  

9. Incontinentiemateriaal        Bijlage 9  

10. Papierinzameling         -  

 

Ter informatie:  

11. DB besluit Geweldsbevoegdheid Boa's      Bijlage 11 a en b 

 

12. Rondvraag 

13. Sluiting  
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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 14 februari 2019 
 
(Vergaderzaal  Avri te Geldermalsen) 
 
 

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

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  De voorzitter opent de vergadering om 09.02 uur en verwelkomt alle aanwezi-
gen. Speciaal welkom aan de heer Van Bezooijen van West Betuwe. 

   

2 Vaststellen agenda De agenda wordt conform vastgesteld. 

   

3. Mededelingen De schriftelijke mededelingen zijn vooraf aan de vergadering uitgedeeld en wor-
den als bijlage bij het verslag gevoegd (bijlage 1). Deze mededelingen worden 
behandeld bij agendapunt 8. 
 
Mededelingen vanuit DB: 

 Het DB wil een informele bijeenkomst met het AB organiseren met een 
externe begeleider om  te brainstormen over de GR en het cafetariamo-
del.  

 
 Hoe gaan we om met de papierinzamelende verenigingen? In het AB 

van april komt het DB met een presentatie.  
 

 De voorzitter geeft aan dat er alvast nagedacht moet worden over wat 
er op Avri afkomt. Wat gebeurd er in de afvalwereld en wat betekent dit 
voor Avri. Het DB wil hier in het najaar een sessie voor organiseren. 

 
 De GR tekst moet aangepast worden als gevolg van de fusie van drie 

deelnemende gemeenten. Dit komt in het AB van april ter besluitvor-
ming op de agenda. Het gaat hier om een formele wijziging die wettelijk 
gezien nodig is bij wijziging van de deelnemers en niet om fundamente-
le aanpassingen van de GR. 

   

4. Ingekomen stukken Geen ingekomen stukken. 

   

5a Besluitenlijst AB 3 de-
cember 2018 

Besluit: het AB stelt de besluitenlijst van 3 december 2018 conform vast. 

   

5b Besluitenlijst AB 20 de-
cember 2018 

Naar aanleiding van punt 11 verzoekt de heer Groen om het verslag aan te pas-
sen. Het gaat om de tekst 'Ook geeft de heer Bergsma het siginaal af.....is afge-
handeld'. Dit is niet zo gezegd. 
Deze aanpassing was al aangevraagd bij de secretaris. Dat klopt, de heer De 
Vries heeft deze aanpassing voorgelegd aan het DB. Het DB heeft besloten om 
deze wijziging op te nemen na behandeling van het verslag in het AB. 
De heer Groen levert een tekst aan, de notulist zal de tekst aanpassen. Actie 

BS  
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Besluit: het AB stelt de besluitenlijst van 20 december 2018 met bovenstaande 
wijziging vast. 

   

5c  Actielijst De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. Actie BS  

   

6. Terugkoppeling uit Plat-
formbijeenkomst 

De heer Van Someren geeft aan dat de bijeenkomst goed bezocht is ondanks 
dat er weinig op de agenda staat. Er zijn geen inhoudelijke vragen over de ka-
dernota gesteld. Wel was er discussie onderling, met name over het onderwerp  
incontinentie. Het werd gewaardeerd dat raadsleden met elkaar in gesprek kun-
nen en zo kunnen richting kunnen geven aan de eigen wethouder. 
 
De heer Groen geeft aan dat ook hij positieve reacties heeft gekregen vanuit zijn 
raad. 

   

7. Terugkoppeling IBOR De heer Van Someren, die als DB lid IBOR in zijn portefeuille heeft, gaat een 
rondje langs de IBOR gemeenten doen. In Buren is het gesprek net geweest en 
met Tiel en West Betuwe wordt nog een afspraak gepland. De bedoeling hiervan 
is om te bespreken hoe het loopt en wat er speelt. Zijn ambitie is om te kijken 
hoe de IBOR gemeenten samen vorm kunnen geven aan strategie, innovatie en 
dingen slimmer doen. Daarnaast is het ook belangrijk om van elkaar te leren. Als 
voorbeeld noemt hij de vernieuwde rapportages van Tiel. Deze methode van 
rapporteren is in samenwerking van Tiel en Avri ontwikkeld en Neder-Betuwe en 
Buren hebben hier ook interesse in. 
 
De heer Groen geeft aan dat dit traject een jaar heeft gekost met 1 fte. Het is 
een ingenieus gebeuren. Hij heeft als nieuwe wethouder de laatste puntjes op de 
i kunnen zetten. De nieuwe methode werkt heel prettig. Ook is een presentatie 
gegeven aan de raad en voor hen ging een wereld open. 
De heer Groen nodigt de andere IBOR-gemeenten uit om na 13 maart een af-
spraak te maken over de doorontwikkelde vorm van rapporteren. 
 
De heer Keller geeft aan dat hij het gesprek als positief heeft ervaren. Harmoni-
satie, innovatie, het is echt de bedoeling om de krachten te gaan bundelen. 

   

8. Stand van zaken nieuw in-
zamelbeleid 

De heer De Vries geeft een korte toelichting op de mededelingen (zie bijlage 1). 
 
Naar aanleiding van: 
Een inwoner uit Tiel heeft zich een paar weken geleden gemeld over een contai-
ner die verplaatst zou worden van een grasveld naar een hoek met stoeptegels, 
maar uiteindelijk toch weer op het grasveld naast de voordeur van deze persoon 
wordt geplaatst. De heer Groen vraagt zich af waarom er perse vastgehouden 
wordt aan het grasveld. 
 
De heer De Vries geeft aan dat de procedure zeer zorgvuldig wordt gelopen. 
Avri heeft het proces zorgvuldig voorbereidt met de gemeenten en de reacties 
van de inwoners meegenomen. In West Betuwe is zelfs 20 procent van de loca-
ties aangepast in overleg met de inwoners. Tegelijkertijd heeft Avri te maken met 
19 criteria. Daarbij wordt samen met de gemeenteambtenaren goed gekeken 
welke locatie volgens die criteria het beste past. Vanzelfsprekend worden in een 
project met meer dan 500 nieuwe containers fouten gemaakt, maar vaak zijn in-
woners het gewoon niet eens met plaatsing van een container voor hun huis. 
Wat de reden is dat er in dit geval gekozen is voor deze locatie laat hij uitzoeken. 
Actie EdV 
De voorzitter benadrukt dat alle locaties worden gecheckt, ook de aangeraden 
alternatieve locaties worden goed bekeken. 
 
De heer De Vree geeft aan dat hij als wethouder ook al wat signalen heeft ge-
kregen zoals brieven met verkeerde foto. Of mensen zouden teruggebeld wor-
den, maar dat gebeurt vervolgens niet. Belangrijkste hierin is dat er goed met de 
inwoners gecommuniceerd wordt. 
 
De heer Keller vraagt of Avri dit soort zaken teruggemeld wil krijgen. Ook hij 
heeft tijdens een rondje in het veld twee bewoners gesproken die bij de inloop-
avond zijn geweest en bezwaar hebben gemaakt. Vervolgens krijgen zij een 
brief dat de locatie hetzelfde blijft omdat er geen reactie ingediend zijn. 
 
De heer De Vries geeft aan dat de medewerkers niet de mogelijkheid hebben 
om inwoners tussendoor te bellen. Wij volgen de vastgestelde procedure waarin 
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inwoners bezwaar kunnen maken en gehoord worden zo strak mogelijk.  
Krijgen de AB leden reacties, waarvan jullie denken dat gaat niet goed, dan ho-
ren wij dat graag, want dan kunnen we dat onderzoeken en terugkoppelen wat 
de stand van zaken is. 
De voorzitter benadrukt dat de brieven goed worden bekeken, de bezwaarma-
kers krijgen een persoonlijke brief. 
 
De heer Posthouwer vraagt of het KCC van Zaltbommel een werkplanning kan 
krijgen, zodat zij adequaat kunnen reageren op vragen. Dat kan. Wel waar-
schuwt de heer De Vries dat aannemers werken met een dynamische planning. 
De aannemer heeft namelijk opdracht gekregen om verder te gaan met een an-
dere locatie wanneer hij bij de geplande locatie even niet verder kan. 

   

9. Pilot incontinentiemateri-
aal 

De heer Posthouwer geeft een presentatie. Deze presentatie wordt als bijlage 
toegevoegd aan het verslag (zie bijlage 2). 
 
Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van een toekomstig voorstel zijn: 

 Neem mee in hoeverre aparte inzameling en verwerking bijdraagt aan 
circulariteit en de CO2 footprint. 

 Geef keuzemogelijkheid. Zowel om gebruik te maken van het voorstel 
(via pluspakket) als in de vraag of je alleen incontinentie materiaal in-
zamelt en verwerkt of  de combinatie van incontinentiemateriaal en lui-
ers.  

 Doorzichtige zakken met incontinentiemateriaal ligt gevoelig. Het is ech-
ter een harde eis van de verwerker.  

 Onderscheid particuliere en bedrijfsstromen.  

 Eerder is aangegeven dat verwerking kon plaatsvinden per 1 oktober. 
ARN heeft opstart problemen en neemt pas in mei een besluit over de 
bouw van een installatie met extra capaciteit. Bij positief besluit kan op 
zijn vroegst verwerking plaatsvinden vanaf 1 januari 2019. 

 De gevolgen voor de afvalstoffenheffing worden in beeld gebracht. Het 
is aan de raden om te bepalen of dit acceptabel is gezien het probleem 
en de CO2-winst.  

 De voorgenomen inzichten die komen uit projecten elders in het land 
(Soest) worden benut t.b.v. het voorstel van Avri. 

 Het onderwerp zal terugkeren in de platformbijeenkomsten. De AB le-
den zouden het fijn vinden om een tussenstand terug te kunnen koppe-
len naar de raad. 

 Kengetallen zijn lastig te achterhalen.  
Bijvoorbeeld over de hoeveelheid incontinentiemateriaal in het restafval 
en hoeveel mensen het materiaal apart gaan aanbieden.  

 Tiel heeft de aantallen al uitgezocht. De heer Groen mailt deze notitie 
naar EdV en dit wordt opgenomen bij het verslag (zie bijlage 3). Actie 

dhr. Groen  

 In Tiel hebben ze gemerkt dat er wel veel compensatieregelingen zijn 
vooral voor de lagere inkomens. De klappen vallen met name bij de 
midden en hogere inkomens.  
Ook zal goed gekeken moeten worden naar de kosten. Als er weinig 
mensen aan meedoen is het misschien makkelijker om financieel te 
compenseren.  

 In plaats van weg laten brengen, kunnen we ook in samenwerking met 
de verenigingen het afval op laten halen bij de inwoners zelf. Vooral die 
papierinzamelende verenigingen die geen vrijwilligers leveren. Voor de 
groep met een medische indicatie lijkt dat een goede oplossing. Je hebt 
geen brenglocaties nodig en je kunt meteen een kwaliteitscontrole uit-
voeren. Medisch afval is van weer een andere orde. Dit wordt bijvoor-
beeld weggebracht door thuiszorgorganisaties. 

 
 
West Maas en Waal: 
De heer De Vree geeft een korte toelichting over het tot stand komen van het ini-
tiatief van West Maas en Waal om zelf incontinentie materiaal te laten inzamelen 
en verwerken.  
 
Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van: 

 WMW heeft ingezet op incontinentiemateriaal en nog niet zo zeer op 
luiers van kinderen. Elk dorp krijgt één container en in grotere dorpen 
zelfs twee. De doelgroepen kunnen het materiaal zelf brengen gebruik-
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makend van doorzichtige zakken, zoals ARN wil hanteren. WMW zou 
graag als Avri gemeente starten met de pilot om ervaring op te doen.  

 Is al bekend hoeveel de pilot gaat kosten? WMW heeft een doorbereke-
ning gemaakt op basis van één á twee containers per dorp. Daarmee 
komen zij op ongeveer 30.000 euro, wat op 5 euro voor de afvalstoffen-
heffing komt. Hier zit echter nog geen verwerking door ARN in. Volgens  
ARN komen de verwerkingskosten op 100 euro per ton. De start is ge-
pland op 1 juli. De gemeenteraad moet het voorstel nog goedkeuren 

 Is er commitment vanuit het hele AB om dit op te starten en de kosten te 
ervaren? De kosten zouden dan op 50.000 euro komen voor het eerste 
half jaar. Ja, alle AB leden zijn voorstander. 

 Het project van West Maas en Waal kan alleen als pilot worden gebruikt 
ten behoeve van het voorstel van Avri, als het voorstel van Avri opge-
steld wordt nadat de bij West Maas en Waal geboekte resultaten be-
kend zijn.  
 

Afspraak: 
Het DB neemt de gemaakte opmerkingen mee en werkt een projectplan uit. Dit 
projectplan wordt in het AB van 18 april 2019 besproken. De pilot van WMW 
wordt meegenomen in het projectplan incl. de ervaringen van Soest. De kosten 
voor de uitwerking van dit project worden geschat op 50.000 euro voor het eer-
ste half jaar. 

   

10. Kadernota 2020 De Kadernota staat ter informatie op de agenda. Dat is in de GR vastgesteld.  
 
Vragen naar aanleiding van: 
De heer Van Someren vraagt hoe het mechanisme van het btw mengpercentage 
13,5 % in elkaar zit. Kan hier een notitie van gemaakt worden? 
De voorzitter geeft aan dat dit meegenomen wordt in de begroting. Actie EdV 

   

11. Rondvraag  

11a AMDC De heer Keller is benadert door het bedrijf AMDC. Zij doen aan  
gedragsbeïnvloeding van openbare ruimte om te gaan naar gewenst gedrag zo-
als het voorkomen van bijplaatsingen en hebben veel ervaring in Rotterdam en 
Amsterdam. Heeft dit bedrijf Avri ook benaderd? 
 
De heer De Vries geeft aan dat hij dit bedrijf persoonlijk niet kent. Avri is wel op 
zoek naar succesvolle voorbeelden van gemeenten die bijplaatsingen proberen 
te voorkomen door de omgeving van de container aan te passen (bijvoorbeeld 
met hekjes en bloemetjes).  Er wordt zelfs nagedacht om archeologische gege-
vens te gebruiken op bepaalde locaties. Het team van Avri is bezig om te leren 
van deze ervaringen.  
 
In Neder-Betuwe is hier ook over gesproken en zij hebben besloten om een paar 
locaties, ieder op een andere manier, op te leuken, zodat vergeleken kan wor-
den wat werkt. Zij gaan dit eerst zelf op eigen kosten doen, daarna kunnen zij de 
ervaringen delen met de andere gemeenten. Daarnaast wil Neder-Betuwe ook 
met de buurt in gesprek over burgerparticipatie. 
 
De heer De Vries geeft aan dat het bespreekbaar is om aankledingskosten bij 
Avri neer te leggen. De voorzitter roept op om de ervaringen vooral te delen. 

   

11b Heisessie AB Zoals eerder aangegeven wil het DB een heisessie met het AB. De heer De 
Vries vraagt of het mogelijk is om alvast gezamenlijk een datum te prikken.  
Datum heisessie wordt 12 april van 09.00 tot 12.00 uur met aansluitend een 

lunch. Actie BS  

   

6. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen. De vergadering wordt om 10.48 uurafge-
sloten.  

  
  Acties die bij het gereedkomen van het verslag reeds zijn uitgevoerd, zijn in het verslag gemarkeerd met 

een ‘vinkje’ en komen niet terug in de actielijst. 
; 
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Mededelingen 
Algemeen Bestuur 

14 februari 2019 

 

 
 Stand van zaken invoering nieuw afvalbeleid 

Op dit moment lopen we op koers waar het gaat om het plaatsingstempo voor het behalen van 1 juli. 
Op dit moment zijn er 219 containers geplaatst (waar we volgens planning 194 containers hadden 
zullen plaatsen). Er zijn nog wel een aantal aandachtspunten. Zo zijn er probleemlocaties bijgekomen 
waar grondwater de plaatsing van containers vertraagd omdat bronnering moet worden toegepast. 
Het gaat om 31 locaties in Tiel. Ook werd in Tiel een gasleiding geraakt die volgens de kaart niet op 
die plek hoorde te liggen en ondanks sleufwerk (tot 1.30 meter) niet was gedetecteerd. Deze situatie 
is snel onder controle gebracht met hulpdiensten en hersteld door Liander. Verder zijn er 40 locaties 
die door het Waterschap benoemd zijn als waterganglocaties. Op 28 locaties mogen de containers 
worden geplaatst vanaf 1 april. Voor 12 locaties geldt dat ze door het Waterschap zijn aangemerkt als 
A-watergang, waardoor er nog een procedure loopt bij het Waterschap. Wij verwachten dat ook op 
deze locaties vanaf 1 april de containers mogen worden geplaatst. 
Er zijn ook tegenvallers die bij nader inzien minder groot zijn, zoals het aantal locaties dat door de 
ODR bestempeld was als locaties waar verplicht archeologisch onderzoek moet plaatsvinden. Dit 
aantal is in overleg  met de ODR teruggebracht van 56 naar 16.  
De vertragingen die ontstaan als gevolg van de genoemde problemen, zijn op te vangen binnen de 
aanwezige buffertijd in het project. Omdat er al zo'n 420 locaties gesleufd zijn, zijn we vanaf week 7 in 
staat een derde ploeg in te zetten, waardoor het tempo van plaatsing verhoogd wordt en we naar 
verwachting blijven voorlopen op de eerder afgegeven planning. 
 
Er zijn in totaal tot nu toe 294 bezwaarschriften ingediend. Op 28 bezwaarschriften heeft het DB 
ondertussen een besluit genomen. Alle 28 zijn ongegrond verklaard. Daarnaast zijn er tot nu toe in 
totaal 19 voorlopige voorzieningen aangevraagd bij de Raad van State. De eerste twee aanvragen zijn 
toegewezen aan de indieners. Sindsdien zijn er 11 aanvragen afgewezen. Verder zijn er door de 
indieners 3 aanvragen teruggetrokken. Er zijn nog 3 aanvragen in procedure bij de RVS. 
 
 

 Rapportage communicatie januari 2019 
In bijlage 1 vindt u een informatienotitie over de stand van zaken rondom communicatie. 
 
 
 
 

AB besluitenlijst 14 februari 2019
Bijlage A
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INFORMATIENOTITIE 
 

Afval Scheiden Heel Gewoon 
 
 Tweede ronde beschikkingen 
In de tweede beschikkingenronde zijn 147 ondergrondse container vastgesteld. Hierover zijn ca. 18.000 brieven 
c.q. beschikkingen verstuurd. 
 
  

 Motivatiecampagne Afval Scheiden Heel Gewoon 2019  

De strategische lijn van de motivatiecampagne voor 2019 is in november 2018 besproken met de 
communicatieadviseurs van de gemeenten en het vakberaad. Op basis van de strategische lijn is een uitvraag 
gedaan naar vier creatieve bureaus voor het vormgeven en deels uitvoeren van de campagne. Een aantal 
communicatieadviseurs van gemeenten is betrokken bij de bureauselectie en beoordeling van middelen.   

 
 

 VANG-subsidie gedragswetenschappelijke bureaus 
De aanvraag voor adviesuren van een gedragswetenschappelijk bureau zijn door VANG gehonoreerd. Avri krijgt 
vier gratis adviesdagen te besteden aan een gedragswetenschappelijk bureau. Het bureau vragen wij om het 
opgestelde motiviatiecampagneplan te beoordelen en waar nodig aan te scherpen.  
 
 

 Training gedragsveranderende communicatie 

Om de kennis rond gedragsveranderende communicatie binnen de organisatie te vergroten volgen twee Avri - 
communicatieadviseurs op dit moment een training bij RWS over gedragsbeïnvloeding en (zwerf)afval.  
 
 

 Digitale nieuwsbrief januari 2019 
Het aantal abonnees groeide organisch naar 701 abonnees.  
Na een daling van het aantal geopende nieuwsbrieven en doorclicks in december, stijgen deze weer in januari. 
De gebruiksscores blijven zeer hoog in vergelijking met de markt.  

 Openingsrate 66% (branchevergelijking overheid  20,7%)  

 Clickrate van 31% (branchevergelijking overheid 2,8%).  
 
 

Aan Dagelijks bestuur 

Van Yasmina Parodi, afdeling Klanten & Advies 

Kopie aan Erik de Vries 

Datum 7 februari  2019 

Betreft Rapportage communicatie januari 2019   

  

Mededelingen, 

Bijlage 1 
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 Lezersonderzoek digitale nieuwsbrief 
Om de nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de doelgroep is een lezersonderzoek onder de abonnees 
uitgezet. Wij ontvingen 231 reacties (ruim 30% van de abonnees).  
Een korte samenvatting van de resultaten: 
o Ruim de helft van de respondenten (52%) ontvangt de nieuwsbrief het liefst 1x per vier weken.17% liever 1x 

per twee weken en 21% het liefst 1x per twee maanden. 
o 73% van de respondenten leest de nieuwsbrief 'altijd'. 23% leest de nieuwsbrief 'meestal''. 
o 21% vindt de inhoud erg interessant. 74% vindt de inhoud redelijk interessant. 
o De items 'wat hoort waar' en tips over afval scheiden vinden en de respondenten het meest interessant (resp 

75% en 74%). Men wil graag meer weten over wat er met het afval gebeurt. 
o Gemiddeld cijfer voor de nieuwsbrief: 7. 
o De leeftijd van de respondenten is hoog, 45% is tussen de 45-64 jaar, 45% is ouder dan 65 jaar.  
o Respondenten zijn redelijk verdeelt over de 8 gemeenten. 
Conclusies 

 Jongeren zijn geen doelgroep van de nieuwsbrief, de groep tussen 30-44 jaar wel. In de respondentengroep is 
deze groep ondervertegenwoordigd. Wij gaan nader onderzoeken hoe dit komt en in hoeverre de nieuwsbrief 
een middel is om deze groep te bereiken.  

 De nieuwsbrief wordt vanaf dit jaar 1 x per maand uitgebracht (i.p.v. van 2x per maand). 

 We spitsen de nieuwsbrief nog meer toe op praktische zaken rond afval scheiden (o.a. tips van inwoners). 

 We gaan meer achtergrondinformatie over wat er met afval gebeurt geven. In samenwerking met het 
leerlingen van ROC Rivor Tiel maken wij animaties en films over afval scheiden en de verwerking.  

 
 

 Facebook   
Er zijn 421 fans van ASHG.     
 
Berichten met het hoogste bereik: 
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 Twitter  
De groei van volgers gaat organisch door, inmiddels volgen 1.873 
mensen #Avrischoon. 
 
Berichten met het hoogste bereik: 

 

  
--------------------- 

 
 Avri genomineerd voor All-in Werkgeversprijs Rivierenland 2019 
Eind januari werd Avri aangemeld voor de All-in Werkgeversprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan 
werkgevers die werk maken van de inclusieve arbeidsmarkt. Hiermee wordt de arbeidsmarkt bedoeld waarbij 
iedereen meedoet. Dus ook mensen met een beperking. Inclusieve werkgevers denken creatief mee en zorgen 
ervoor dat mensen met een beperking kunnen meedraaien in hun organisatie. Op 7 februari ontvingen wij bericht 
over de nominatie voor de All-In Werkgeverprijs 2019.  In de voormalige gemeente Geldermalsen zijn wij één van 
de vier genomineerden. Op de Dag van Duizend Voorbeelden op 14 maart 2019 wordt de winnaar bekend 
gemaakt. Over de nominatie is op 7 februari een persbericht verstuurd. 
 
 

--------------------- 
 

 Verzonden E-letter voor raadsleden 

 17 januari (Tweede ronde beschikkingen, terugblik platformbijeenkomst 16 januari, aanvraag 
zwerfafvalvergoeding 2019 uitgesteld). 
 
 

--------------------- 
 

 Verzonden persberichten januari  

 Plaatsen van ondergrondse containers gaat gestaag verder 
Nieuwe definitieve locaties (duiding tweede ronde en afgewezen vovo's)  
  
 

--------------------- 
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 Avri opvallend in het nieuws 
 
Ene na andere afvalcontainer van Avri gaat nu de grond in 
Brabants Dagblad, 24 januari 2019 

 
De focus in het persbericht over de tweede beschikkingenronde lag op de voortgang van de plaatsingen én de 
verhouding tussen de afgewezen en toegekende voorlopige voorzieningen. Dit werd door het Brabants Dagblad en 
verschillende andere media goed opgepikt.  

--------------------- 

 
 

 Perspublicaties januari 2019 
 
  
 
 

1-feb ASHG OmroepGld VIDEO: AVRI plaatst ondergrondse containers gestaag door  

28-jan ASHG Gelderlander Afvalcontainers Avri gaan ondergronds 

28-jan ASHG AD 
Avri verwacht 1,3 miljoen euro extra inkomsten, ondanks uitstel ondergrondse 
containers  

25-jan Handhaving Gelderlander Neder-Betuwe wil eigen handhavers  

24-jan ASHG BD Ene na andere afvalcontainer van Avri gaat nu de grond in  

18-jan ASHG Het Kontakt Ondergrondse container Eikenstraat Kerkdriel gaat door  

18-jan Handhaving Zakengids Tiel beetje bij beetje veiliger, volgens de cijfers  

16-jan ASHG Gelderlander Bart baalt van ondergrondse container voor zijn deur  

11-jan ASHG Gelderlander Inwoners houden komst ondergrondse container twee keer tegen  

11-jan ASHG OmroepGld RvS: stop op plaatsen enkele ondergrondse afvalcontainers  

11-jan ASHG Nieuwsbl Geldermalsen Plaatsing ondergrondse containers gaat gestaag verder  

11-jan ASHG StadBuren/Tiel Plaatsing ondergrondse containers gaat gestaag verder  

11-jan ASHG Culemborgsche Courant Plaatsing ondergrondse containers gaat gestaag verder  

11-jan ASHG Het Kontakt Aanleg ondergrondse container in Kerkdriel stilgelegd  

11-jan ASHG Maas en Waler Plaatsen van ondergrondse containers gaat gestaag verder  

9-jan Basispakket AfvalOnline (inlog) Avri besteedt transport en verwerking gft aan 

9-jan Basispakket Maas en Waler Ophaaldag oud papier in Dreumel naar de maandag 

8-jan Corporate AfvalOnline (inlog) 
Wijziging van de Wet Gemeentelijke Regelingen op stapel: “Raadslid heeft ook zelf 
verantwoordelijkheid”  

7-jan Basispakket Zakengids Er zijn weer veel kerstbomen ingeleverd 

3-jan Ibor OmroepGld Tielenaren leveren honderden zakken vuurwerkafval in voor Flippaspunten  

2-jan Ibor StadBuren/Tiel Verwijderen deel beplanting sloot oude geluidswal Drumpt  

 

 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2398437/VIDEO-AVRI-plaatst-ondergrondse-containers-gestaag-door
https://www.gelderlander.nl/tiel/afvalcontainers-avri-gaan-ondergronds~a71844b5/
https://www.ad.nl/tiel/avri-verwacht-1-3-miljoen-euro-extra-inkomsten-ondanks-uitstel-ondergrondse-containers~a71844b5/
https://www.ad.nl/tiel/avri-verwacht-1-3-miljoen-euro-extra-inkomsten-ondanks-uitstel-ondergrondse-containers~a71844b5/
https://www.gelderlander.nl/neder-betuwe/neder-betuwe-wil-eigen-handhavers~a782cd15/
https://www.bd.nl/bommelerwaard/ene-na-andere-afvalcontainer-van-avri-gaat-nu-de-grond-in~aa84fea7/
https://www.hetkontakt.nl/regio/bommelerwaard/algemeen/182182/ondergrondse-container-eikenstraat-kerkdriel-gaat-door
https://www.zakengidstiel.nl/nieuws/algemeen/623014/tiel-beetje-bij-beetje-veiliger-volgens-de-cijfers-
https://www.gelderlander.nl/culemborg/bart-baalt-van-ondergrondse-container-voor-zijn-deur~aab09681/
https://www.gelderlander.nl/tiel/inwoners-houden-komst-ondergrondse-container-twee-keer-tegen~ab48e15a/
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2395892/RvS-stop-op-plaatsen-enkele-ondergrondse-afvalcontainers
https://nieuwsbladgeldermalsen.nl/lokaal/plaatsing-ondergrondse-containers-gaat-gestaag-verder-535109
https://stadtiel.nl/lokaal/plaatsing-ondergrondse-containers-gaat-gestaag-verder-535111https:/nieuwsbladgeldermalsen.nl/lokaal/plaatsing-ondergrondse-containers-gaat-gestaag-verder-535109
https://culemborgsecourant.nl/lokaal/plaatsing-ondergrondse-containers-gaat-gestaag-verder-535110https:/nieuwsbladgeldermalsen.nl/lokaal/plaatsing-ondergrondse-containers-gaat-gestaag-verder-535109
https://www.hetkontakt.nl/regio/bommelerwaard/algemeen/181708/aanleg-ondergrondse-container-in-kerkdriel-stilgelegd
https://www.demaasenwaler.nl/nieuws/algemeen/28092/plaatsen-van-ondergrondse-containers-gaat-gestaag-verder-
https://afvalonline.nl/bericht?id=28083
https://www.demaasenwaler.nl/nieuws/algemeen/28057/ophaaldag-oud-papier-in-dreumel-naar-de-maandag-
https://afvalonline.nl/artikel?id=27658
https://afvalonline.nl/artikel?id=27658
https://www.zakengidstiel.nl/nieuws/algemeen/610444/er-zijn-weer-veel-kerstbomen-ingeleverd-
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2394629/Tielenaren-leveren-honderden-zakken-vuurwerkafval-in-voor-Flippaspunten
https://stadtiel.nl/lokaal/verwijderen-deel-beplanting-sloot-oude-geluidswal-drumpt-529048
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G e m e e n t e T i e l 
Achterweg 2, 4001 MV Tiel 

Postbus 6325, 4000 HH Tiel 

Telefoon:  (0344) 63 71 11 

Telefax:  (0344) 63 72 99 

 

Doorkiesnummer: (0344)637 243 

MEMO  

 

 

afdeling: Bestuur 

datum: 3 november 2018 

onderwerp:  Tijdelijke maatregelen medisch afval 

 
 

 

Achtergrond 

Op 18 oktober 2018 heeft het AB gesproken over de inzameling van incontinentie- en 

luiermateriaal. Besloten is toen het volgende: 

 
Het signaal is duidelijk. De heer Posthouwer stelt voor om een extra AB te plannen om hier nader op in te 
gaan. De gemeenten krijgen dan wel huiswerk mee, nl. uitzoeken hoeveel mensen in aanmerking komen 
voor compensatie. Daarnaast moet uitgezocht worden wat de financiële consequenties zijn; is 
kwijtschelding mogelijk en wat zijn de regels. Het DB gaat kijken wat op korte termijn te regelen valt en 
gezamenlijk zal gekeken worden naar een oplossing voor de lange termijn.  
De heer De Vree zit wel met een dilemma. Zijn raad heeft gezegd dat er op 1 januari een oplossing moet 
zijn. De voorzitter vraagt de ideeën van West Maas en Waal te delen met het DB en deze zullen 

meegenomen worden. Actie TdV.  

 

Er is in dit verband gesproken over incontinentiemateriaal. Voor Tiel is het uitgangspunt: 

medisch afval zoals incontinentieluiers, stoma- en nierdialyseafval. Uitdrukkelijk geen baby-

luiers.  

 

Voor luiers en incontinentiemateriaal komt er per 1 oktober 2019 een structurele oplossing via 

afvoer naar ARN te Weurt. Verzoek is om nu te kijken naar tidelijke mogelijkheden vanaf 1 

januari. Daartoe in beeld brengen: 

- omvang van de problematiek (doelgroepen); 

- consequenties nieuwe afvaltarieven per 1-1-2019; 

- bestaande regelingen.  

 

1. Omvang van de problematiek  

 

1.a Soorten medisch afval en doelgroepen 

 

We kunnen doelgroepen verdelen naar soorten medisch afval en naar inkomensgroepen. In 

onderstaande tabel staan de soorten medisch afval gespecificeerd naar een schatting van 

Tielse gebruikers. 

Nr. Soort afval Gebruikers  

Tiel 

Extra 

Afval/jr 

Extra ledigingen 

(30 liter) 

1. Incontinentie (excl. 

zorginstellingen) 

700 150 kg 135 

2. Stoma 75 100 kg 60 

3 Nierdialyses 

thuisbehandelingen 

3 100 kg 60 

 

1.b Consequenties nieuw afvalbeleid 

 

In onderstaande tabel samengevat de belangrijkste tariefswijzigingen:  
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 Oud (2018) Nieuw (2019) 

Vast tarief € 136 € 169 

Variabel laagbouw* € 0,87 € 1,00 

Variabel hoogbouw** € 0,70 € 0,80 
* Op basis van terugberekeningen per liter (kliko 140 liter of 240 liter -> zak 30 liter); dit geldt voor 75% 

van de huisaansluitingen 

* * Dit zijn de aanluitingen die ook in 2018 op een ondergrondse container zijn aangesloten (hoogbouw en 

binnenstad, samen ca. 25% van de huisaansluitingen). Hierbij gelden 20% lagere tarieven omdat hierin 

een deel GFT-afval verdisconteerd is 

 

1.c Consequenties naar doelgroep 

 

Nr. Soort afval Extra 

ledigingen  

 

Extra 

kosten  

2018 

Extra  

kosten  

2019  

Verschil 2019 

t.o.v. 2018 

1. Incontinentie (excl. 

zorginstellingen), 700 

135 € 117,45 € 135,00 € 17,55* 

2. Stoma, 75 60 € 52,20 € 60,00 € 7,80* 

3. Nierdialyses 

(thuisbehandelingen), 3  

60 € 52,20 € 60,00 € 7,80* 

* Op basis van terugberekeningen per liter (kliko 140 liter -> zak 30 liter); dit geldt voor 75% van de 

huisaansluitingen. Als we de lagere hoogbouwtarieven meetellen (zie 1.b), komen de bedragen iets lager 

uit, bij -1.- € 16,55 en bij -2.- en -3.- € 7,35. Ter wille van de overzichtelijkheid is in deze tabel alleen 

gerekend met de grootste doelgroep, zijnde bewoners van laagbouwwoningen (75%) 

 

   

2. Maatregelen ter compensatie van de kosten 

 

1.a Minima 

 

 

 

Minima   2018 2019 Verschil 

Kwijtschelding vast 

tarief (inkomen tot 
100% bijstandsnorm) 
afvalstoffenheffing  

 € 136,- (volledige 
kwijtschelding) 
 

€ 169,- (volledige 
kwijtschelding) 

Beleid 2019 
geeft extra 
voordeel van  
€ 33,-.  

Kwijtschelding 

variabel tarief *  
(inkomen tot 100% 
bijstandsnorm) 
 
 

 35 zakken á 60 
liter komt overeen 
met € 63. Dit 
komt overeen 
met een 
gemiddelde 
productie van 
restafval van 120 
kg. Medisch afval 
komt daar dus 
zonder 
compensatie 
bovenop.  
 
 
Extra kosten 
incontinentie: € 
117,45. 
 
Extra kosten  
stoma: € 52,20  

35 zakken á 30 
liter komt overeen 
met  
€ 35. Dit komt 
overeen met een 
gemiddelde 
productie van 
restafval van 60 
kg. Medisch afval 
komt daar dus 
zonder 
compensatie 
bovenop.  
 
Extra kosten 
incontinentie:  
€ 135,- 
 
 
Extra kosten stoma 
stoma: € 60,-  

Verschil t.o.v. 
2018: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 17,55 
 
 
 
 
€ 7,80 
 

Tegemoetkoming  € 200,-  € 200,-   Geen verschil 



meerkosten (tot 110% 
bijstandsnorm)**  

Bijzondere bijstand  Als alle andere 
regelingen niet 
volstaan en er 
zijn aantoonbaar 
extra kosten, is 
bijzondere 
bijstand voor de 
éxtra kosten 
mogelijk 

Als alle andere 
regelingen niet 
volstaan en er zijn 
aantoonbaar extra 
kosten, is 
bijzondere bijstand 
voor de extra 
kosten mogelijk 

Geen verschil 

*Ter wille van de leesbaarheid is hier gerekend met de meest voorkomende situatie: 
huishoudens met een kliko in 2018 gaan over naar zakken in ondergrondse containers in 2019. 
Hier zijn kleine afwijkingen mogelijk maar de orde van grootte blijft gelijk.  
**Deze tegemoetkoming is voor mensen die een WlZ-indicatie, Wmo-indicatie of een 
gehandicaptenparkeerkaart hebben én die het volledige eigen risico zorgverzekering over de 
voorgaand twee jaar hebben betaald. 
 

2.b Meerkostenregeling chronisch zieken en gehandicapten 
 

Midden inkomens 
(110% bijstandsnorm 
tot 3€ 5.000 bruto 
per jaar) 

2018 2019 Verschil 

Tegemoetkoming 
meerkosten 

€ 100,- € 100,-** Geen verschil 

 
**De meerkostenregeling wordt met de aanpassing van de WMO-verordening heroverwogen. 
Eén van de scenario’s is dat de hoogte van het bedrag voor alle inkomens gelijk wordt 
getrokken 
 

2.c Hogere inkomens (bovenmodaal) 
 

Hogere inkomen  
> € 35.000 bruto 

2018 2019 Verschil 

Aftrekposten via 
belastingdienst 

Compensatie voor 
hogere kosten 
(kleding en 
beddengoed, 
wassen en slijtage) 
o.a. als gevolg van 
incontinentie 

Compensatie voor 
hogere kosten 
(kleding en 
beddengoed, 
wassen en slijtage) 
o.a. als gevolg van 
incontinentie 

Geen verschil 

 

3. Maatwerk wegbrengen afval bij fysieke beperkingen  

 
Feit: De ondergrondse container staat op maximaal 250 m van het huis. 
 
Optie 1:  Familie/vrienden/mantelzorg kan helpen bij het wegbrengen van het afval 
Optie 2:  Via een WMO-indicatie. Mensen met een (fysieke) beperking kunnen op indicatie 
  van de wmo ondersteuning krijgen bij huishoudelijke hulp en/of ondersteuning in 
  het kader van mobiliteit. Het wegbrengen van afval is een onderdeel van het 
  huishouden voeren of van een mobiliteitsprobleem. Zorgaanbieders die  
  ondersteunen bij huishoudelijke hulp en/of mobiliteit worden geïnformeerd over 
  het nieuwe afvalbeleid. 
 
Afspraak bij vragen waarbij sprake is van een probleem bij het wegbrengen van het afval als 
gevolg van een (fysiek) beperking. 
Vraag 1:  Is er al huishoudelijke hulp via de gemeente? Dan kan de inwoner hier contact 
  over opnemen met zijn of haar consulent van de WMO.  
Vraag 2:  Als er nog geen huishoudelijke ondersteuning is, maar wel een (fysieke)  



  beperking? Dan kan de inwoner contact opnemen met het WMO-loket. Dan is er 
  wellicht ook andere ondersteuning gewenst. Bij het loket wordt een breed  
  onderzoek gedaan naar de fysieke beperkingen en de gewenste en mogelijke 
  ondersteuning. 
Vangnet:   Als er via de Wmo geen mogelijkheden zijn dit op te pakken binnen de  
  huishoudelijke zorg kan de afvalcoach van Avri hier uitkomst bieden. 
  
Deze vraag is ook uitgezet bij team WMO. 
  
Communicatie: 
- over afvalinzameling: Avri 
- over chronische aandoening/beperking: Wmo-loket 



 

 

Bijlage 1: Toelichting cijfers 
 

CBS, afgerond: 

Aantal inwoners Nederland:  17 mln 

Aantal inwoners Tiel:  41.000 

Aantal inwoners per huishouden: 2,2 

Aantal huishoudens Tiel:  18.000 

Aantal patienten incontinentie landelijk: 555.000 

Aantal patienten stoma landelijk: 32.000    

Aantal gebruikers thuisdialyse landelijk: 1124 

 

Afval per patient incontinentie 

Dit bleek en lastige. Er is niet altijd onderscheid tussen babyluiers en incontinentie-luiers te 

maken, sorteeranalyses gaan uit van gewichtsprocenten terwijl de AVH uitgaat van ledingen per 

volume, een deel van het luiermateriaal komt uit zorginstellingen (incontinentie) en 

kinderdagverblijven (baby-luiers).  

 

Wij baseren ons op een rapport Sorteeranalyses van Rijkswaterstaat 2017. Hieruit blijkt  

dat 7,5% (gewicht) uit luiers bestaat. Op grond van gegevens van ARN nemen wij aan dat de 
helft (50%) bestaat uit incontinentie-materiaal. Uit een sorteeranalyse van Rotterdam wordt 
gesteld dat weer 50% daarvan uit zorginstellingen komt.  
 
Uitgaande van een landelijk gemiddelde van 190 kg restafavl in 2017 komen we dan uit op een 
gemiddelde van 150 kg incontinentie-afval per patiënt.  
 
Maar: de gemeente Boxtel rekent gemiddeld met 240 kg aan medisch afval en WMW heeft 
berekend dat baby-luiers jaarlijks 260 kg opleveren.  
 
Die 150 kg lijkt dus aan de lage kant. Met een gemiddeld soortelijk gewicht (kengetal 1,7 
kg/afval van 30 liter, op basis van gegeven Avri*) komen we uit op 90 ledigingen. Maar 
incontinentiemateriaal, waarin alleen urine zit en nornmaliter geen faecaliën, weegt minder. Om 
dit te compenseren en ook meer in de richting te komen van de andere kengetallen is het aantal 
ledigingen met 50% verhoogd van 90 naar 135.  
 
*Berekening Avri: Avri gaat uit van gemiddeld 60 kg/inwoner en 35 ledigingen van 30 liter en 
komt zo uit op een gemiddelde AVH van € 204.  

 
Afval stoma 
De gemeente WMW gaat uit van gemiddeld 80 - 120 kg. Wij gaan uit van het gemiddelde 
daarvan ofwel 100 kg. Voor het overige zijn er zeer weinig gegevens bekend; dit zou nog 
opgevraagd kunnen worden bij de Stomavereniging.  
 
Nierdialyse 
In verreweg de meeste gevallen vindt diasyse elders in centra plaats. Het aantal thuisgebrukers 
is beperkt (volgens WMW landelijk 1124). Wij schatten in dat het afval qua hoeveelheid en 
samenstelling vergelijkbaar is met stoma-afval, dus 100 kg. 
 
 



 

Bijlage 2: Aandachtspunten 
 

Kwijtscheldingsbeleid: 

Minima kunnen kwijtschelding vragen bij BSR. Dit neemt niet weg dat ook zij medisch afval 

kunnen hebben waardoor ze toch moeten bijbetalen. Het aantal minima is volgens het CBS 7% 

van de huishoudens.  

 

Meerkostenregeling chronisch zieken: 

De extra afvalkosten kunnen hieronder vallen, maar het kan zijn dat inwoners door andere 

zorguitgaven al op of boven de bijdragedrempel komen. 

 

Het gemiddelde inkomen in Tiel is ruim € 22.000, het verzamelinkomen voor de 

meerkostenregeling is € 35.000. Dit zou betekenen dat het merendeel (ik weet niet precies 

hoeveel, ik heb ergens gelezen 79%) in aanmerking voor de meerkostenregeling komt.  

 

Bovenmodale inkomens: 

De vraag is of we zo solidair moeten zijn dat we ook voor deze hogere inkomensgroepen een 

compensatie moeten geven. Dit is een bestuurlijke keuze.  

 

Hoe compenseren? 

We moeten oppassen dat we niet gaan overcompenseren en meer vergoeden dan men 

daadwerkelijk kwijt is. Anders ontstaat er vrije ruimte om zich zonder kosten ook restafval te 

kunnen ontdoen en dan ontbreekt de scheidingsprikkel.  

 

Als we extra willen compenseren, dan even goed nadenken hoe te verantwoorden: 

- uitgaan van een gemiddelde (en evt. een doktersverklaring)? 

- uitgaande van daadwerkelijke uitgaven middels pakbonnen medische materialen? 

 

Website Luierrecycling Nederland 
Dit is een lobbyorganisatie vergelijkbaar met de Statiegeld-alliantie. Doel is om medestanders te 
vinden (maatschappelijke organisaties) om landellijk aandacht te vragen voor de 
luierafvalproblematiek. 
 
Afvalzakjes voor incontinentie en luiers 

Met enige regelmaat krijgen we vragen over luiers en incontinentiemateriaal en dat die gaat 

stinken en dus snel afgevoerd moet worden. Mogelijk dat hierdoor ook de ledigingscapaciteit 

van 30 liter (conttainer) of 140 liter (kliko buitengebied) niet optimaal benut wordt. De gemeente 

Moerdijk heeft dit opgelost door gratis luierszakken via apothekers ter beschikking te stellen. 

Deze zijn afsluitbaar en geparfumeerd.  
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 Algemeen Bestuur GR Avri 
 

CUMULATIEVE ACTIELIJST EN 
AGENDAPLANNING 

 
OPENBARE VERGADERINGEN AB AVRI 

 
Versiedatum 14 februari 2019 

 
 
 
 

 

TOELICHTING 
 
Codering: Aan de acties wordt per jaar een volgnummer toegekend (2015-01 etc.)  
Onder het volgnummer is de datum van de vergadering vermeld, waar de actie uit voortvloeit. Achter het liggende 
streepje staat het nummer van het betreffende agendapunt. 
 
 Acties die bij het gereedkomen van het verslag reeds zijn uitgevoerd, zijn in het verslag gemarkeerd met een 
‘vinkje’ en komen niet terug in de actielijst. 
Ter vergadering afgevinkte acties blijven eenmalig ter controle in de actielijst staan en vervallen daarna definitief. 
 

# 
Acties 2015  
(Oprichtingsvergadering 16-12-15) 

Actiehouder Deadline Voortgang  

2015-01 
161215-10 

Deelname in ARN, Avri Realisatie B.V. 

(en Solar BV) / Overname aandelen RR 
DB  

Voorstel verkoop 
aandelen ARN: acties 
en besluiten van de RR 
worden afgewacht, 
voordat het voorstel 
opgesteld kan worden.   
Voortgangsmelding 21-
04-16: Actie staat ‘on 
hold’ omdat de 
overdracht binnen de 
Regio Rivierenland nog 
niet is geregeld 
Voortgangsmelding 19-
04-2018: is nog niet in 
Regio Rivierenland 
geregeld. 
 
Voortgangsmelding 18-
10-2018: geen nieuw 
informatie. 
 
Voortgangsmelding 14-
02-2019: geen nieuwe 
informatie. 
 

 

 

# Acties 2017 Actiehouder Deadline Voortgang  

2017-03 
170706-1 

Begroting en jaarrekening: meer 

benchmark gegevens opnemen. 
EdV  

Voortgangsmelding 19-
04-2018: Avri heeft al 
een poging gedaan in 
de huidige begroting 
,maar het is lastig om 
de gegevens te krijgen 
van vergelijkbare 
bedrijven. 
 
Voortgangsmelding 18-
10-2018: wordt 
meegenomen in de 
volgende begroting. 
 
Voortgangsmelding 14-
02-2019: Avri is nu 
bezig met de begroting, 
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daar waar mogelijk 
worden benchmark 
gegevens opgenomen. 

 

# Acties 2018 Actiehouder Deadline Voortgang  

2018-01 
180419-5a 

Schriftelijke reactie op vraag wanneer de 

nulmeting plaatsvindt en welke 

parameters hiervoor gebruikt worden. 

EdV  

Voortgangsmelding 18-
10-2018: Avri is al aan 
het monitoren van 
bijplaatsingen en 
krijgen van de 
gemeenten te horen 
wat de hotspots zijn. 
 
Voortgangsmelding 14-
02-2019: Avri is 
begonnen met de 
nulmeting. 

 

2018-02 
180419-5b 

Vragen over papierinzameling op papier 

zetten waarna Avri deze zal 

beantwoorden. 

TK/EdV  

Voortgangsmelding 18-
10-2018: in eerste helft 
van volgend jaar komt 
een notitie. 
 
Voortgangsmelding 14-
02-2019: 
papierinzameling komt 
op de agenda van 18 
april 2019. 

 

2018-06 
180906-

14.1 

Sessie plannen over de mogelijkheid en 

wenselijkheid van de transformatie van 

de GR Avri van basispakket naar 

cafetariamodel.  

DB  

Voortgangsmelding 18-
10-2018: wordt volgend 
jaar. 
 
Voortgangsmelding 14-
02-2019: sessie vindt 
plaats op 12 april 2019. 

 

2018-07 
181018-4a 

Ansichtkaarten SP Bommelerwaard 

beantwoorden 
EdV  

Voortgangsmelding 20-
12-2018: de stellingen 
op de ansichtkaarten 
zijn  nog in 
behandeling. 
 
Voortgangsmelding 14-
02-2019: EdV checkt 
nog even of deze kaart 
beantwoordt zijn. 

 

2018-08 
181018-5a 

Incontinentiemateriaal: 

Uitzoeken hoeveel mensen in 

aanmerking komen voor compensatie 

Allen  

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

 

2018-09 
181018-5a 

Incontinentiemateriaal: 

Financiële consequenties, mogelijkheid 

kwijtschelding 

DB  

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

 

 

# Acties 2019 Actiehouder Deadline Voortgang  

2019-02 
180214-8 

Bezwaar uit Tiel: 

- gegevens doorgeven 

- uitzoeken waarom voor die locatie is 

gekozen. 

 

FG 

EdV 

 

  

 

2019-01 
190214-10 

Begroting: uitleg mechanisme btw 

mengpercentage van 13,5 % opnemen. 
EdV   
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Toelichting: doorlopende, ter vergadering gemaakte afspraken worden in principe niet besproken. Deze blijven 
staan tot het AB vaststelt dat de uitvoering routine is geworden 
 

# Doorlopende afspraken 2016 Actiehouder Deadline Voortgang  

D-01 
180216-6 

Opstellen sfeerimpressie 

platformbijeenkomsten  
 z.s.m. 

1
ste

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

 

D-02 
180216-7 

Regelmatige informatieverstrekking 

inzake gescheiden inzameling / ook 

t.b.v. specifieke doelgroepen 

Dir  

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

 

D-03 
180216-12 

Melding aan AB in geval van Europese 

aanbestedingsregels wordt afgeweken 
Dir    

D-04 
180628-6 

Terugkoppeling platformbijeenkomsten 

opnemen in de e-letter 
Dir    

 
 
Agendaplanning 
 

AB 18 april 2019  
(09.00 uur) 

 
DB16.01.2019  en 20.02.2019 
Verzending stukken 21.02.2019 
Platform  20.03.2019 

 Vaststellen verslag 14 februari 2019 

 .k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

 Terugkoppeling IBOR 

 Stand van zaken nieuwe inzamelbeleid 

 Geweldsbevoegdheid 

 Papierinzameling 

 Wijziging GR 
 

AB 4 juli 2019 
(09.00 uur) 

 

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

 Vaststellen verslag 14 februari 2019 

 .k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

 Terugkoppeling IBOR 

 Stand van zaken nieuwe inzamelbeleid 

 Jaarstukken2018 

 Begroting 2020 

 Papierinzameling 

 Zienswijze BSR jaarstukken 2018 en begroting 2020 
 

AB 12 september 2019 
(09.00 uur) 

 
DB 15.05.2019 en 06.06.2019 
Verzending stukken 18.07.2019 
Platform 28.08.2019 

 

 Vaststellen verslag 14 februari 2019 

 .k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

 Terugkoppeling IBOR 

 Stand van zaken nieuwe inzamelbeleid 

 Basispakket 2019 

 BestTas 
 

AB 17 oktober 2019 
(09.00 uur) 

 
DB 03.07.2019  
Verzending stukken 22.08.2019 
Platform 09.09.2019 

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

 T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

 Terugkoppeling IBOR 

 Stand van zaken nieuwe inzamelbeleid 

 Kadernota 2020 
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Spaaragenda 
 
 IBOR beter integreren (Actie AB 19.04.2018) 
 Motie WMW op voorstel Wijzigingsbesluit ASV (Actie AB 19.04.2018) 
 Handhavingsbeleidplan (Actie AB 19.04.2018) 
 Kosten efficient inzetten bij omruilen containers/stickeren/ander kleur deksel (Actie AB 16.11.2017) 
 Papierinzameling (Actie AB 16.11.2017) 
 Bestuurlijke participatie in ARN, Avri Realisatie BV (en Solar BV) (Actie oprichtingsvergadering) 
 Evaluatie financiële regelingen (zoals Financiële Beheerverordening (art. 212 Gemeentewet, Treasurystatuut 

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

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

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

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

 Beleid textielinzameling (actie uit AB 22 dec. 2016) 
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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 18 april 2019 

Agendapunt : 7, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : 
Aanpassen gemeenschappelijke 
regeling Avri n.a.v. vorming 
gemeente West Betuwe 

 

 
Voorstel 

1. In te stemmen met de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Avri.  
 

 
Inleiding 
De gemeenschappelijke regeling Avri bestaat uit 10 deelnemers: de gemeenteraden en colleges van 
burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, 
Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. 
Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gefuseerd. De nieuwe 
gemeente die is ontstaan is de gemeente West Betuwe. 
 
Als gevolg van de gemeentelijke herindeling moet de gemeenschappelijke regeling Avri aangepast worden. 
Het betreft hier een technische aanpassing waarbij  niet alleen de namen van de gemeenten moeten 
worden aangepast, maar als gevolg van de fusie  ook de stemverhoudingen dienen te worden aangepast. 
Het aantal deelnemers wijzigt namelijk van 10 naar 8. 
 
Tot slot wordt voorgesteld om van de mogelijkheid gebruik te maken de omissie in artikel 30 op te lossen. In 
dat artikel zijn de leden niet goed doorgenummerd. 
 
Door  wijziging van de gemeenschappelijke regeling Avri wordt de regeling aangepast aan de feitelijke 
situatie zoals die bestaat per 1 januari 2019. 
 
Beoogd effect 
De gemeenschappelijk regeling in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie zoals die bestaat 
per 1 januari 2019. 
 
Argumenten 
Avri is verplicht de gemeenschappelijke regeling binnen 6 maanden aan te passen.  
Op grond van artikel 41 lid 3 van de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) geldt dat de 
gemeenschappelijke regeling Avri na de fusie vooralsnog ongewijzigd van kracht blijft. Binnen 6 maanden 
moet de gemeenschappelijke regeling aangepast worden. 
 
Kanttekeningen 
- 
 
Communicatie 
De wijziging van de gemeenschappelijke regeling moet bekend gemaakt worden in de Staatscourant 
(publicatie in DROP, de opvolger van GVOP en CVDR). 
 
Financiën 
De kosten voor publicatie in de Staatscourant (publicatie in DROP, de opvolger van GVOP en CVDR) 
bedragen naar schatting € 125,--. 
 
Uitvoering 
Een wijziging van de gemeenschappelijke regeling Avri behoeft instemming van de raden en colleges van 
de deelnemers 
Het algemeen bestuur kan een voorstel voor wijziging van de regeling aan de raden en de colleges zenden 
(artikel 37 lid 1 GR Avri). De regeling is gewijzigd indien de raden en de colleges van ten minste twee derde 
van de gemeenten met de wijziging instemmen, en deze raden en colleges ook ten minste twee derde van 
het gezamenlijk aantal inwoners van de betrokken gemeenten vertegenwoordigen (artikel 37 lid 3 GR Avri). 
Onder het aantal inwoners van een gemeente wordt verstaan: het aantal inwoners volgens de door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfer per 1 januari. Voor de vaststelling 
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van het inwonertal geldt als peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van het besluit tot 
wijziging van de regeling (artikel 37 lid 4 GR Avri). 
 
Bijlagen 
Gemeenschappelijke regeling Avri (met wijzigingen bijhouden). 
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Tekst van de regeling 
 
Intitulé 
 
Gemeenschappelijke regeling Avri 
 
Gemeenschappelijke regeling Avri [1] 
 
 
De gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, 
Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Betuwe, West 
Maas en Waal en Zaltbommel, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd, 
 
  
Overwegende dat 
 
- de gemeenteraden in Regio Rivierenland eind 2014 in meerderheid hebben ingestemd met het 
voorstel “Verbetering samenwerking in Regio Rivierenland”; 
 
- een voorstel om te komen tot een splitsing van ‘beleid’ en uitvoering’ daarvan onderdeel vormde; 
 
- Avri de enige nog resterende grote uitvoeringsorganisatie van de gemeenschappelijk regeling Regio 
Rivierenland is; 
 
- Een splitsing van Avri en Regio Rivierenland zal leiden tot 
 
a) het versterken van de bestuurlijke slagkracht en behoud van politieke legitimatie en invloed van 
portefeuillehouders en gemeenteraden; 
 
b) het verder uitbouwen van Avri tot een (nog) slagvaardiger en efficiëntere organisatie; 
 
 - de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen als gevolg van een gemeentelijke herindeling 
per 1 januari 2019 verdergaan als de gemeente West Betuwe. 
 
 
Gelet op 
 
Hoofdstuk I van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet milieubeheer, de Gemeentewet en 
de Algemene wet bestuursrecht 
 
  
 
Besluiten 
 
De navolgende gemeenschappelijke regeling te treffen: 
 
  
 
Gemeenschappelijke regeling Avri 
 
  
 
[1] Voorheen Afvalverwijdering Rivierenland 
 
 
Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
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In deze regeling en de krachtens deze regeling vastgestelde verordeningen en reglementen wordt 
verstaan onder: 
 
a. Avri: het openbaar lichaam Avri, bedoeld in artikel 3, eerste lid; 
 
b. betrokken gemeenten: de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, 
Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel; 
 
c. colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten; 
 
d. raden: de gemeenteraden van de betrokken gemeenten; 
 
e. regeling: de gemeenschappelijke regeling Avri; 
 
 
Artikel 2: Belang 
 
Deze gemeenschappelijke regeling wordt getroffen ter behartiging van de afvalverwijdering en 
afvalverwerking, het beheer van de openbare ruimte en toezicht en handhaving ten behoeve van de 
betrokken gemeenten. 
 
 
Artikel 3: Openbaar lichaam 
 
1. Er wordt is een openbaar lichaam ingesteld, genaamd Avri. 
 
2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Geldermalsen. 
 
 
Hoofdstuk 2: Inrichting en samenstelling Bestuur 
 
§ 2.1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 4: Bestuur 
 
Het bestuur van Avri bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. 
 
 
§ 2.2 Algemeen bestuur 
 
Artikel 5: Samenstelling algemeen bestuur 
 
1. Het algemeen bestuur bestaat uit tienacht leden. 
 
2. De raden wijzen ieder één lid van het algemeen bestuur aan. De raden kunnen daarbij aanwijzen 
een lid van de raad, de voorzitter van de raad of een wethouder. 
 
3. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar 
door of vanwege het bestuur van Avri aangesteld of daaraan ondergeschikt. Artikel 4 Gemeentewet is 
van overeenkomstige toepassing. 
 
4. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt indien het lid niet langer raadslid, voorzitter van 
de raad of wethouder is van de gemeente van de raad die hem heeft aangewezen. 
 
5. De raden wijzen voor ieder lid tevens een plaatsvervangend lid aan. Het tweede, derde en vierde lid 
zijn van overeenkomstige toepassing. 
 
 
Artikel 6: Stemverhoudingen 
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1. Ieder lid van het algemeen bestuur heeft één stem. 
 
2. Het algemeen bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. 
 
 
Artikel 7: Reglement van orde 
 
1. Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een reglement van 
orde vast. 
 
2. Het algemeen bestuur regelt op welke wijze ambtelijke bijstand wordt verleend aan de leden van 
het algemeen bestuur. 
 
 
Artikel 8: Vergaderingen 
 
1. Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks tenminste tweemaal en voorts zo vaak als het daartoe 
besloten heeft. 
 
2. Voorts vergadert het algemeen bestuur indien de voorzitter of het dagelijks bestuur het nodig 
oordeelt of indien ten minste een vijfdevierde van het aantal leden waaruit het algemeen bestuur 
bestaat schriftelijk, met opgaaf van redenen, daarom verzoekt. 
 
3. De voorzitter roept de leden schriftelijk tot de vergadering op. De oproeping geschiedt ten minste 
acht weken voor de vergadering, behoudens spoedeisende gevallen. 
 
4. Tegelijkertijd met de oproeping brengt de voorzitter dag, tijdstip en plaats van de vergadering ter 
openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende voorstellen met uitzondering van de in artikel 
23, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen bedoelde stukken worden tegelijkertijd met 
de oproeping en op een bij openbare kennisgeving aan te geven wijze ter inzage gelegd. 
 
 
Artikel 9: Quorum 
 
1. De vergadering van het algemeen bestuur wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst 
meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is. 
 
2. Indien ingevolge het eerste lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de voorzitter, onder 
verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur 
na het bezorgen van de oproeping is gelegen. 
 
3. Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. Het algemeen 
bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet 
geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentielijst 
meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is. 
 
 
Artikel 10: Immuniteit 
 
De leden van het bestuur van het openbaar lichaam en andere personen die deelnemen aan de 
beraadslaging kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor dan wel worden verplicht 
getuigenis af te leggen als bedoeld in artikel 165, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering over hetgeen zij in de vergadering van het algemeen bestuur hebben gezegd of aan 
het algemeen bestuur schriftelijk hebben overlegd. 
 
 
Artikel 11: Vergaderorde 
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1. De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering en is bevoegd, wanneer die 
orde op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te 
doen vertrekken. 
 
2. Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste 
drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen. 
 
3. Hij kan het algemeen bestuur voorstellen aan een lid dat door zijn gedragingen de geregelde gang 
van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet 
beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de 
voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie 
maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd. 
 
 
Artikel 12: Belangenverstrengeling 
 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht neemt een lid van het 
algemeen bestuur niet deel aan een stemming over: 
 
a. een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als 
vertegenwoordiger is betrokken; 
 
b. de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot welks 
bestuur hij behoort. 
 
2. Bij een schriftelijke stemming wordt onder het deelnemen aan de stemming verstaan het inleveren 
van een stembriefje. 
 
3. Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze 
door een voordracht of bij een herstemming is beperkt. 
 
Artikel 13: Stemming 
 
1. Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en 
zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen. 
 
2. Het eerste lid is niet van toepassing: 
 
a. ingeval opnieuw wordt gestemd over een voorstel of over een benoeming, voordracht of 
aanbeveling van een of meer personen ten aanzien van wie in een vorige vergadering een stemming 
op grond van dat lid niet geldig was; 
 
b. in een vergadering als bedoeld in artikel 9, tweede lid, voor zover het betreft onderwerpen die in de 
daaraan voorafgaande, ingevolge artikel 9, eerste lid, niet geopende vergadering aan de orde waren 
gesteld. 
 
 
Artikel 14: Openbaarheid vergaderingen 
 
1. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De deuren worden gesloten wanneer 
een vijfdevierde gedeelte van de aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig 
oordeelt. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. 
 
2. Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet 
openbaar wordt gemaakt tenzij het algemeen bestuur anders beslist. 
 
 
§ 2.3 Dagelijks bestuur 
 
Artikel 15: Dagelijks bestuur 
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1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee door het algemeen bestuur uit zijn midden 
aan te wijzen leden. 
 
2. Beëindiging van het lidmaatschap van het algemeen bestuur brengt tevens het einde van het 
lidmaatschap van het dagelijks bestuur met zich. 
 
3. De artikelen 52 tot en met 54, 56 en 58 tot en met 59a van de Gemeentewet zijn van 
overeenkomstige toepassing. 
 
 
§ 2.4 Voorzitter 
 
Artikel 16: Voorzitter 
 
1. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen. 
 
2. Het algemeen bestuur regelt de vervanging van de voorzitter. 
 
 
§ 2.5 Commissies en deelnemingen 
 
Artikel 17: Advies- en Bestuurscommissie 
 
Het algemeen bestuur kan een commissie als bedoeld in artikel 24, eerste lid, of artikel 25, eerste lid, 
van de Wet gemeenschappelijke regelingen instellen. 
 
 
Artikel 18: Oprichten van of deelnemen in privaatrechtelijke rechtsvormen 
 
Het algemeen bestuur kan besluiten tot het oprichten van of deelnemen in een besloten of naamloze 
vennootschap, een stichting, een vereniging, coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij, 
onverminderd het bepaalde in artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
 
 
Artikel 19: Treffen gemeenschappelijke regeling 
 
1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen afzonderlijk of te zamen, ieder 
voor zover zij voor Avri bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een 
of meer bepaalde belangen van Avri. 
 
2. Het dagelijks bestuur en de voorzitter gaan niet over tot het treffen van een regeling dan na 
verkregen toestemming van het algemeen bestuur. De toestemming kan slechts worden onthouden 
wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 
 
3. Het voorstel tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling wordt ten minste acht weken 
voordat het algemeen bestuur besluit over het treffen, dan wel over de toestemming als bedoeld in het 
tweede lid, aan de raden gestuurd. De raden kunnen bij het algemeen bestuur hun wensen en 
bedenkingen naar voren brengen. 
 
4. Onder het treffen van een regeling wordt in dit artikel mede verstaan het wijzigen van, het toetreden 
tot en het uittreden uit een regeling. 
 
 
Hoofdstuk 3: Taken en bevoegdheden 
 
Artikel 20: Taken 
 
1. Het bestuur van Avri is in ieder geval belast met de uitvoering van de volgende taken: 
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a. zorg te dragen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 10.21 van 
de Wet milieubeheer; 
 
b. zorg te dragen voor de inzameling van grove huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 10.22 
van de Wet milieubeheer; 
 
c. zorg te dragen voor de afzonderlijke inzameling van groente-, fruit- en tuinafval als bedoeld in artikel 
10.21, tweede lid, van de Wet milieubeheer; 
 
d. het inzamelen van bedrijfsafval, en 
 
e. het verwerken of doen verwerken van ingezamelde afvalstoffen. 
 
2. De raden en colleges kunnen additionele taken aan Avri opdragen, voor zover deze binnen het 
belang van de regeling vallen. De additionele taken worden nader uitgewerkt in een 
dienstverleningsovereenkomst tussen Avri en de betreffende betrokken gemeente. De 
dienstverleningsovereenkomst regelt de financiële bijdrage van de betreffende betrokken gemeente, 
die kostendekkend moet zijn voor de uitvoering van de additionele taak. 
 
3. Het dagelijks bestuur houdt een register bij van de taken die overeenkomstig het tweede lid zijn 
opgedragen. 
 
 
Artikel 21: Bevoegdheden 
 
1. Aan het bestuur van Avri wordt overgedragen: 
 
a. de bevoegdheid de afvalstoffenheffing, bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer, te heffen; 
 
b. de bevoegdheid om reinigingsrechten, bedoeld in artikel 229 van de Gemeentewet, te heffen; 
 
c. het vaststellen van de verordeningen bedoeld in artikel 10.23 en 15.33 van de Wet milieubeheer, en 
 
d. de uitvoering van de verordeningen bedoeld onder a. tot en met c., waaronder ook de bevoegdheid 
ambtenaren aan te wijzen voor het heffen en invorderen van de onder a en b bedoelde belastingen en 
rechten. 
 
2. De raden of colleges kunnen bij afzonderlijk delegatiebesluit additionele bevoegdheden overdragen 
aan het algemeen bestuur, voor zover deze bevoegdheden binnen het belang van de regeling vallen. 
 
3. Het dagelijks bestuur houdt een register bij van de bevoegdheden die overeenkomstig het tweede 
lid zijn overgedragen. 
 
 
Artikel 22: Algemeen bestuur 
 
1. Alle bevoegdheden die niet bij wet of bij de regeling aan het dagelijks bestuur of de voorzitter zijn 
toegekend, komen toe aan het algemeen bestuur. 
 
2. Het algemeen bestuur is ieder geval bevoegd ten aanzien van de in artikel 21, eerste lid, onder a. 
tot en met c. genoemde bevoegdheden. 
 
 
Artikel 23: Overdracht aan dagelijks bestuur 
 
Het algemeen bestuur kan zijn bevoegdheden overdragen aan het dagelijks bestuur, onverminderd 
het bepaalde in artikel 33a van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
 
 
Artikel 24: Dagelijks bestuur 
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1. Het dagelijks bestuur is in ieder geval bevoegd: 
 
a. het dagelijks bestuur van Avri te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet of de regeling het 
algemeen bestuur hiermee is belast; 
 
b. beslissingen van het algemeen bestuur voor te bereiden en uit te voeren; 
 
c. regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van Avri; 
 
d. ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan; 
 
e. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het openbaar lichaam te besluiten, met uitzondering 
van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen; 
 
f. te besluiten namens Avri, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, 
bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding 
daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het het algemeen bestuur aangaat, in 
voorkomende gevallen anders beslist; 
 
g. Ten aanzien van de in artikel 21, eerste lid, onder d. genoemde bevoegdheden 
 
2. Het dagelijks bestuur neemt, ook alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding, alle 
conservatoire maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of 
bezit. 
 
3. De aanwijzing van ambtenaren als bedoeld in artikel 231 van de Gemeentewet voor de heffing van 
de belastingen bedoeld in artikel 21, eerste lid onder a. en b. Artikel 232, vierde lid, van de 
Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 
 
 
Artikel 25: Voorzitter 
 
1. De voorzitter vertegenwoordigt Avri in en buiten rechte. 
 
2. De voorzitter kan de in het eerste lid bedoelde vertegenwoordiging opdragen aan een door hem 
aan te wijzen persoon. 
 
 
Hoofdstuk 4: Financiën 
 
Artikel 26: Algemeen 
 
1. De begroting, de begrotingswijzigingen, de meerjarenraming, de jaarrekening en het jaarverslag 
worden ingericht overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 
 
2. De artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing, voor 
zover de Wet gemeenschappelijke regelingen of deze regeling daarvan niet afwijkt. 
 
3. In de begroting wordt de raming van de verschuldigde bijdrage van elke betrokken gemeente 
opgenomen, met inachtneming van de bijdrageverordening, bedoeld in het vierde lid. In de 
jaarrekening wordt de werkelijk verschuldigde bijdrage van elke betrokken gemeente opgenomen, met 
inachtneming van de bijdrageverordening, bedoeld in het vierde lid. 
 
4. Het algemeen bestuur stelt een bijdrageverordening vast waarin de systematiek voor de 
kostenverdeelsleutel is opgenomen. De bijdrageverordening wordt in afwijking van artikel 6, tweede 
lid, met twee derde meerderheid vastgesteld, gewijzigd of ingetrokken. 
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5. De betrokken gemeenten dragen er steeds zorg voor dat Avri te allen tijden over voldoende 
middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te voldoen. 
 
6. De betrokken gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks voor 15 januari, 15 april, 15 juli en 
15 oktober telkens een vierde gedeelte van de gemeentelijke bijdrage voor dat betreffende 
kalenderjaar. 
 
 
Artikel 27: Kadernota en begroting 
 
1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting 
dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden. 
 
2. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur 
wordt aangeboden toe aan de raden. 
 
3. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de colleges voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen 
betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. 
 
4. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren 
brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de 
ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. 
 
5. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. 
 
6. Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur de begroting aan de raden, die ter zake bij 
gedeputeerde staten van Gelderland hun zienswijze naar voren kunnen brengen. 
 
7. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval 
vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde 
staten. 
 
8. Het tweede, vierde en zesde lid zijn van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, 
behoudens die wijzigingen die niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen leiden. Het 
zevende lid is van toepassing op besluit tot wijziging van de begroting, met dien verstande dat de 
wijziging niet voor 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient hoeft te 
worden ingezonden aan gedeputeerde staten. 
 
 
Artikel 28: Jaarrekening 
 
1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening 
betrekking heeft, de voorlopige jaarrekening aan de raden. 
 
2. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de voorlopige jaarrekening naar 
voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de 
jaarrekening, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden ter vaststelling. 
 
3. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze 
betrekking heeft. 
 
4. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder 
geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan 
gedeputeerde staten. 
 
5. Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur de jaarrekening aan de raden. 
 
 
Hoofdstuk 5: Verantwoordingsrelaties 
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Artikel 29: Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur 
 
1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan het algemeen bestuur 
verantwoording schuldig over het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur. 
 
2. Het dagelijks bestuur geeft het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de 
uitoefening van zijn taak nodig heeft. 
 
3. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk geven het algemeen bestuur mondeling of 
schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is 
met het openbaar belang. 
 
4. Het dagelijks bestuur geeft de raden mondeling of schriftelijk de door een of meer leden van een 
van die raden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang. 
 
5. Het algemeen bestuur kan besluiten een lid van het dagelijks bestuur ontslag te verlenen, indien dit 
lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. Op het ontslagbesluit is artikel 4:8 van 
de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. De rechter treedt niet in de beoordeling van de 
gronden waarop het algemeen bestuur tot ontslag van een lid van het dagelijks bestuur heeft 
besloten. 
 
 
Artikel 30: Verantwoordelijkheid voorzitter 
 
1. De voorzitter is aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig over het door hem gevoerde 
bestuur. 
 
2. De voorzitter geeft het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de 
uitoefening van zijn taak nodig heeft. 
 
43. De voorzitter geeft het algemeen bestuur mondeling of schriftelijk de door een of meer leden 
gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang. 
 
54. De voorzitter geeft de raden mondeling of schriftelijk de door een of meer leden van een van die 
raden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang. 
 
65. Het algemeen bestuur kan besluiten de voorzitter ontslag te verlenen, indien de voorzitter het 
vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. 
 
Artikel 31: Verantwoordelijkheid algemeen bestuur 
 
1. Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van Avri. 
 
2. Het algemeen bestuur geeft de raden mondeling of schriftelijk de door een of meer leden van een 
van die raden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang. 
 
 
Artikel 32: Verantwoordelijkheid leden algemeen bestuur 
 
1. Een lid van het algemeen bestuur kan door de raad die dit lid heeft aangewezen, ter 
verantwoording worden geroepen voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid. 
 
2. Een lid van het algemeen bestuur verstrekt aan de raad die dit lid heeft aangewezen, de door een 
of meer leden van die raad gevraagde inlichtingen. De verstrekking geschiedt mondeling of schriftelijk. 
 
3. Een raad kan besluiten een door hem aangewezen lid van het algemeen bestuur ontslag te 
verlenen, indien dit lid het vertrouwen van de raad niet meer bezit. 
 
 
Artikel 33: Platformbijeenkomsten 
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1. Bij de oproeping tot de vergadering van het algemeen bestuur, bedoeld in artikel 8, derde lid, roept 
de voorzitter tevens alle raadsleden op voor één platformbijeenkomst die plaatsvindt niet eerder dan 
twee weken na de oproeping en niet later dan twee weken voor de vergadering van het algemeen 
bestuur. 
 
2. De platformbijeenkomst staat open voor alle raadsleden van de betrokken gemeenten, alsmede 
voor eventuele leden van raadscommissies, bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet. Wethouders 
en burgemeesters van de betrokken gemeenten kunnen aan de beraadslagingen van de 
platformbijeenkomst deelnemen. Personen die wensen deel te nemen, melden zich hiertoe aan bij de 
voorzitter, of een hiertoe door de voorzitter gemachtigde. 
 
3. De platformbijeenkomst heeft tot doel de raadsleden met elkaar in gesprek te brengen over de 
voorstellen op de agenda van het algemeen bestuur, om zo de wensen en bedenkingen van de 
verschillende raden te betrekken bij de besluitvorming in het algemeen bestuur. 
 
4. Geen platformbijeenkomst hoeft te worden belegd, indien niet ten minste raadsleden van vijfvier 
betrokken gemeenten zich hebben aangemeld voor deelname aan de platformbijeenkomst. 
Aanmelding geschiedt ten minste vierentwintig uur voor de start van de platformbijeenkomst. 
 
5. Dit artikel is niet van toepassing bij spoedeisende gevallen, als bedoeld in artikel 8, derde lid. 
 
 
Hoofdstuk 6: Organisatie 
 
Artikel 34: Directeur 
 
1. De organisatie van Avri staat onder leiding van een directeur. 
 
2. De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur. 
 
3. Het dagelijks bestuur kan een instructie vaststellen voor de directeur. 
 
4. De directeur staat, als secretaris, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de 
commissies bij bij de uitoefening van hun taken. 
 
5. De directeur is aanwezig bij de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, 
en kan daar aan de beraadslagingen deelnemen. 
 
 
Hoofdstuk 7: Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing 
 
Artikel 35: Duur 
 
De regeling wordt voor onbepaalde tijd getroffen. 
 
 
Artikel 36: Toetreding 
 
1. Een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders van een gemeente kunnen 
een verzoek tot toetreding richten aan het algemeen bestuur. De voorzitter zendt het verzoek 
onverwijld door aan de raden en colleges. Het algemeen bestuur kan zijn eigen advies omtrent de 
toetreding meezenden aan de raden en colleges. 
 
2. De toetreding van een gemeenteraad en college komt tot stand indien de raden en de colleges en 
de raad en het college van burgemeester en wethouders die wensen toe te treden met de toetreding 
hebben ingestemd. 
 
3. De toetreding treedt in werking op 1 januari van het kalenderjaar volgend op het besluit tot 
toetreding, tenzij het algemeen bestuur anders beslist. 
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4. Het algemeen bestuur kan vooraf voorwaarden verbinden aan de toetreding. Deze voorwaarden 
worden bekendgemaakt aan de raden en colleges en aan de raad en het college van burgemeester 
en wethouders die wensen toe te treden, alvorens zij tot besluitvorming in de zin van het tweede lid 
kunnen overgaan. 
 
 
Artikel 37: Wijziging 
 
1. Het algemeen bestuur kan een voorstel voor wijziging van de regeling aan de raden en de colleges 
zenden. 
 
2. Iedere gemeenteraad of college van burgemeester en wethouders van een betrokken gemeente 
kan een gemotiveerd verzoek tot wijziging aan het dagelijks bestuur zenden. Het dagelijks bestuur 
zendt het verzoek, voorzien van zijn advies, door aan de raden en de colleges. 
 
3. De regeling is gewijzigd indien de raden en de colleges van ten minste twee derde van de 
gemeenten met de wijziging instemmen, en deze raden en colleges ook ten minste twee derde van 
het gezamenlijk aantal inwoners van de betrokken gemeenten vertegenwoordigen. 
 
4. In het derde lid wordt verstaan onder het aantal inwoners van een gemeente: het aantal inwoners 
volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfer per 1 
januari. Voor de vaststelling van het inwonertal geldt als peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand 
aan het jaar van het besluit tot wijziging van de regeling. 
 
 
Artikel 38: Uittreding 
 
1. Een gemeenteraad en een college van burgemeester en wethouders van een van de betrokken 
gemeenten kan een verzoek tot uittreding aan het dagelijks bestuur zenden. 
 
2. Het dagelijks bestuur zendt het verzoek, bedoeld in het eerste lid, voorzien van een door een 
onafhankelijke deskundige opgesteld en door het algemeen bestuur vastgesteld liquidatieplan, aan de 
raden en de colleges. 
 
3. De raad en het college van burgemeester en wethouders die wensen uit te treden, dragen de 
kosten voor het opstellen van het liquidatieplan en geven hiertoe, in overeenstemming met het 
dagelijks bestuur, de opdracht aan de onafhankelijke deskundige. 
 
4. De raad en het college van burgemeester en wethouders die wensen uit te treden, besluiten of tot 
uittreding wordt overgegaan. 
 
5. De raad en het college van burgemeester en wethouders die besloten hebben tot uittreding dragen 
de kosten die reëel met de uittreding verbonden zijn. 
 
6. De uittreding gaat in op 1 januari van het tweede kalenderjaar volgend op het besluit tot uittreding. 
 
 
Artikel 39: Opheffing 
 
1. Het dagelijks bestuur kan de raden en de colleges een voorstel doen tot opheffing van de regeling, 
al dan niet op verzoek van een van de raden of colleges. 
 
2. De regeling wordt opgeheven indien de raden en de colleges van ten minste twee derde van de 
gemeenten met de opheffing instemmen, en deze raden en colleges ook ten minste twee derde van 
het gezamenlijk aantal inwoners van de betrokken gemeenten vertegenwoordigen. Artikel 1 van de 
Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. 
 
3. Artikel 38, tweede en derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op het voorstel, bedoeld in het 
eerste lid. 
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Hoofdstuk 8: Archief 
 
Artikel 40: Zorg voor en beheer van archiefbescheiden 
 
1. Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de archiefbescheiden van het bestuur van Avri. 
 
2. Het algemeen bestuur stelt regels betreffende de wijze waarop in het eerste lid bedoelde zorg dient 
te worden verricht. Deze regels worden aan gedeputeerde staten van Gelderland medegedeeld. 
 
3. Gedeputeerde staten oefenen toezicht uit op de in het eerste lid bedoelde zorg. 
 
 
Artikel 41: Overdracht van archiefbescheiden 
 
1. De op grond van artikel 12, eerste lid, van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden 
van Avri worden bewaard bij het Regionaal Archief Rivierenland. 
 
2. Nadat de in het eerste lid bedoelde archiefbescheiden zijn overgebracht worden zij beheerd door de 
archivaris van het Regionaal Archief Rivierenland. 
 
 
Artikel 42: Beheer archief 
 
1. De directeur is belast met het beheer van de in artikel 40, eerste lid, bedoelde archiefbescheiden 
voor zover deze niet ingevolge artikel 41, eerste lid, zijn overgebracht. 
 
2. Bij opheffing van de regeling worden alle onder beheer van de secretaris staande 
archiefbescheiden overgebracht naar de bewaarplaats van het Regionaal Archief Rivierenland. 
 
 
Hoofdstuk 9: Slotbepalingen 
 
Artikel 43: Inzending en bekendmaking 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, bedoeld in artikel 3, tweede lid, zendt 
de regeling in aan gedeputeerde staten en maakt deze in alle gemeenten bekend door kennisgeving 
hiervan in de Staatscourant, overeenkomstig artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
 
 
Artikel 44: Inwerkingtreding 
 
De regeling treedt in werking op 1 december 2015, of indien de bekendmaking van de regeling na 1 
december 2015 plaatsvindt op de dag na bekendmaking van de regeling. 
 
 
Artikel 45: Citeerwijze 
 
Deze regeling wordt aangehaald als Gemeenschappelijke regeling Avri. 
 
 
Artikel 46: Overgangsbepalingen 
 
1. In afwijking van artikel 19 treedt het dagelijks bestuur van Avri toe tot de gemeenschappelijke 
regeling Belastingsamenwerking Rivierenland voor de heffing en invordering van de belastingen, 
bedoeld in artikel 21, eerste en tweede lid. 
 
2. De verordeningen en regelingen, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, zoals vastgesteld door het 
algemeen bestuur onderscheidenlijk het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland blijven van 
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kracht tot dat het algemeen bestuur onderscheidenlijk het dagelijks bestuur van Avri besluit deze 
verordeningen in te trekken of te wijzigen. 
 
3. De taken, als bedoeld in artikel 20, en de bevoegdheden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onder 
d., worden uitgevoerd per 1 januari 2016, of zoveel later als de Regeling Regio Rivierenland hiertoe is 
aangepast. Tot die tijd blijven het algemeen bestuur, onderscheidenlijk het dagelijks bestuur van de 
Regio Rivierenland bevoegd deze taken uit te voeren. 
 
4. De bevoegdheden als bedoeld in artikel 21, eerste lid onder a tot en met c, kan het algemeen 
bestuur uitoefenen ten aanzien van het kalenderjaar 2016 en de daarop volgende kalenderjaren. Het 
algemeen bestuur van de Regio Rivierenland blijft bevoegd ten aanzien van het kalenderjaar 2015 en 
de voorliggende kalenderjaren. 
 



 

Aan :  Algemeen bestuur 

Vergadering : 18 april 2019 

Agendapunt : 7.2, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks bestuur 

Onderwerp : Projectbudget nieuw afvalbeleid 

 

 
Voorstel 
1. De projectbudgetten bij te stellen en in te stemmen met het beschikbaar stellen van een 

aanvullend investeringskrediet van € 739.000 voor de benodigde investeringen voor het nieuwe 
afvalbeleid. 

 

 
Inleiding 
Op 16 november 2017 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het beschikbaar stellen van een 
investeringskrediet van € 9,4 mln. voor de invoering van het nieuwe afvalbeleid. Eind 2018 is aan het 
AB gemeld dat we verwachten €9,6 mln. nodig te hebben (2% meer dan het oorspronkelijke budget). 
Op basis van het resterende projectbudget en aangegane verplichtingen is ook de huidige prognose 
(eind februari 2019) dat het budget op onderdelen onvoldoende is om het project conform de 
besluitvorming uit te voeren, hetgeen leidt tot de aanvraag van een aanvullend investeringskrediet. 
 
De achterliggende redenen voor het aanvragen van extra investeringskrediet zijn onder meer de 
eerdere besluiten die gedurende het project door het bestuur genomen zijn. Deze besluiten hebben 
geleid tot extra kosten. Bij eerdere prognoses die een potentiële overschrijding van het budget liet zien 
konden deze overschrijdingen mogelijk nog worden opgevangen door eventuele meevallers. Het 
project is echter nu zodanig gevorderd, dat eventuele meevallers niet meer worden verwacht. De 
wens van het bestuur tot het opvangen van extra kosten binnen het projectbudget is dus niet meer 
mogelijk. 
 
De verklaring voor de aanvraag van extra investeringskrediet zijn:  

 extra taken door aanwijzing van locaties en inzet op communicatie; 

 onvoorziene extra kosten door gewijzigde aanwijsprocedure (van zienswijze naar bezwaar) 

 vertraging in de uitrol van de planning; 

 de wens tot extra communicatie met inwoners voordat locaties definitief worden vastgesteld; 

 maatwerk voor inwoners (veelal ouderen) en gemeente door meer containers te plaatsen of te 
laten staan; 

 technische tegenvallers op meer locaties dan voorzien bij het fysiek plaatsen van de 
containers in de grond o.a. bronbemaling. 

 
De belangrijkste nadelen zijn uitgewerkt bij het onderdeel Argumenten van dit voorstel. Tegenover 
bovengenoemde nadelen staan ook budgettaire voordelen (bijv. op inkoop van minicontainers). Deze 
zijn gezamenlijk echter onvoldoende om de nadelen op te vangen. Dit blijkt ook uit de bijlage 
'Financiële prognose projectbudget'. 
 
Begin 2018 heeft de aanbesteding van de ondergrondse containers plaatsgevonden en is een 
aanbestedingsvoordeel van € 0,5 mln. verwerkt in de begroting 2019 (ten gunste van het tarief 
afvalstoffenheffing) en daarmee ook in het projectbudget. Derhalve moeten we bij de uitvoering van 
het project op dit moment feitelijk uitgaan van een projectbudget van € 8,9 mln. Dit leidt daarom tot de 
aanvraag van een investeringskrediet van € 739.000,- (in plaats van € 200.000,-).  
 
Beoogd effect 
Het project Afval Scheiden Heel Gewoon conform de besluitvorming van het bestuur uit te kunnen 
voeren. 
 
Argumenten 
1.1. Extra taken door aanwijzen van locaties 
Het  Dagelijks Bestuur is eerder over de budgettaire behoefte geïnformeerd op 12 maart 2018. Dit 
naar aanleiding van de conclusie dat Avri het orgaan is dat bevoegd is om locaties aan te wijzen. Voor 
dat aanwijzen heeft een inspraakprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht de 



voorkeur. Gemeenten hebben destijds aangegeven geen capaciteit voor communicatie, juridisch en 
civiel-technisch werk te hebben. Het DB heeft bepaald dat de extra juridische kosten bij Avri liggen en 
als extra risico kunnen worden opgenomen. Daarbij heeft het DB aangetekend dat overige kosten ook 
bij de gemeente kunnen liggen. Maar dat  zij dan ook verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. In de 
praktijk zijn de juridische, civiel-technische en communicatie-activiteiten door Avri uitgevoerd en voor 
haar rekening gekomen.  
Het algemeen bestuur heeft op 19 april 2018 besloten niet in te stemmen met een aanvullend 
investeringskrediet van € 137.800 voor deze taakverschuiving naar Avri. De kosten voor de 
inspraakprocedure (ontwikkelkosten, portokosten, juridische ondersteuning, publicatie) en het 
afhandelen van zienswijzen moesten binnen het projectbudget opgelost worden. 
 
1.2 Extra inspraak op afvalregelgeving noodzakelijk 
Er is in de voorbereiding van het projectplan niet voorzien dat op grond van de Wet milieubeheer 
inspraak op de afvalregeling voor 2019 moest worden geboden. Op 7 mei 2018 besluit het DB alsnog 
de inspraak te bieden. Er zijn 800 inspraakreacties ontvangen, mede doordat de tarieven 
afvalstoffenheffing 2019 gelijktijdig in het nieuws kwamen. Op de afhandeling van deze reacties is 
extra beleidscapaciteit, juridische capaciteit en technische capaciteit en communicatie-inhuur 
noodzakelijk geweest (nadeel € 30.000). In de projectbegroting was hier geen rekening mee 
gehouden en op basis van ervaringen elders een marginale inzet hiervoor voorzien. 
 
1.3 Gewijzigde aanwijsprocedure locaties 
Op 18 mei 2018 heeft het Dagelijks Bestuur ervoor gekozen om de voorbereidingen van het aanwijzen 
van locaties door middel van inspraak te vervangen voor een maatwerkprocedure waarbij 
voorafgaand aan het besluit over een locatie, kort inspraak worden geboden aan inwoners in de vorm 
van inloopbijeenkomsten en online. Deze keuze betekende de introductie van een bezwaarprocedure 
als vorm van rechtsbescherming achteraf op de besluitvorming van het dagelijks bestuur. Omdat 
bezwaren individueel moeten worden afgehandeld (inspraakreacties kunnen meer algemeen worden 
afgehandeld) vraagt dit meer capaciteit en brengt dit extra kosten met zich mee. 
Ook besluit het dagelijks bestuur om de planning van de uitrol van het plaatsen van de containers om 
te gooien en later te starten. Om 1 januari 2019 nog te kunnen halen moet er daardoor gewerkt 
worden met een ingedikte planning en extra personeel ingehuurd worden. Ook wordt gekozen om al 
te plaatsen gedurende de bezwaartermijn om de plaatsing in 2018 af te kunnen ronden. Dat brengt 
het risico van extra weerstand vanuit de samenleving met zich mee.  
Er worden ca 600 bezwaarschriften verwacht (waarvan 393 per maart al ingediend). De afhandeling 
van deze grote hoeveelheid bezwaarschriften is het juridische/administratief/technisch deel 
uitbesteed. Daarnaast wordt de organisatie hier ook door belast.  
 
Het DB besluit op 18 mei 2018 dat de extra kosten van € 200.000,-- (aannemers, leveranciers, extra 
projecturen) zoveel mogelijk moeten worden gedekt uit meevallers binnen het project.  
De kosten voor het uitbesteden van de bezwaarschriften waren niet in beeld en hierbij nog niet in 
meegenomen. 
 
1.4  Meer containers als maatwerk richting gemeenten en inwoners 
Er zijn ook extra kosten omdat er aanzienlijk meer containers (ca 64) worden geplaatst op verzoek 
van inwoners en gemeenten. De extra kosten bedragen € 650.000. Door het plaatsen van extra 
containers zijn minder bestaande containers verplaatst (een voordeel op het projectbudget). 
 
1.5 Technische omstandigheden zijn anders dan verwacht 
Er is in Culemborg en Tiel bronbemaling noodzakelijk wegens de aanwezigheid van kwelwater. Dit 
betekent dat de locatie voorafgaand aan het plaatsen van een container meer voorbereiding (zoals 
uren aannemer en inhuur apparatuur).  
Deze extra werkzaamheden waren voor Avri niet te voorzien: In het verleden heeft Avri in de regio 750 
containers geplaatst en daarbij was in slechts 2 gevallen sprake van de noodzaak voor bronbemaling. 
De extra kosten bedragen € 200.000. 
 
1.6 Het Algemeen Bestuur is bevoegd extra investeringskrediet te verstrekken 
Het Algemeen Bestuur heeft budgetrecht en autoriseert de investeringen. In de bestuursrapportage 
2019 en de jaarstukken 2019 worden de uitgaven verantwoord.  
 



Kanttekeningen 
1.1 De daadwerkelijke projectuitgaven kunnen de komende maanden nog altijd afwijken. 
Er moeten bijvoorbeeld nog bezwaarschriften worden afgehandeld waarvan het aantal nog onzeker is. 
Daarnaast kunnen zich operationele tegenvallers (bronbemaling) voordoen of kan het aantal 
wisselingen van mini containers door inwoners nog afwijken van de begroting. 
 
Communicatie 
- 
 
Financiën 
Voor de besteding van het projectbudget is een actuele  financiële analyse gemaakt (bijlage).  
Hierbij is inzichtelijk gemaakt wat de besteding van het projectbudget is en welke prognose per 
deelbudget wordt verwacht. 
 
De kapitaallasten (afschrijving + rente) die volgen uit de extra investeringsaanvraag worden verwerkt 
in de begroting 2020 van Avri (programma Basispakket). Ten opzichte van de begroting 2019 
(uitgangspunt € 8,9 mln.) bedraagt de stijging van kapitaallasten € 241.000 (ca. € 3 per huishouden). 
De stijging van kapitaallasten is hoog in verhouding tot de extra investeringen (€ 739.000), doordat de 
overschrijding hoofdzakelijk wordt gerealiseerd op algemene projectkosten (projectleiding, juridische 
kosten, communicatie), die vanuit voorzichtigheidsprincipe in korte tijd worden afgeschreven (3 jaar op 
basis van de begroting 2019). 
 
Uitvoering 
-.- 
 
Bijlagen 

 Financiële prognose projectbudget 
 



Stand van zaken nieuw afvalbeleid per 21 feb. 2019

1 2 3 4 5 6 7

3+4+5 6 -2

 

Goedgekeurd 

investeringskrediet Begroting 2019

Realisatie t/m 

21-02-19 Verplichtingen Prognose

Totaal 

prognose

Verschil prognose - 

begroting 2019

Project & Advies 310.000 310.000 521.565 632.297 1.138 1.155.000 845.000

Ondergrondse nieuwe containers 2.655.800 2.155.800 3.178.306 1.591.813 -129.318 4.640.800 2.485.000

Ondergrondse bestaande containers 975.360 975.360 6.725 34.290 151.346 192.360 -783.000

Ondergrondse perscontainers 518.000 518.000 198.662 241.000 4.338 444.000 -74.000

Minicontainers 2.770.677 2.770.677 567.445 122.500 425.732 1.115.677 -1.655.000

Camera's 135.000 135.000 0 0 135.000 135.000 0

Inzamelvoertuigen 800.000 800.000 644.720 0 20.280 665.000 -135.000

Communicatie 659.500 659.500 647.068 93.166 60.266 800.500 141.000

Overige kosten 579.470 579.470 98.829 340.000 55.641 494.470 -85.000

Totaal project 9.403.807 8.903.807 5.863.318 3.055.065 724.424 9.642.807 739.000
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Waarom doen we dit project? 

Doel van de nieuwe manier van afvalinzameling is dat inwoners hun afval 

beter gaan scheiden. Het beetje restafval dat men nog overhoudt brengt men 

dan weg naar een ondergrondse container in de wijk. Voor elke inworp in de 

ondergrondse container betalen inwoners een bedrag. Doel van deze finan-

ciële prikkel is dat inwoners hun afval goed scheiden en weinig restafval over-

houden. 

Medisch afval zoals stomamateriaal hoort bij het restafval. Ook plastic me-

disch afval zoals infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding, nierdialyse-

materiaal en CAPD-afval hoort bij het restafval. Omdat hier sporen van medi-

cijnen of bacteriën in zitten, kan het niet bij het PMD-afval. Dat is onveilig voor 

de mensen die dat afval sorteren en verwerken. Inwoners met dit soort me-

disch afval hebben dus per definitie meer restafval dan een gemiddelde in-

woner en zouden dus duurder uit zijn. Ook inwoners met incontinentieluiers 

hebben meer restafval dan gemiddeld. Voor incontinentiemateriaal bestaat 

sinds 2019 de mogelijkheid om dit te laten recyclen. ARN heeft capaciteit 

voor het verwerken van babyluiers en incontinentieluiers. Het incontinentie-

materiaal zou dus gescheiden ingezameld en verwerkt kunnen worden. 

Het wegbrengen van restafval kan tevens problemen opleveren voor inwo-

ners met een beperkte mobiliteit door bijvoorbeeld een medische beperking 

of ouderdom.  

Voor deze kwetsbare groepen inwoners is een oplossing nodig.  

 

Vanaf 1 juli 2019 starten de gemeenten in het Avri-

gebied met een nieuwe manier van afvalinzame-

ling. Avri haalt het restafval niet meer aan huis op, 

maar inwoners brengen het naar ondergrondse 

containers in de wijk. Voor elke inworp in de onder-

grondse container betaalt men een tarief.  

Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor 

bepaalde kwetsbare groepen in de samenleving en 

vragen om een oplossing.  

In voorliggend projectplan benoemen we de kwets-

bare groepen, geven aan welke problemen zij kun-

nen ondervinden als gevolg van de nieuwe manier 

van afvalinzameling, welke oplossingen mogelijk 

zijn en hoe we hier in elke gemeente invulling aan 

kunnen geven. 
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In voorliggend projectplan zetten we in op drie sporen die zich elk op een 

andere kwetsbare doelgroep richten:  

1. Inwoners met incontinentiemateriaal. 

2. Inwoners met medisch afval. 

3. Inwoners met beperkte mobiliteit.  

 

Waarom dit onderscheid in drie sporen? 

 

1. Inwoners met incontinentiemateriaal 

Voor gescheiden ingezameld incontinentiemateriaal en babyluiers is 

sinds dit jaar bij de ARN verwerkingscapaciteit beschikbaar. Wat dat be-

treft valt incontinentiemateriaal onder dezelfde noemer als babyluiers. 

Hoewel inwoners met kinderen in de luiers niet behoren tot een van de 

hierboven genoemde kwetsbare groepen, kan ook dit materiaal dus ver-

werkt worden. Gedurende een bepaalde fase in hun leven hebben deze 

ouders gemiddeld 5 luiers per dag per kind. Dat zijn zo’n 150 luiers per 

maand, goed voor 22 kilo afval. Dit is dus een grote afvalstroom die ver-

werkt kan worden en anders bij het restafval terecht komt.  

 

Gemeenten kunnen hierop inspelen door brengvoorzieningen te realise-

ren waar inwoners incontinentiemateriaal en babyluiers gescheiden kun-

nen aanbieden. Omdat de focus primair ligt op de kwetsbare groepen 

(inwoners met incontinentiemateriaal) zullen deze voorzieningen voor ie-

dereen bereikbaar moeten zijn. Dit houdt in voorzieningen in de openbare 

ruimte. 

 

2. Inwoners met medisch afval 

Voor inwoners met medisch afval zoals stomamateriaal, infuuszakken, 

hulpmiddelen van sondevoeding, nierdialysemateriaal en CAPD-afval is 

er geen mogelijkheid om dit afval gescheiden aan te bieden. Het hoort bij 

het restafval. Deze mensen hebben derhalve buiten hun eigen schuld 

veel restafval. Het is dan ook te rechtvaardigen om voor deze groep een 

regeling te treffen waarbij men voor een deel van het aangeboden rest-

afval geen tarief is verschuldigd.  

 

3. Inwoners met beperkte mobiliteit 

Zoals gezegd kan het wegbrengen van restafval problemen opleveren 

voor inwoners met een beperkte mobiliteit door bijvoorbeeld een medi-

sche beperking of ouderdom. De vraag is in welke mate er inwoners zijn 

die als gevolg van een beperkte mobiliteit niet in staat zijn om hun rest-

afval weg te brengen naar een ondergrondse verzamelcontainer in de 

wijk en hoe we deze mensen kunnen helpen.  

 

Out of scope 

De inzameling van bedrijfsmatig afval valt buiten de scope van dit project.  
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1. Projectdoelstellingen- en 

resultaten 
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Van belang is om per spoor de projectdoelstellingen en te verwachten 

resultaten vast te leggen.  

1. Inwoners met incontinentiemateriaal en babyluiers. 

2. Inwoners met overig medisch afval. 

3. Inwoners met beperkte mobiliteit. 

 

 Projectdoelstellingen  

1. Incontinentiemateriaal en babyluiers  

Het op een kostenefficiënte wijze gescheiden inzamelen en circulair ver-

werken van luiermateriaal (waaronder incontinentiemateriaal), potentieel 

voor alle aangesloten gemeenten.   
 

2. Medisch afval 

Het maken van een systematiek en richtlijn voor financiële compensatie 

ten behoeve van inwoners met medisch afval dat als restafval wordt in-

gezameld en verwerkt. 

 

3. Beperkte mobiliteit 

Het leveren van een vangnetfunctie vanuit Avri ten behoeve van het weg-

brengen van afval door inwoners met een beperkte mobiliteit. Nodig 

wanneer gangbare oplossingen (zelf wegbrengen, sociaal netwerk, huis-

houdelijk hulp) ontbreken.  

 

 Projectresultaten  

1. Incontinentiemateriaal en babyluiers 

 Brengvoorzieningen in de openbare ruimte. 

 Inzameling, transport en verwerking. 

 Controleprotocol ten behoeve van waarborgen kwaliteit. 

 Contracten ten behoeve van bovenstaande resultaten. 

 

2. Medisch afval 

 Acceptatiecriteria (wanneer recht op financiële compensatie).  

 Instructie voor verrekening.  

 

3. Beperkte mobiliteit 

 Acceptatiecriteria voor maatwerk. 

 Wegbrenghulp (mensen en organisatie).  
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2. Programma van Eisen 
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In het programma van eisen zijn de gedefinieerde projectresultaten on-

derscheiden naar de drie sporen nader uitgewerkt. 

 Incontinentiemateriaal en babyluiers 

De inzameling van luiers en incontinentiemateriaal moet op de eerste 

plaats circulair gebeuren. Het moet leiden tot een kwalitatief bruikbare 

afvalstroom, zodat de hoeveelheid restafval verminderd kan worden.  

Het is daarom belangrijk dat de luiers en het incontinentiemateriaal aan-

geleverd worden in speciale luierzakken. Het materiaal moet namelijk 

voldoen aan de kwaliteitseisen van de ARN, de verwerker. De maximaal 

toegestane vervuiling per vracht is 5% vervuiling. 

Verder stellen we de volgende eisen. 

1. Brengvoorzieningen in de openbare ruimte 

 (Het plaatsen van de) containers voldoet aan wettelijke richtlijnen en 

eisen. 

 De containers staan op logische en toegankelijke plekken. 

 De containers zijn zowel geschikt voor babyluiers als voor inconti-

nentiemateriaal. 

 De containers zijn gemakkelijk in het gebruik, ook voor ouderen en 

minder validen.  

 De containers worden tijdig geleegd, zodat geen overloop ontstaat. 

 Aandacht voor oneigenlijk gebruik van de containers.  
 

 

2. Inzameling, transport en verwerking 

 De inzamellogistiek moet zo efficiënt mogelijk worden ingevuld, ge-

let op inzet voertuigen en transportbewegingen. 

 De inzameling, het transport en de verwerking vindt plaats volgens 

geldende wettelijke regels en kaders. 

 

3. Controleprotocol   

 Er vindt controle plaats op de kwaliteit van het ingezamelde materi-

aal conform acceptatiecriteria van ARN en vooraf vastgestelde me-

thodieken. 

 De wijze van rapporteren is vooraf vastgesteld. 

 De werkwijze bij vastgestelde vervuiling boven de norm is vooraf 

vastgesteld.  

 

4. Contracten  

 Contract met ARN ten behoeve van de verwerking. 

 Afspraken met Avri ten behoeve van gebruik containers, transport en 

controle. 

De contractcondities worden in de ontwerpfase verder gedefinieerd.  

 

 

 

 



 

 

9 
 

 Medisch afval 

1. Acceptatiecriteria  

 Eenduidige, objectieve criteria waarin staat wanneer iemand recht 

heeft op financiële compensatie. 

 Aandacht voor AVG aspecten.  

Het is belangrijk om met de individuele gemeenten een heldere werk-

wijze vast te stellen. Hierbij wordt gedefinieerd:  

 Hoe en bij wie inwoners met medisch afval terecht kunnen. 

 Bij wie de beoordeling ligt op basis van de acceptatiecriteria. 

 Hoe dit vastgelegd moet worden. 

We houden hierbij rekening met bestaande regelingen en huidige werk-

wijzen van de diverse gemeenten.  

2. Instructie voor verrekening  

In de instructie wordt gedefinieerd wat de werkwijze is voor het verreke-

nen van de vergoeding. Dit moet met Avri en de individuele gemeenten 

worden afgestemd.  

Uitgangspunt is een verrekening waarbij de administratieve lasten laag 

zijn. Of de verrekening bij Avri ligt of bij de individuele gemeenten wordt 

verder gespecificeerd in de ontwerpfase.  

 

 

 

 Beperkte mobiliteit  

1. Acceptatiecriteria voor maatwerk  

 Eenduidige criteria waarin staat wanneer iemand recht heeft op de 

wegbrenghulp.  

Ook hierbij is het belangrijk om met de individuele gemeenten een hel-

dere werkwijze vast te stellen. Hierbij wordt gedefinieerd:  

 Hoe en bij wie inwoners met beperkte mobiliteit terecht kunnen. 

 Bij wie de beoordeling ligt op basis van de acceptatiecriteria. 

 Hoe dit vastgelegd moet worden. 

Dit aspect is bij de invoering van de andere manier van afval inzamelen 

al (deels) aan bod komen. Bij verdere uitwerking van de wegbrenghulp 

houden we rekening met bestaande werkwijzen van gemeenten.  

2. Wegbrenghulp   

 Efficiënte inzet van personeel.  

 Een helder werkwijze, gedefinieerd in samenwerking met Avri.  
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3. Projectfasering 
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In het project onderscheiden we een aantal fasen. In onderstaande figuur staan de resultaten per fase.  

 
 

* In de businesscase besteden we aandacht aan het onderscheid tussen babyluiers en incontinentiemateriaal en individuele verschillen tussen gemeenten. Ook 

kijken we naar ervaringen van andere gemeenten. We beschrijven de keuzevarianten, brengen in kaart wat de consequenties per gemeente zijn (ook wanneer niet 

alle gemeenten meedoen) en we doen een gevoeligheidsanalyse wat betreft de grootte van de stromen (in tonnen en aantal inwoners die meedoen). Op basis van 

de businesscase kunnen de individuele gemeenten besluiten of ze gebruik willen maken van de oplossingen voor kwetsbare doelgroepen.  

 

 

Definitiefase

Gereed: 13 maart 2019

• Programma van Eisen 
per projectresultaat

• Ervaringen ARN en 
ARN gemeenten (o.a. 
Soest)

Ontwerpfase

Gereed: 4 juli 2019

• Beschrijving fysieke 
systemen:

• Inzamelsysteem

• Transportsysteem

• Controle werkwijze

• Richtlijnen

• Businesscase*

• Gemeenteplanning 
(volgorde van 
implementatie)

Voorbereidingsfase

Gereed: 1 oktober 2019

• Vastgelegede locaties

• Contracten

• Definitieve 
afvalstoffenheffing: 
afspraken en tarieven

Realisatie

Start 1 oktober 2019

• Inzamelsysteem

• Transportsysteem van 
inzamelpunt naar ARN

• Controle werkwijze

• Acceptatiecriteria 
financiële compensatie

• Instructie voor 
verrekening

• Acceptatiecriteria voor 
maatwerk

• Wegbrenghulp

Dit projectplan Update projectplan 
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4. Projectbeheersing defini-

tie- en ontwerpfase 
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De projectleider bewaakt de planning van alle beheeraspecten en rappor-

teert aan het DB.  

4.1 Tijd 

De planning volgt de fasering zoals besproken in het vorige hoofdstuk. 

Hierbij worden onderstaande data aangehouden. Op basis van de hui-

dige inzichten gaan we uit van een startdatum van 1 oktober 2019. De 

definitieve planning bepalen we op basis van de inzichten die we opdoen 

in de ontwerpfase. Naar verwachting kunnen we per 1 januari 2020 star-

ten met de verwerking van de (incontinentie)luiers bij ARN. 

4.2 Kwaliteit 

Om de kwaliteit van het projectplan te borgen wordt deze getoetst door 

het DB en een selectie beleidsambtenaren uit het gemeenteteam (be-

leidsambtenaren van de gemeenten West Maas en Waal, Zaltbommel, 

Tiel en Maasdriel). Hieruit komt een aangepast projectplan voort.  

Het ontwerp wordt in samenspraak met Avri, ARN en de gemeente op-

gesteld en getoetst door het MT, DB, AB en gemeenteraden (via de plat-

formbijeenkomst).  

 

Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt

Definitie fase

Projectplan in DB bespreken 13-mrt

Ontwerpfase

Bespreking stand van zaken in AB 18-apr

Aanleveren definitief ontwerp 13-mei

Definitief ontwerp in MT 15-mei

Defintiief ontwerp in DB 15-mei

Zending voor platformbijeenkomst 23-mei

Platformbijeenkomst 5-jun

Definitief ontwerp in AB 4-jul

Voorbereidingsfase

Voorbereiden implementatie

Start 1-okt
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4.3 Geld 

Het budget voor dit project bedraagt €50.000.  

De kosten voor de projectleider in de definitie- en ontwerpfase bedragen 

maximaal €12.000.  Optioneel bedragen de kosten voor de projectleider 

voor de voorbereidingsfase maximaal €8.000. Avri kan er ook voor kie-

zen deze fase zelf in te vullen.  

De kosten voor de daadwerkelijke implementatie (aanschaf inzamelmid-

delen, inzameling, etc.) en de financiële gevolgen voor de individuele ge-

meenten worden in de ontwerpfase in beeld gebracht.  

4.4 Informatie 

Elke maand maakt de projectleider een voortgangsrapportage waarin 

alle componenten van de projectbeheersing aan bod komen. Het hoofd-

archief ligt altijd bij de projectleider.  

 

 

 

 

 

Update projectplan na besluit 4 juli 

Op basis van de inzichten, keuzes en re-

sultaten van de ontwerpfase wordt het 

projectplan na besluit op 4 juli herzien.  

De aanpak voor de voorbereidingsfase 

en implementatie wordt hierin beschre-

ven. Ook wordt de planning in termen 

van tijd, geld, kwaliteit, informatie en or-

ganisatie dan voor de tweede helft van 

het project ingevuld. De inzichten van 

dat moment bepalen ook hoe de com-

municatie en risicomanagement in de 

volgende fase worden ingericht.  
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4.5 Organisatie 

 

 

 

 

4.6 Communicatie 

Op verschillende momenten is communicatie met de diverse colleges, 

gemeenteraden, het AB en de ARN noodzakelijk:  

AB Avri 

Definitiefase:  

Het projectplan wordt ter informatie verstuurd naar de leden van het AB.  

Ontwerpfase:  

In het AB van 18 april 2019 staat het projectplan op de agenda. Op 4 juli 

2019 komt het definitieve besluit van het AB.  

Colleges en gemeenteraden 

Definitiefase:  

De colleges en gemeenteraden nemen kennis van het projectplan via de 

leden van het AB. 

Ontwerpfase:  

De colleges en gemeenteraden worden uitgenodigd om deel te nemen 

aan de platformbijeenkomst. Van te voren ontvangen zij het voorstel zo-

als besproken in het DB van 15 mei.  

ARN 

Ontwerpfase:  

Bij het uitwerken van het ontwerp maken we gebruik van de ervaringen 

van de ARN. Hierbij wordt de ARN geraadpleegd.    

Projectleider: 
Simone Lindhout

Opdrachtgever: 
DB Avri

Avri team: 
Cees Brouwer & 
Yasmina Parodi

Gemeente team: 
leden vakberaad

Financiën ARN
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4.7 Risico’s 

Het project herbergt een aantal risico’s in zich. Door tijdig actie te onder-

nemen kunnen risico’s verminderd of geëlimineerd worden. 

Hieronder zijn de verschillende risico’s en hun consequenties uiteenge-

zet, alsmede wie welke acties moet ondernemen in het kader van risico-

management.  

 

Risico Consequenties Actie Wie 

Discussie nut en noodzaak - Bestaansrecht project wordt in twijfel ge-

trokken 

- Fasegewijs communiceren 

- Platformbijeenkomst 

- In gesprek met gemeente 

Projectleider 

Discussie planning - Chaotische beeldvorming 

- Gedoe in de planning 

- Maandelijkse voortgangsrapportage 

- Bovenstaande acties 

Projectleider 

Procesplanning/voortgang 

ARN 

- Tijdelijk verbranden (i.p.v. verwerken) 

- Discussie over duurzaamheid initiatief 

- Mogelijke kosten impact (te definiëren in 

ontwerpfase) 

- In overleg met ARN helder communice-

ren 

Projectleider en Willem Post-

houwer (in de rol van op-

drachtgever project) 

Inpassing Avri - Te hoge werkdruk - Presentatie MT Avri 

- Serieus kijken naar bottlenecks  

Projectleider en Willem Post-

houwer (in de rol van op-

drachtgever project) 
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18 

 

 

 

Dossier nummer: 19CC112 

 

Tilburg, 26 maart 2019 

 

Projectplan ‘Feniks’ –                                                           

Oplossingen voor kwetsbare doelgroepen  

De AfvalSpiegel 

Kraaivenstraat 21-15 

Postbus 10311 

5000 JH Tilburg 

 

Tel:   085 – 773 19 95 

E-mail:  info@deafvalspiegel.nl 

website:  www.deafvalspiegel.nl 
 



 

Aan : Dagelijks Bestuur 

Vergadering : 16 januari 2019 

Agendapunt : 6, ter besluitvorming 

Van : Secretaris 

Onderwerp : Geweldsbevoegdheid BOA's 

 

 
Voorstel 

1. Vast te stellen dat het door de verruiming van taken noodzakelijk is dat de BOA's van Avri 
over de geweldsbevoegdheid beschikken; 

2. De toekenning van de geweldsbevoegdheid aan de BOA's van Avri aan te vragen; 
3. De toekenning van handboeien als een passend geweldsmiddel aan de BOA's van Avri aan te 

vragen; 
4. De toepassing van de bevoegdheid en het middel te beperken tot gemeenten die daar 

toestemming voor hebben gegeven; 
5. Het algemeen bestuur over dit besluit te informeren. 

 

 
Inleiding 
De aanleiding voor dit voorstel is de verruiming van de handhavingstaken die bij Avri worden belegd. De 
professionaliseringslag die team Toezicht en Handhaving de laatste jaren heeft gemaakt, zorgt voor een 
toenemend vertrouwen bij gemeenten en dat leidt tot een grotere vraag naar toezichts- en 
handhavingstaken richting Avri: De gemeente Tiel heeft een concreet verzoek aan Avri gedaan op inzet van 
de BOA's op taken uit het pluspakket, zoals het houden van toezicht bij evenementen, horecacontroles, 
jeugdoverlast, vuurwerkcontroles en begeleiding van demonstraties. Bij deze taken moeten de BOA's 
zichzelf en anderen kunnen beschermen. Vandaar dat Tiel de bevoegdheidstoedeling belangrijk vindt. 
 
De BOA's van Avri beschikken momenteel niet over de geweldsbevoegdheid (en handboeien als 
geweldsmiddel). Het inwilligen van het verzoek van Tiel betekent een aanvraag voor de bevoegdheid en 
middel voor het volledige team BOA's van Avri. Toekenning van de bevoegdheid en middel leidt 
automatisch tot de mogelijkheid om dit als BOA in voorkomende situaties in te zetten. Omdat deze inzet 
ruimer is dan de aanleiding (verzoek Tiel) is toestemming van de gemeente als beslispunt (4) toegevoegd 
om de bevoegdheid en het middel ook daadwerkelijk te mogen gebruiken.  
 
Vanuit goed werkgeverschap hoort bij een verruimde inzet ook de juiste toerusting bij: bewustwording, 
scholing, training van de medewerker met daarbij de bevoegdheid en beschermingsmiddelen om 
verantwoord en veilig het werk te kunnen doen. 
 
Een discussienota - ontleend aan de discussie zoals die in gemeente Tiel reeds is gevoerd - is als bijlage 
toegevoegd. Hierin staan zowel de voor- als nadelen van de geweldsbevoegdheid en handboeien als 
geweldsmiddel benoemt. Het dagelijks bestuur Avri maakt hierin een zelfstandige afweging. 
Het college van Tiel heeft op 21 augustus 2018 besloten een aanvraag van Avri voor het toekennen van de 
geweldsbevoegdheid en handboeien als geweldsmiddel te ondersteunen. 

 
Beoogd effect 

1. Het vergroten van de inzetbaarheid van de BOA's van Avri. 
2. De bevoegdheden en middelen laten aansluiten bij de opgelegde taken. 

 
Argumenten 
1.1 De geweldsbevoegdheid is een passend instrument voor de BOA's van Avri. 
Gemeenten erkennen en waarderen de kwaliteitsslag die de BOA's van Avri de afgelopen jaren 
hebben doorgemaakt. Dit heeft er toe geleid dat meer taken bij de BOA's worden belegd. Een deel 
van de (plus)taken wordt uitgevoerd op plekken en tijden dat er meer agressie kan worden verwacht, 
zoals bij toezicht op de uitvoering van de Drank- en Horeca en bij toezicht op evenementen en 
demonstraties. Bijvoorbeeld door dronkenschap of drugsgebruik.  
De BOA's moeten op kunnen treden als er geweld gebruikt worden om zichzelf en anderen te 
beschermen. 
 
2.1 Een passende toerusting van medewerkers is een teken van goed werkgeverschap 
Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever (het dagelijks bestuur van Avri) om ervoor te zorgen 
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dat de BOA's als werknemer hun werk verantwoord en veilig kunnen doen. Daartoe behoort ook de 
geweldsbevoegdheid. 
 
2.2 Het beschikken over de passende bevoegdheden zorgt voor bevoegd handelen 
Het toepassen van geweld is alleen toegestaan als de bevoegdheid daartoe is verleend. Het komt in 
de praktijk voor dat handhavers zich tijdens hun werkzaamheden fysiek moeten verdedigen tegen 
ongewenst gedrag. Onbevoegd toepassen van geweld brengt het risico van vervolging en 
aansprakelijkheid met zich mee. 
 
3.1 Handboeien zijn een passend middel bij de geweldsbevoegdheid. 
Het hebben van een geweldbevoegdheid vraagt ook om een bijpassend middel. 
Het in bedwang kunnen houden van een verdachte beschermt zowel de verdachte zelf, de 
omstanders als de BOA en politie. Het middel dient om een verdachte tot het moment dat de politie ter 
plaatse komt, vast te kunnen houden en daarbij het gebruik van de armen door de verdachte te 
beperken. De verdachte wordt dan overgedragen. De BOA's vervoeren zelf geen verdachten vanaf de 
plaats van aanhouding. 
Het geweldsmiddel 'handboeien' is het minst ingrijpende middel in vergelijking tot de andere middelen 
'wapenstok' en 'pepperspray' die beschikbaar zijn voor BOA in de openbare ruimte (Domein 1). 
 
Kanttekeningen 
1.1 Geweld toepassen leidt ook tot een toename van het risico op geweld tegen medewerkers Avri 
De opgelegde taken vragen steeds vaker een meer fysieke inzet. Een BOA loopt daarbij ook de extra 
(lichamelijke) risico's. De geweldsbevoegdheid beoogt jezelf en anderen te beschermen maar kan ook 
leiden tot agressie en waarbij de BOA slachtoffer wordt. 
Van toepassing van geweld door een handhaver wordt direct melding gedaan aan de leidinggevende. 
Bij letsel draagt de leidinggevende de zaak via de politiechef over aan de Officier van Justitie. De 
behandeling van eventuele klachten over toegepast geweld verloopt via het Openbaar Ministerie. 
 
1.2 Het dragen van een geweldsmiddel heeft invloed op de uitstraling van de BOA en het beeld van 
Avri.  
Zijn uitrusting (handboeien aan de riem) en zijn optreden (geweldstoepassing) gaan meer op die van 
de politie lijken. Het kan minder vriendelijk overkomen en afbreuk doen aan de rol van gastheer/-
vrouw die een BOA van Avri ook heeft. Om de uitstraling te verzachten worden de handboeien niet 
zichtbaar aan de riem gedragen. 
 
1.3 De nieuwe bevoegdheden en middelen leiden tot extra kosten. 
Er moet permanent worden geïnvesteerd in opleiding, het beoefenen van de competenties (20 uur per 
BOA per jaar) en de aanschaf en het beheer van de middelen.  
De training en opleiding gaan ten koste van de effectieve aanwezigheid op straat.  
 
Communicatie 
Vanuit haar rol als opdrachtgever is het aan de gemeente om te communiceren over het toepassen 
van deze nieuwe bevoegdheid door de BOA's.  
 
De gemeente Tiel heeft uitgebreid gecommuniceerd over de nieuwe geweldsbevoegdheid en -middel.  
https://www.youtube.com/watch?v=E8XgBDR0P7g 
https://www.gelderlander.nl/tiel/tielse-boa-s-willen-geweld-en-handboeien-kunnen-
gebruiken~a8dbcde1/ 
 
Dit uitvoeringsbesluit vereist geen extra communicatie vanuit Avri. Avri hanteert een kernboodschap 
over de functie van deze bevoegdheid en stemt dit met de gemeente af.  
 
Financiën 
Jaarlijkse opleidingskosten Regeling Toetsing Geweld Beheersing (RTGB) van € 10.160 bestaan uit: 
€ 6.500 opleidingskosten (voor 20 medewerkers); 
€ 3.160 examenkosten (voor 20 medewerkers); 
€ 500 aan leermiddelen. 
De meerkosten komen alleen ten laste van de gemeente(n) die het product 'Handhaving' met 
goedkeuring van de inzet van de geweldsbevoegdheid afneemt / afnemen. Deze opleidingskosten 
worden dus niet, zoals met andere opleidingskosten wel het geval is, als overheadkosten geboekt. 



Het budget voor opleidingen wordt aangepast bij de voortgangsrapportage/bestuursrapportage 2019 
en wordt opgenomen in de meerjarenbegroting.  
 
Uitvoering 
Na positieve besluitvorming door het dagelijks bestuur van Avri wordt de aanvraag ingediend tot het 
verkrijgen van de geweldsbevoegdheid en de toestemming om handboeien als geweldsmiddel te 
mogen gebruiken, bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Onderdeel van dit proces is een formeel 
advies van de politie. 
 
De BOA's zijn een belangrijke schakel in de verbinding tussen de driehoek: gemeente, politie en Avri. Dat 
vraagt ook dat de achtervang vanuit de politie goed geregeld moet zijn om als BOA meerwaarde te hebben 
bij het handhaven. 
 
Bij de nieuwe bevoegdheid is training op het gebruik er van uitermate belangrijk en dit heeft de volle 
aandacht van het MT van Avri. 

 
Het besluit wordt ter informatie aan de OR voorgelegd. 
 
Bijlage 

 Discussienota 'Bespreekstuk geweldsbevoegdheid en geweldsmiddelen' (ontleend aan de 
besluitvorming van het college van Tiel van 21 augustus 2018);  

 



 

Bespreekstuk geweldsbevoegdheid en geweldsmiddelen. 
 
1. Inleiding 
De VNG heeft in maart 2016 een visie uitgebracht waarin is aangeven welke taakinvulling, verantwoordelijkheden, 
bestuurs- en strafrechtelijke instrumenten en opleidingen boa's in 2020 moeten hebben. Dit om de leefbaarheid te 
bevorderen en de overlast aan te pakken. In deze visie benoemt de VNG  9 randvoorwaarden die nodig zijn voor 
een sterke stevige Boa in de openbare ruimte. In 1 van die randvoorwaarden wordt ook gesproken over het 
toekennen van de geweldsbevoegdheden en middelen. Kort samengevat vindt de VNG dat de gemeente een visie 
moeten hebben en dat ze zich verantwoordelijk moeten voelen om hun boa's dusdanig uit te rusten dat deze  past 
bij de hun opdracht. 
 
In aansluiting op de visie van de VNG is Avri in eerste instantie met de gemeente Tiel in gesprek over eventuele 
invoering van geweldsbeheersing door Avri Handhaving. Aanleiding voor deze aanvraag is dat de afgelopen jaren 
het accent van de taken en het tijdstip van inzet van de boa in de openbare ruimte zijn veranderd. Hierdoor krijgen 
onze Boa's steeds meer te maken met incidenten of agressie al dan niet door mensen die onder invloed van drugs 
of alcohol zijn. Ook de maatschappij veranderd, personen worden mondiger en diverse problematieken nemen toe. 
Denk bijvoorbeeld aan de toename van dak- en thuislozen of personen met een psychisch probleem of met 
verslavingsproblematiek. Dit uit zich steeds vaker in de openbare ruimte en dat maakt de reactie op toezicht en 
handhaving onvoorspelbaarder en de kans op incidenten groter.  
 
2. Doel en definitie 
Het doel van dit document is de wenselijk of onwenselijkheid van toepassing van de geweldsbevoegdheid en het 
gebruik van geweldsmiddelen  door de BOA duidelijk te maken. Het is derhalve een praatstuk om te gebruiken in 
het overleg tussen de Avri en gemeenten. 
 
Definitie "geweld" 
(Ambtsinstructie voor de politie, Koninklijke marechaussee en ander opsporingsambtenaren, art. 1 lid 3b) 
 

elke dwangmatige kracht van meer dan geringe betekenis uitgeoefend op personen of zaken 
 
Geweldsbevoegdheid niveau 3 ( Bevoegd tot het gebruik van geweld, veiligheidsfouillering en handboeien) 
Voor het uitrusten van de Boa met geweldbevoegdheid en of middelen zijn wel bekwaamheideisen verbonden. In 
de Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar van het Ministerie van Veiligheid en Justitie stelt dat het gebruik 
van geweldsmiddelen slechts is toegestaan wanneer de ambtenaar in het gebruik ervan is geoefend.  Ook moet de 
Boa voldoen aan de Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar , waarin regels 
worden gesteld inzake toetsing van boa’s met betrekking tot geweldsbeheersing, aanhoudings- en 
zelfverdedigingsvaardigheden .  Het toekennen van geweldsmiddelen heeft dus gevolgen voor (sturing op) training, 
toetsing en oefening  (zie punt 5 ) 
 
 
3. Analyse  
De laatste jaren heeft er een professionalisering van de (gemeentelijke) Boa in dienst van Avri plaatsgevonden. Zo 
hebben de Boa's naast de basis Boa opleiding, de permanentenopleiding "handhaving toezicht en veiligheid" 
gevolgd of volgen die op dit moment. In 2016 is Avri begonnen om haar Boa's structureel elk jaar op te leiden en te 
trainen in het de-escaleren van bepaalde conflict situaties en hoe te handelen als geweld tegen je wordt gebruikt.  
Naast deze training hebben ook alle Boa's de cursus gevolg "omgaan met de straatcultuur ". Hierin hebben we 
beter inzicht gekregen in gedrag van jeugdgroepen en hoe hier mee om te gaan. Avri neemt als werkgever zijn 
verantwoordelijkheid om de Boa alle handvatten aan te reiken om zoveel mogelijk de Boa te professionelen. Dit  
om de Boa zo veilig mogelijk zijn of haar werk te laten doen.  
 
In deze periode zijn er taakverschuivingen (jeugdboa) van politie naar de Boa geweest en zijn er taken 
gedecentraliseerd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld toezicht op de Drank- en Horecawet. Er is sprake van een sterk 
team van gemotiveerde toezichthouders en boa's dat consequent en kordaat handelt met oog voor de juiste 
aanpak in elke individuele situatie. De taken sluiten nauw aan bij de wensen van de gemeente.  
 
Als een boa een bepaald verzoek of vordering aan een persoon doet wordt hier vaak aan voldaan. Toch zien we 
steeds vaker dat personen weigeren. Op dit moment mag een boa geen geweld gebruiken. De boa kiest daardoor 
over het algemeen voor zijn eigen veiligheid en treedt niet op of neemt contact op met de politie (wat doorgaans 
enige tijd kost, waardoor een overtreder kan kiezen om weg te lopen). Om daadkrachtig optreden mogelijk te 
maken is het wenselijk dat boa's na het verzoek/vordering kunnen handelen door de persoon ook te wijzen op de 
mogelijkheid van gebruik van dwangmatige kracht en dit ook vervolgens kunnen en mogen 
toepassen(geweldsbevoegd). De gemeente bepaalt of dit wenselijk of onwenselijk is. 
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Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee bevoegdheden. Enerzijds de geweldsbevoegdheid (het handelen met 
lichte dwang) en anderzijds het gebruik van geweldsmiddelen (het gebruik  van middelen voor uitvoering van de 
lichte dwang). Hieronder volgt een opsomming van de voor- en nadelen die bij Avri bekend zijn, 
 
Geweldsbevoegdheid 
Voordelen; 

 Optreden tegen agressief en/of gewelddadig gedrag voorkomt escalatie
1
 

 Boa voelt zich veiliger en zelfverzekerder. Dit komt ten goede van de uitvoering van de taak. 

 Zelfverzekerde uitstraling van de Boa heeft een positieve invloed op het gedrag van burgers.. 

 Boa kan aan de algemene verwachting van burgers voldoen. 

 Boa zal in situaties waarin een overtreder weigerachtig is door kunnen pakken.  
 
Nadelen; 

 (Oudere) Boa's kunnen moeite hebben met fysieke training. 

 Er bestaat (bij onjuiste toepassing) een risico op het uit de hand lopen van een situatie. Hierbij is 
ondersteuning van de politie een must. 

 Opleiding en training kosten tijd (circa 20 uur/persoon/jaar) en geld (circa €400/persoon/jaar) 

 Grotere tijdsbesteding aan afhandeling, bv bureauwerk PV. 
 

De geweldsbevoegdheid van een Boa heeft geen invloed op het uitvoeren van de taken als gastheer van de 
gemeente Tiel. Geweldsbevoegdheid is immers niet zichtbaar en veranderd feitelijk niets aan de uitstraling van een 
boa. Avri stuurt daarbij op boa’s die in eerste instantie gastheer zijn en dat ook uitstralen (conform DVO), 
geweldsbevoegdheid wordt alleen in een uiterst geval gehanteerd. 
 
Geweldsmiddelen 
Er bestaan meerdere soorten geweldsmiddelen. Hieronder gaan we in op de geweldsmiddelen (binnen het domein 
1) en de voor- en nadelen van die geweldsmiddelen. Voor alle geweldsmiddelen geldt dat het gebruik proportioneel 
moet zijn, waardoor de middelen feitelijk alleen in uitzonderlijke gevallen ingezet worden. 
 
Naast het handhaven van de regelgeving is de boa ook gastheer van de gemeente Tiel. Dit gastheerschap houdt 
naast een vriendelijke en correcte bejegening onder andere het beantwoorden van vragen en het helpen van 
personen in. Avri zal hier specifiek op sturen dat dit gastheerschap prevaleert boven de inzet van 
geweldsmiddelen. Feitelijk veranderd de fysieke uitstraling van een boa, omdat geweldmiddelen zichtbaar worden 
gedragen (met oog op het snel kunnen gebruiken). 
 
Handboeien 
Dit middel wordt gebruikt om een overtreder in bedwang te kunnen houden. Denk hierbij aan aanhoudingen waarbij 
de overtreder agressief gedrag vertoont. De handboeien worden aangelegd tot de politie ter plaatse is. Handboeien 
dragen bij om de veiligheid van zowel de overtreder als de boa te garanderen. Handboeien worden als het mildste 
gezien. Dit omdat dit middel op in bedwang houden is gericht.  
 
Wapenstok 
Het gebruik van de wapenstok is slechts toegestaan om een overtreder aan te houden wanneer je aan kunt nemen 
dat hij een wapen heeft en hij dit wapen tegen een persoon (boa, omstanders) zal gebruiken. Ook om een 
overtreder aan te houden die zich aan die aanhouding tracht te onttrekken is het gebruik van een wapenstok 
toegestaan. Dit middel is minder mild als handboeien omdat dit als wapen kan worden gebruikt. 
 
Het is de vraag of in bovengenoemde situatie een boa in de gemeente Tiel over moet gaan tot het gebruik van een 
wapenstok. Het risico bestaat dat de situatie nog meer verslechterd. In deze situatie is het voor de boa misschien 
wel verstandiger om zich terug te trekken en de politie in te schakelen. 
 
 
Veiligheidsfouillering 
Het onderzoek, bedoeld in artikel 13, vierde lid, van de rijkswet, geschiedt door het oppervlakkig aftasten van de 

kleding en wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door een ambtenaar van hetzelfde geslacht als degene die aan het 

onderzoek wordt onderworpen. 

In het geval dat een persoon is of zal worden aangehouden, wordt van een onderzoek aan diens kleding door de 

ambtenaar die bevoegd is tot het onderzoek gemotiveerd melding gemaakt in het desbetreffende proces-verbaal. 

                                                        
1
 Handreiking agressie en geweld, programma veilige publieke taak, Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0028079&artikel=13&g=2017-05-03&z=2017-05-03


 

 
 
Het gebruik van geweldsmiddelen heeft onderstaande voor- en nadelen. 
 
Voordelen; 

 Boa kan verdachte meer gecontroleerde wijze overdragen aan politie 

 De samenwerking met de politie wordt versterkt  

 Boa heeft meer middelen om zichzelf te beschermen 

 Boa kan sneller optreden bij agressief en/of gewelddadig gedrag 
 
Nadelen; 

 Meer tijd nodig voor afhandeling, bv bureauwerk PV 

 Kan geweld uitlokken 

 Kans dat de grenzen van het werkterrein tussen politie vs boa vervagen 
 
 
4. Resumé 
Van belang is dat de gemeente Tiel een stand bepaalt wat zij van de BOA's verwachten en hoe zij wensen dat er in 

een situatie wordt gehandeld. Dit standpunt is bepalend of geweldsbevoegdheid en het gebruik van 

geweldsmiddelen wenselijk is of niet. 

 

Avri staat voor een gedegen uitvoering van toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Het gebruik van de 

geweldsbevoegdheid en de geweldsmiddelen hebben zowel voor- als nadelen.  
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