
 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 18 oktober 2018 

Agendapunt : 7, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Bestuursrapportage 2018 

 

 
Voorstel 

1. De bestuursrapportage 2018 vast te stellen. 
2. In te stemmen met de hierin opgenomen begrotingswijzigingen voor 2018. 

 

 
Inleiding 
Wij bieden u bijgevoegd de bestuursrapportage 2018 ter vaststelling aan. Deze bestuursrapportage gaat in op 
de ontwikkelingen binnen GR Avri en is daarnaast overwegend financieel van aard. Het heeft als doel om de 
gemeenten te informeren over de voortgang van de uitvoering van het vastgestelde beleid en de hiermee 
gepaard gaande uitputting van budgetten. We rapporteren op afwijkingen van de verwachte realisatiecijfers 
2018 (prognose) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2018 (AB juli 2017).  
 
Voorbereidingen nieuw afvalbeleid 
Het jaar 2018 staat voor Avri in het teken van de voorbereidingen op het nieuwe afvalbeleid per 2019. Deze 
voorbereidingen volgen uit de besluitvorming door de tien gemeenten om nieuw beleid in te voeren om de 
regionale doelstelling van 75 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 te kunnen bereiken. In het 
implementatieproces wordt nauw samengewerkt met de beleids- en communicatieadviseurs van de tien 
gemeenten. 
 
De implementatie van het nieuwe afvalbeleid vindt plaats in tien gemeenten tegelijkertijd. De hoeveelheid 
werk die hiervoor verzet moet worden is een mooie uitdaging, want het komt bovenop het beheersmatige 
werk bij Avri dat gewoon doorgaat. Naast de plaatsing van zo'n 400 ondergrondse containers en bijbehorende 
communicatie, zijn er ook de nodige aanpassingen aan het wagenpark, de inzamelroutes, de verordeningen 
e.d. Daarnaast wordt nog gewerkt aan flankerend beleid. Onder andere door onderzoek naar de aparte 
inzameling van blik (bij glas of bij plastic) en de mogelijkheden tot gescheiden inzameling van incontinentie 
materiaal. 
In een dergelijk complex project, spelen naast interne ook externe factoren een rol, die niet allemaal even 
goed beïnvloedbaar zijn. De weerstand bij twee gemeenten heeft het DB Avri doen besluiten om de planning 
inzake de inloopavonden te wijzigen, waardoor er een zodanige druk op de planning ontstond dat het DB Avri 
ook het proces ten aanzien van de plaatsing van ondergrondse containers gewijzigd heeft om de deadline 
van 1 januari 2019 nog steeds te kunnen halen. Daarnaast heeft de begroting 2019, waarin de nieuwe 
tarieven werden voorgesteld, geleid tot consternatie bij de inwoners. Het DB Avri heeft er daarom voor 
gekozen om de verhouding van de tarieven afvalstoffenheffing 2019 te herzien en later dit jaar aan het AB 
Avri voor te leggen ter besluitvorming.  
Ondanks de druk op het huidige proces - die soms gepaard gaat met negatieve beeldvorming - blijft Avri zich 
samen met de ambtenaren van de gemeenten maximaal inspannen om het nieuwe beleid te implementeren 
zodat de nieuwe wijze van inzamelen per 2019 succesvol van start kan gaan en gemeenten de door hen 
gewenste stap zetten in het bereiken van haar doelstellingen voor een duurzame en leefbare wereld. 
 
Resultaat basispakket 

We verwachten over 2018 een nadeel op het basispakket van € 75.000, een afwijking van 0,3% van de 
begrote lasten van dit programma. Dit nadeel is het resultaat van diverse voor- en nadelen, waarvan het 
aanbod restafval door huishoudens, dalende papiervergoedingen en stijgende verwerkingskosten de 
belangrijkste financiële afwijkingen veroorzaken. Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar de 
bijgevoegde bestuursrapportage. 
 
Weerstandsvermogen basispakket 
Ondanks dat de afwijkingen van het basispakket elkaar grotendeels opheffen, zijn deze opgeteld ruim € 0,8 
mln. Het typeert de onvoorspelbaarheid van dit programma, waarbij inkomsten en uitgaven in groter 
wordende mate afhankelijk zijn van scheidingsgedrag van huishoudens en ontwikkelingen op de 
grondstoffenmarkt. Ter illustratie: het totaal aan afwijkingen is bijna even groot als de totale 
weerstandscapaciteit ter dekking van risico's voor het basispakket (€ 0,9 mln. ultimo 2018). 



Het totale weerstandsvermogen van Avri daalt van ratio 0,9 naar ratio 0,8 ('Matig'). Voor het programma 
Basispakket daalt de ratio van 0,5 naar 0,4 ('Ruim onvoldoende'). Deze daling is een zorgelijke ontwikkeling 
voor gemeenten gezien de grilligheid van de Avri begroting. Daarnaast nemen de onzekerheden toe door de 
invoering van het nieuwe afvalbeleid per 2019. Hoewel het nieuwe beleid een bewezen effect heeft op het 
scheidingsgedrag van mensen, blijft het onzeker welk effect de invoering daadwerkelijk zal gaan hebben op 
het scheidingsgedrag van inwoners in onze regio. De deelnemende gemeenten dienen eigen 
weerstandscapaciteit voor GR Avri in overweging te nemen zolang het weerstandsvermogen van Avri 
onvoldoende is (beneden de vastgestelde ratio van 1,0). 
 

Beoogd effect 

De budgetten van 2018 bijstellen en inzicht geven in de verwachte financiële resultaten van 2018. 

 
Argumenten 
1.1 Het vaststellen van de bestuursrapportage  en de daarin opgenomen (programma)budgetten is een 
bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.  
 
2.1  Het bijstellen van de begroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. 
 
Kanttekeningen 
Geen.  
 
Communicatie 
De bestuursrapportage 2018 wordt behandeld op de platformbijeenkomst voor raadsleden en in het ambtelijk 
overleg met de financieel adviseurs van de regiogemeenten. Bestuurlijk relevante opmerkingen kunnen in de 
vergadering van het Algemeen Bestuur worden ingebracht. De bestuursrapportage 2018 wordt na vaststelling 
digitaal beschikbaar gesteld via de website van Avri. 
 
Financiën 
Ontwikkeling baten en lasten 
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van baten en lasten per programma weergegeven. Hieruit is op te 
maken dat het totaal aan baten en lasten in de bestuursrapportage met 7% toeneemt, met name door 
actualisatie van baten en lasten in het programma Pluspakket.  In totaliteit neemt het voordelige saldo van 
baten en lasten af naar € 66.000, door bijstelling van de resultaten in diverse programma's.  
Bij de tabel dient te worden opgemerkt dat het saldo van het programma Basispakket op basis van de huidige 
wettelijke verslaggevingvereisten niet inzichtelijk is. De verwachte exploitatie resultaten per programma 
worden onder de tabel nader toegelicht. 
 

 
 
Resultaat programma Basispakket 

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA'S AVRI Begroting Berap Verschil Verschil

2018 2018 %

Lasten

Programma basispakket 24.392.000 24.800.000 408.000 2%

Programma pluspakket 15.521.000 17.933.000 2.412.000 16%

Programma bedrijfsafval 1.620.000 1.829.000 209.000 13%

Programma algemene baten en lasten 25.000 36.000 11.000 44%

Totaal lasten 41.558.000 44.598.000 3.040.000 7%

Baten

Programma basispakket 24.392.000 24.800.000 408.000 2%

Programma pluspakket 15.521.000 17.928.000 2.407.000 16%

Programma bedrijfsafval 1.738.000 1.936.000 198.000 11%

Programma algemene baten en lasten 0 0 0

Totaal baten 41.651.000 44.664.000 3.013.000 7%

Saldo baten en lasten 93.000 66.000 -27.000

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

Resultaat voor bestemming 93.000 66.000 -27.000

Onttrekking uit reserves 25.000 41.000 16.000

Storting naar reserves -118.000 -107.000 11.000

Resultaat na bestemming 0 0 0



In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de baten en lasten van het programma Basispakket uiteengezet. 
Het resultaat wordt met € 73.000 naar beneden bijgesteld naar een negatief saldo van € 75.000. Dit saldo 
wordt onttrokken uit de Voorziening Basispakket. Voor een nadere toelichting op de afwijkingen verwijzen wij 
u naar bijgevoegde bestuursrapportage. 
 

 
 

 
Resultaat programma Pluspakket 
In deze bestuursrapportage 2018 worden de baten en lasten geactualiseerd op basis van de met iedere 
gemeente afzonderlijk voor 2018 overeengekomen opdrachten. De voor 2018 afgesproken omzet bedraagt 
naar verwachting ca. € 17,9 mln., circa € 2,4 mln. (16%) meer dan in de begroting 2018 van Avri was 
opgenomen (gebaseerd op de werkbegrotingen 2017). Die stijging wordt verklaard door investeringen in 
wegen (rehabilitaties) voor de gemeente Neerijnen. Ten opzichte van de in 2017 gerealiseerde omzet  
(€ 17,3 mln.) is de stijging van de omzet beperkt (3,5%). Over 2018 wordt een gering saldo (€ 5.000 nadelig) 
verwacht door toegenomen kosten voor de extra GFT inzameling. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve 
Pluspakket. 
 
 
Resultaat programma Bedrijfsafval 
Het totale netto resultaat van dit programma neemt naar verwachting met € 11.000 (9%) af naar € 107.000 
(na afdracht vennootschapsbelasting). Het rendement op de omzet bedraagt 5,5%. Het overschot wordt 
toegevoegd aan de Reserve Bedrijfsafval. De geringe bijstelling van het resultaat is het gevolg van (o.a. 
incidentele) kostenstijgingen (CAO, marketing) en de dalende papiervergoeding, ondanks de autonome groei 
in contractuele omzet. Deze omzetgroei wordt enerzijds verklaard door de aantrekkende economie, waardoor 
meer afval geproduceerd wordt en anderzijds door verbeterde concurrentiepositie van Avri voor een aantal 
afvalstromen. 
 
 
Resultaat programma Algemene baten en lasten 
Met ingang van 2018 worden de centrale kosten van bedrijfsvoering ('overhead') in dit programma inzichtelijk 
gemaakt. Er wordt een marginale afwijking van de overheadlasten verwacht ten opzichte van de begroting 
2018 (€ 11.000, 0,2%). Ondanks het geringe saldo liggen diverse budgetmutaties en onzekerheden hieraan 
ten grondslag. De huidige projecten en ontwikkelingen binnen Avri zorgen voor een deels onvoorspelbare 
belasting op de bedrijfsvoering.  Het saldo wordt gedekt door de Algemene Bedrijfsreserve van Avri, 
waardoor de klanten geen gevolgen ondervinden van de bijgestelde overhead. 
 
Ontwikkeling weerstandsvermogen Avri 
In deze bestuursrapportage is het risicoprofiel van Avri geactualiseerd. In onderstaande tabel is de 
ontwikkeling van de weerstandsratio's weergegeven ten opzichte van de jaarstukken 2017 (december 2017). 
Het Algemeen Bestuur heeft in februari 2017 voor Avri een norm vastgesteld van 1,0 ('Voldoende'). Dit 
betekent dat de weerstandcapaciteit even hoog dient te zijn als de gekwantificeerde risico's. 
 

 

RESULTAAT PROGRAMMA BASISPAKKET begroting berap verschil %

2018 2018

Baten afvalstoffenheffing 17.877.000 18.252.000 375.000 2,1%

Baten verwerking grondstoffen 5.713.000 5.584.000 -129.000 -2,3%

Lasten uitvoering Basispakket -23.592.000 -23.911.000 -319.000 1,4%

Resultaat programma basispakket -2.000 -75.000 -73.000

Ontwikkeling ratio weerstandsvermogen Avri

Programma

Jaarstukken 

2017

Berap 

2018 Verschil

dec-17 jul-18

Basispakket 0,5 0,4 -0,1

Pluspakket 1,1 1,0 -0,1

Bedrijfsafval 3,8 5,5 1,7

Bedrijfsvoering 2,0 1,9 -0,1

Totaal Avri 0,9 0,8 -0,1

Betekenis Matig Matig



In het programma Basispakket worden de meeste risico's gelopen (totaal € 2,2 mln.). Het 
weerstandsvermogen van dit programma daalt van ratio 0,5 ('Ruim onvoldoende') naar ratio 0,4 ('Ruim 
onvoldoende'). Het weerstandsvermogen daalt door enerzijds (gering) toegenomen risico's en anderzijds 
lagere weerstandscapaciteit door inzet ten gunste van het tarief afvalstoffenheffing 2018 (€ 130.000) en het 
verwachte nadelige exploitatie resultaat 2018 (€ 75.000). Het saldo van de voorziening daalt hierdoor naar 
verwachting naar € 0,9 mln. ultimo 2018. 
 
Uitvoering 
Niet van toepassing.  
 
Bijlagen 
1. Bestuursrapportage 2018 Avri 
 


