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Algemeen Bestuur Avri 
 

Agenda 18 oktober 2018 
 

 

 
Donderdag 18 oktober 2018 van 09.00 tot 11.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur van Avri in de 
vergaderzaal, locatie Geldermalsen, Meersteeg 15 
 
 

Agenda 
 
 
1. Opening  

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen 

4. Ingekomen stukken 

 

5. 5a. Vaststellen besluitenlijst AB 6 september 2018     5a 

5b. Cumulatieve actielijst en agendaplanning      5b 

6. Terugkoppeling uit Platformbijeenkomst  

 

Ter besluitvorming: 

7.  AB-voorstel Bestuursrapportage 2018      Bijlage .7a en b 

8. AB-voorstel Tarieven*        Bijlage 8 

9. AB-voorstel Blik*         Bijlage 9 

 

 

Ter bespreking: 

10. Terugkoppeling IBOR        -  

 

 

11. Rondvraag 

12. Sluiting  
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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 6 september 2018 
 
(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 Geldermalsen De heer R. van Meygaarden Lid AB 
gemeente Lingewaal De heer G. Bel Lid 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 Neerijnen De heer T. Kool Lid AB 
gemeente Tiel De heer F. Groen 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 09.00 uur en verwelkomt alle aanwezi-
gen.  

   

2 Vaststellen agenda De voorzitter vraagt of agendapunt 13, procedure plaatsing ondergrondse con-
tainers, in besloten kring kan worden besproken. Het AB gaat hiermee akkoord. 
Dit agendapunt wordt als laatste behandeld en de publieke tribune wordt dan 
gevraagd naar buiten te gaan. 
 
De agenda wordt verder conform vastgesteld. 

   

3 Mededelingen De schriftelijke mededelingen zijn vooraf aan de vergadering uitgedeeld en wor-
den als bijlage bij het verslag gevoegd (bijlage 1). De heer De Vries geeft een 
korte toelichting op de onderwerpen. 
 
Naar aanleiding van: 

 Incontinentiemateriaal: 
Vraagt het AB of Avri toch op 1 januari kan starten met de gescheiden inzame-
ling van incontinentiemateriaal. De heer De Vries geeft aan dat er op 1 oktober 
2019 op zijn vroegst capaciteit komt bij een afvalverwerker om luiers en inconti-
nentiemateriaal van Avri te verwerken.  
 
Kan er dan een tijdelijke oplossing komen voor juist die mensen die veel inconti-
nentiemateriaal hebben, door bijvoorbeeld een x aantal zakken gratis aan te la-
ten bieden? Het DB gaat zich hierover buigen. De heer De Vries geeft wel aan 
dat er ook gekeken zal moeten worden of de reeds overbelaste ambtelijke orga-
nisatie dit nu wel aan kan om op zo'n laat ogenblik hiervoor nog een goed voor-
stel te ontwikkelen. 
 
Extra mededelingen: 

 Tiel en West Maas en Waal 
Het DB heeft beide gemeenten het voorstel gedaan om een jaar later te begin-
nen en brengt het AB hiervan nader op de hoogte. De financiële gevolgen waren 
dan wel voor de gemeente zelf. De commissieraad van Tiel heeft dit voorstel in-
middels behandeld en besloten om niet uit te stellen. In WMW neemt de raad 
vanavond een formeel besluit.  
 

 Communicatie 
Eind augustus heeft er een artikel in het AD gestaan waarin de bedreigingen van 
het personeel ter sprake kwam. De heer Bel heeft bij de journalist aangegeven 
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dat de medewerkers hier niets mee te maken hebben en dat de besluitvorming 
bij de bestuurders ligt. Daarnaast benadrukt hij dat de communicatie tussen ge-
meenten en Avri goed afgestemd moet worden. Hoe kunnen we dit op één lijn 
krijgen? De heer De Vries geeft aan dat Avri intensief overleg heeft met de 
communicatieafdelingen van de gemeenten. Krijgen de gemeenten vragen en/of 
reacties speel het dan door naar de secretaris als het uitvoeringsvragen zijn of 
naar de voorzitter als het beleidsvragen zijn. De pers kan ons altijd benaderen. 

   

4. Ingekomen stukken  

4a Brief Gemeente Zaltbom-
mel, benoeming AB-lid 

Ter kennisgeving aangenomen. 

   

5a Vaststellen Besluitenlijst 
AB 28 juni 2018 

Naar aanleiding van: 
Blz 3, punt 9 Neerijnen: geeft de heer Kool nog even aan dat 13 van de 30 on-
dergrondse containers een grotere loopafstand hebben dan 250 meter. Volgens 
de voorzitter is dit een richtlijn en soms kan hier van afgeweken worden vanwe-
ge kabels en leidingen ed. Alle opmerkingen van de inwoners hierover worden 
meegenomen. 
 
Blz. 4 punt 9, West Maas en Waal: de heer De Vree geeft aan dat de laatste bul-
lit wat scherper geformuleerd mag worden. Zij vinden het niet fijn, maar willen 
dezelfde voorwaarden als Tiel. 
 
Blz 5, punt 10 Terugkoppeling IBOR: wil de heer Keller een nuance aanbrengen 
op de opmerking dat gemeenten tijdig de begroting dienen goed te keuren. De 
begroting dient ook van Avri tijdig ontvangen te worden om daar respons op te 
geven. De secretaris geeft aan dat die sinds twee jaar standaard op 1 juli (voor-
afgaand aan het begrotingsjaar) de IBOR-begroting wordt aangeleverd conform 
afspraken in de DVO.  
De heer Vries geeft aan dat de ambtelijke organisatie van Buren de GR-
begroting van Avri graag op 1 april wilde ontvangen, maar Avri verstuurt deze 
standaard op 15 april. Als dit veranderd moet worden, dan moet hier een besluit 
over genomen worden. 
 
Besluit: het AB stelt de besluitenlijst van 28 juni 2018 met bovenstaande op-
merkingen vast. 

   

5b Cumulatieve actielijst en 
agendaplanning 

De actielijst wordt nu niet besproken, maar komt de volgende keer aan bod 
wanneer er meer ruimte is. 

   

6. Terugkoppeling uit Plat-
formbijeenkomst 22 au-
gustus 2018 

De heer Van Someren heeft als vicevoorzitter de Platformbijeenkomst voorgeze-
ten. Er was een hoge opkomst van zeker 40 raadsleden. De sfeer was construc-
tief en er zijn veel vragen gesteld en suggesties gedaan. Deze neemt het DB 
ook mee in haar besluitvorming. 

   

7. AB-voorstel Wisselen van 
rest naar PD container 

Naar aanleiding van het voorstel wordt de vraag gesteld of de containers voor-
zien mogen zijn van een chip.  
De restafval containers hebben een chip en Avri mag dat doen, omdat zij diftar-
beleid heeft. De koppeling die met de BSR gemaakt wordt is niet persoonlijk, 
maar gerelateerd aan het adres.  
 
De containers voor plastic hebben toch geen chip nodig? Nee, maar zij hebben 
wel een chip omdat we de restafvalcontainers gaan gebruiken voor plastic. 
Deze chip kunnen we benutten om te achterhalen van wie de container is als er 
verkeerd afval aangeboden wordt. 
 
Besluit: het AB stelt het AB-voorstel Wisselen van rest naar PD container con-
form vast. 

   

8. Terugkoppeling IBOR Ontvlechting Neerijnen: 
De heer de Vries geeft aan dat Avri in overleg is om IBOR vorm te geven in 
West Betuwe. Welke taken kunnen naar Avri en welke komen bij de nieuwe ge-
meente te liggen? Vandaag neemt het DB Avri een besluit en op 11 september 
neemt het bestuur van West Betuwe een besluit.  
Het AB zal op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen hieromtrent. 
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9. Beeldvormend overleg 
taakverdeling Handhaving 

De voorzitter geeft aan dat deze memo meer ter info is, omdat bij iedere ge-
meente dit anders wordt geregeld en de wensen ook uit elkaar lopen. Belangrijk 
is om te weten dat bijplaatsingen bij ondergrondse containers door Avri afge-
handeld worden en de rest van de openbare ruimte de verantwoordelijk is van 
de gemeenten. Echter sommige gemeenten hebben dit uitbesteedt aan Avri. Dat 
kan via het pluspakket. 
 
De heer Bel benadrukt dat de communicatie richting inwoners eenduidig moet 
zijn vanuit gemeenten en Avri. Verwijs mensen niet onnodig door, maar verbind 
ze door of noteer de melding en geef het zelf door aan de betreffende afdeling. 
 
Kan het legen van prullenbakken opgenomen worden in het pluspakket. Daar is 
iedere gemeente vrij in en hiervoor kan een contract afgesloten worden met Avri. 

   

10. Presentatie scenario's ta-
riefstelling 

Het DB wil graag polsen wat de voorkeur is van het AB over de tarieven, zodat 
zij met een weloverwogen voorstel kunnen komen.  
De heer De Vries geeft een presentatie over de 5 scenario's. 
 
Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van: 

 Is er rekening gehouden met het feit als er slechter gescheiden gaat 
worden als de variabele tarieven verlaagd worden? Nee. De invloed 
tussen tarieven is echter niet zo groot en het is moeilijk te zeggen wat 
het effect is. 

 Is er een optie denkbaar dat de gemeenten een eigen variabel tarief 
kunnen kiezen? Het DB heeft gekozen voor hetzelfde tarief voor alle 
gemeenten en geen differentiatie van het tarief. 

 De AB-leden geven aan dat zij dit wel voor willen leggen aan hun raad. 
Gezien het naar voren halen van de besluitvorming is dat lastig. De 
voorzitter geeft aan dat 5 scenario's wel met het Platform besproken 
worden. 

 De heer Van Meygaarden vraagt ook recht te doen aan mensen die 
goed scheiden en mensen die niet de mogelijkheid hebben om goed te 
scheiden.  

 Kunnen we nu een scenario kiezen en volgend jaar bijvoorbeeld voor 
een ander scenario gaan? De tarieven moeten elk jaar opnieuw vastge-
steld worden? Dat kan. 

 De heer Kool heeft begrepen dat Avalon de opdracht terug heeft gege-
ven en Avri de communicatie nu zelf doet. Het loopt nog steeds niet 
goed. De heer De Vries geeft aan dat de communicatie wel goed loopt. 
Het probleem zat in het tarief wat eerder dit jaar via de openbare begro-
ting in de pers is terecht gekomen en waarover Avri pas na vaststelling 
van de tarieven mag communiceren naar de inwoners. Voor de inwo-
ners is een heel communicatieplan gemaakt tussen Avri en de commu-
nicatie afdelingen van de gemeenten. Deze samenwerking wordt de 
komende maanden nog intensiever.  

 
De procedure ziet er als volgt uit: 
- 17 september: besluitvorming in DB. 
- 18 september: verzending voorstel naar de AB-leden 
- 20 september: bespreking in Platformbijeenkomst 
- 18 oktober: besluitvorming in AB 
 
De AB-leden willen met de raden overleggen. Is 18 oktober dan haalbaar? 
Als de raden een besluit moeten nemen dan is het niet haalbaar. Als de raden 
een advies kunnen geven is het wel haalbaar. 
Verzoek aan de raadsleden is dan ook om vooral op 20 september naar de Plat-
formbijeenkomst te komen.  
Om alle raadsleden in de gelegenheid te stellen om naar het Platform te komen 
wordt deze bijeenkomst in twee sessies gesplitst. Eén om 18.00 uur met een 
broodje en één om 19.30 uur. Het voorstel wordt na het DB van 17 september 
gepubliceerd op de website.. 
Kunnen er nog bijeenkomsten geregeld worden met raadsleden? Daar is in prin-
cipe het Platform voor bedoeld, maar Avri komt graag langs voor tekst en uitleg.  

   

11. Presentatie Blik Het AB en de raadsleden hadden aan Avri gevraagd om met een mogelijkheid 
voor het scheiden van blik te komen. De heer De Vries geeft een presentatie 
over de mogelijkheden: ophalen via restafval (= huidige situatie), via glas of via  
plastic. 
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Sorteerders geven aan dat blik slechter te scheiden is bij plastic. Hierdoor ont-
staat meer vervuiling die vervolgens alsnog verbrandt moet worden. Dit zorgt te-
vens voor hogere kosten. Daar staat tegenover dat de verwachting is dat er 
meer opgehaald wordt i.v.m. de service van het aan huis ophalen. Mensen moet 
al lopen met het restafval en nu nog extra door het blik naar de glascontainer te 
brengen.  
De voorzitter vraagt de AB-leden om dit vooral met de raadsleden te bespreken. 
De heer Van Meijgaarden doet de suggestie om het milieurendement van de 
verschillende opties te beschrijven in het voorstel. 
 
De procedure ziet er als volgt uit: 
- 17 september: besluitvorming in DB. 
- 20 september: bespreking in Platformbijeenkomst 
- 18 oktober: besluitvorming in AB 

   

12. Aanpassen planning be-
sluitvorming AB omtrent 
tarieven en blik 

Het AB gaat akkoord met het voorstel van het DB om de besluitvorming omtrent 
tarieven en blik naar voren te schuiven. De besluitvorming vindt nu plaats in de 
vergadering van 18 oktober 2018 in plaats van 20 december 2018. 

   

13. Procedure plaatsing on-
dergrondse containers 

Dit agendapunt wordt in besloten kring besproken. De voorzitter verzoekt de pu-
blieke tribune de zaal te verlaten. 

   

14. Rondvraag  

14.1 Gemeenschappelijke re-
geling 

De heer De Vree vraagt of de tekst van de GR gemoderniseerd kan worden, zo-
dat meer maatwerk mogelijk is. Hij wil dit graag een keer op de agenda hebben. 
De heer Groen gaat hierin meer en zou dit graag een keer in een benen op tafel 
sessie willen doen zonder andere agendapunten.  
 
De voorzitter geeft aan dat zo'n sessie goed voorbereidt moet worden. Voor het 
nieuwe beleid speelt dit niet meer, vandaar dat hij voorstelt om volgend jaar een 
sessie te plannen waarin ingegaan wordt op de mogelijkheid en wenselijkheid 
van de transformatie van de GR Avri van basispakket naar cafetariamodel. Actie 
DB 
Dit vergt te zijner tijd ook huiswerk van de gemeenten. Wat verwachten zij ervan 
en hoe denken de raden hierover. 
 

14.2 Avalon De heer Kool vraagt naar de situatie met Avalon. Dit wordt meegenomen in het 
besloten gedeelte van agendapunt 13. 
 

14.3 Maatwerk mensen die 
slecht ter been zijn 

De heer Posthouwer vraagt of in het AB van 18 oktober ook een besluit geno-
men kan worden over maatwerk voor mensen die slecht ter been zijn. 
 
De voorzitter geeft aan dat daar nu ambtelijk over gesproken wordt en dan wordt 
gekeken wanneer we dat kunnen.  

   

15. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen. De openbare vergadering wordt om 10.34 
uur afgesloten waarna in beslotenheid agendapunt 13 wordt besproken. 
De vergadering wordt om 11.41 uur in zijn geheel afgesloten. 

  
  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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Bijlage 1 
 

 

Mededelingen 
Algemeen Bestuur 
6 september 2018 

 

 
 

 Kansen voor luiers en incontinentiemateriaal 
De verwachting is dat de eerste reactor voor de verwerking van luiers en incontinentiemateriaal begin 2019 
gaat draaien bij ARN. Bij goed functioneren komen er meer reactoren en kunnen wij per 1 oktober 2019 
daar ons materiaal kwijt. De prijs zal volgens ARN 100 euro per ton zijn met een index van 1,8 % per jaar 
ex Btw. Dit is hoger dan de kosten voor de verwerking van ons restafval, waardoor de verwerking in combi-
natie met de extra inzameling hogere kosten met zich mee zal brengen. Er is geen ruimte tot onderhande-
len of aanbesteding, omdat de vraag naar verwerking groot is en concurrentie ontbreekt. ARN adviseert 
met ervaringen vanuit het land oa Apeldoorn om brengpunten te creëren waar controle op zit omdat incon-
tinentie ook gebruikt wordt om restafval in te dumpen. Vervuiling van incontinentie zal gelijk afgekeurd wor-
den en verbrand omdat de reactor dit niet aankan. De kosten bedragen dan geen 100 euro maar 130 euro 
per ton. Een voorwaarden van ARN zal ook zijn dat de inzameling in doorzichtige plastic zakken plaats-
vindt. Op basis van de prijzen en voorwaarden van ARN stellen we een voorstel op voor het DB/AB. Dit 
voorstel komt in de eerste helft van 2019 in het AB. 
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 Algemeen Bestuur GR Avri 
 

CUMULATIEVE ACTIELIJST EN 
AGENDAPLANNING 

 
OPENBARE VERGADERINGEN AB AVRI 

 
Versiedatum 6 september 2018 

 
 
 
 

 

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. 
 

 

 

# 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. 

 

 

# Acties 2015 Actiehouder Deadline Voortgang  

2018-01 
180419-5a 

Schriftelijke reactie op vraag wanneer de 

nulmeting plaatsvindt en welke 

parameters hiervoor gebruikt worden. 

EdV   

 

2018-02 
180419-5b 

Vragen over papierinzameling op papier 

zetten waarna Avri deze zal 

beantwoorden. 

TK/EdV   

 

2018-03 
180419-7a 

Uitzoeken wanneer het bezwaar is 

ingediend bij gemeente Buren en van 

wanneer de jurisprudentie van de Raad 

van State is. 

EdV   

 

2018-04 
180419-7b 

Extra AB-vergadering plannen en 

vakberaadleden (incl. betrokken 
EdV   
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communicatieadviseurs) uitnodigen 

2018-05 
180419-7c 

Onderzoeken of er een simpelere 

methode is met minder kosten in plaats 

van recht van opstal. 

EdV   

 

2018-06 
180906-

14.1 

Sessie plannen over de mogelijkheid en 

wenselijkheid van de transformatie van 

de GR Avri van basispakket naar 

cafetariamodel.  

DB   

 

 
 
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 

aanbestedingsregels wordt afgeweken 
Dir    

D-04 
180628-6 

Terugkoppeling platformbijeenkomsten 

opnemen in de e-letter 
Dir    
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Agendaplanning 
 
 

AB 18 oktober 2018 
(09.00 uur) 

 
DB 02.07.2018, 20.08.2018 
Verzending stukken 23.08.2018 
Platform 20.09.2018 

 

 Vasttelling verslag 6 september 2018 en bespreken actielijst 

 T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

 Terugkoppeling IBOR 

 Bestuursrapportage 2018 
 

AB 20 december 2018  

(09.00 uur) 
 

DB 17.09.2018, 08 en 10.2018 
Verzending stukken 25.10.2018 
Platform 19.11.2018 

 Vasttelling verslag 18 oktober 2018 en bespreken actielijst 

 T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

 Terugkoppeling IBOR 

 Najaarsnota 2018 BSR 

 Archiefverordening Avri 2018 

 Verordeningen en tarieventabel 2019 

 Controle protocol 

 Raamovereenkomst West Betuwe 

 Eerste begrotingswijziging 2019 

 Nota Activabeleid  
 

AB 14 februari 2019 
(09.00 uur) 

 
DB 5.05.11.2018 en 03.12.2019 
Verzending stukken 20.12.2018 
Platform 15.01.2018 

 Vasttelling verslag 18 oktober 2018 en bespreken actielijst 

 T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

 Terugkoppeling IBOR 

 Kadernota 2020 

 Basispakket 2019 

 Beleidsplan Handhaving 

 Incontinentiemateriaal 
 

 
 
 

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) 



 

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 
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1 INLEIDING 

 

 

Deze bestuursrapportage gaat in op de (beleids)ontwikkelingen binnen GR Avri in 2018 en is daarnaast 
overwegend financieel van aard. Het heeft als belangrijk doel om de gemeenten te informeren over de voortgang 
van de uitvoering van het vastgestelde beleid en de hiermee gepaard gaande uitputting van budgetten.  
 
De rapportage gaat in op afwijkingen van de verwachte realisatiecijfers 2018 (prognose) ten opzichte van de GR 
begroting 2018 (zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Avri in juli 2017). 
 
Leeswijzer 
Na de beschrijving van de algemene ontwikkelingen in 2018 (hoofdstuk 2) en de bestuurlijke samenvatting 
(hoofdstuk 3) gaan we per programma in op de relevante ontwikkelingen en de financiële prognose voor 2018.  
 
In deze bestuursrapportage komen de volgende (vastgestelde) programma's aan bod: 

 Programma Basispakket 

 Programma Pluspakket 

 Programma Bedrijfsafval 

 Programma Algemene baten en lasten 
 

Vervolgens gaan we in deze bestuursrapportage in op de ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering van Avri. 
Daarnaast wordt een prognose gegeven van de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen en zijn de risico's 
binnen Avri opnieuw beoordeeld. Hierdoor komen we tot een geactualiseerd beeld van het weerstandsvermogen. 
Dat is belangrijk gezien de lage stand van de reserves binnen Avri. Tot slot gaan we in op de verwachte uitputting 
van de investeringskredieten. 
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2 ONTWIKKELINGEN 2018 

 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op de ontwikkelingen bij Avri in 2018. Dit hoofdstuk dient enerzijds als terugblik op het 
eerste halfjaar van 2018 en gaat in op de relevante ontwikkelingen rondom de twee hoofdactiviteiten binnen Avri; 
afvalbeheer en het integraal beheer openbare ruimte. De ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering van Avri komen 
in de paragraaf Bedrijfsvoering uitgebreid aan bod.  
 
2.1 Voorbereidingen invoering nieuw afvalbeleid 
In maart 2017 is door de tien gemeenten besloten een nieuw beleid in te voeren, waarbij naast de reeds bestaande 
financiële prikkel, ook een comfortprikkel (restafval op afstand, grondstoffeninzameling dichtbij) wordt ingevoerd 
om de regionale doelstelling van 75 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 te kunnen bereiken.  
 
Op grondstoffen worden de inwoners vanaf 2019 ontzorgt en niet langer op restafval. We noemen het beleid 
daarom: Van Afval Naar Grondstof (VANG, in de publiekscampagne 'Afval Scheiden Heel Gewoon' genoemd). Dit 
afvalbeleid (VANG) is net als het vorige beleid (Goed Scheiden Loont) eerlijker en beter. Alleen is het niet op alle 
onderdelen ook leuker, want inwoners moeten het restafval nu zelf wegbrengen (naar een ondergrondse 
verzamelcontainer). Daar tegenover staat dat het ophalen van grondstoffen aan huis beter gefaciliteerd wordt. Juist 
omdat inwoners niet graag met hun restafval op stap gaan maar wel graag aan huis ontzorgt worden, verwachten 
we (mede op basis van resultaten elders) een betere afvalscheiding (ongeveer 60 kg restafval per inwoner i.p.v. 
120 kg). Met dit nieuwe afvalbeleid halen de gemeenten in regio Rivierenland naar verwachting dus ruimschoots 
hun vastgestelde doelstelling van maximaal 75 kg per inwoner in 2020 en zetten de gemeenten weer een 
belangrijke stap op weg naar een circulaire economie.  
 
Het beleidsplan en projectplan - nodig om het nieuwe beleid te kunnen implementeren - werden goedgekeurd op 
16 november 2017. Op basis daarvan is Avri eind 2017 gestart met de concrete voorbereidingen van het nieuwe 
beleid. Daarbij is nauw samengewerkt met de beleids- en communicatieadviseurs van de tien gemeenten. Zo zijn 
onder andere de locaties en het inspraaktraject van ondergrondse containers voorbereid en aanbestedingen 
uitgevoerd voor de aanschaf en plaatsing van de containers. Ook zijn communicatieplannen opgesteld, waarbij 
gemeenten mogelijkheden hebben voor maatwerk. Daarnaast is de nieuwsbrief 'Afval&zo' uitgebracht, zijn 
belavonden georganiseerd en zijn ten aanzien van de locaties van containers de eerste reeks inloopavonden voor 
inwoners van de verschillende gemeenten georganiseerd. Achter de schermen worden daarnaast ook diverse 
voorbereidingen getroffen voor bijvoorbeeld de nieuwe afvalstoffenverordening en nieuwe inzamelroutes voor 
2019.  
In het tweede gedeelte van dit jaar werkt Avri verder aan het implementatieplan. Zo wordt onder meer de 
communicatie verder uitgerold, zijn er de inloopavonden voor inwoners van iedere gemeente inzake de locatie van 
de ondergrondse containers en worden de ondergrondse containers geplaatst en getest.  
 
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 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. 
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2.2 Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) 
 
Bij de uitvoering van IBOR taken spelen zowel interne als externe ontwikkelingen, die van invloed zijn op de 
huidige dienstverlening. Zo heeft de stuurgroep van de nieuwe fusiegemeente West Betuwe in juni 2018 besloten 
om de taken op het gebied van openbare ruimte die Avri nu voor gemeente Neerijnen uitvoert, na de herindeling op 
1 januari 2019 zelf uit te voeren. West Betuwe onderzoekt daarbij ook of een deel van het uitvoerende werk weer 
bij Avri uitbesteed kan worden.  
 
Avri heeft intussen een plan van aanpak opgesteld om onder andere de personele, financiële en juridische 
consequenties te inventariseren en met de gemeente te bespreken. Centraal staat dat de inwoners en gebruikers 
van de nieuwe fusiegemeente kunnen blijven genieten van een mooie, veilige en goed onderhouden openbare 
ruimte in West Betuwe. 
 
Voor de huidige gemeenten die de dienst beheer openbare ruimte bij Avri hebben ondergebracht verloopt de 
samenwerking naar wens en komt deze in een volgende fase. In de afgelopen jaren lag de focus op onder andere 
het herstructureren van de overgekomen teams, het investeren in opleiding van medewerkers en het verhogen van 
efficiency. Hierdoor zijn de teams goed gaan functioneren, is de overgekomen gekomen kwaliteit grotendeels 
behaald (zoals onafhankelijke schouwresultaten hebben uitgewezen) en zijn besparingen gerealiseerd (ordegrootte 
€ 2 mln.).  
 
De overdracht van de buitendiensten heeft vanzelfsprekend de behoefte gewekt aan diepergaand inzicht in de 
resultaten en uitgaven dan de desbetreffende gemeenten en Avri gewend waren. Avri heeft daarom haar 
administratieve systemen veranderd en aanpassingen in de planning&control cyclus gerealiseerd. Deze is hierdoor 
beter afgestemd op de wensen van de gemeenten. Begrotingen en tussentijdse rapportages over uitgaven en  
behaalde kwaliteitseisen worden sinds 2017 tijdig en op groot detailniveau geleverd, waardoor gemeente inzicht 
heeft en grip houdt op de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit heeft een positief effect op de samenwerking, 
doordat steeds meer inzicht, begrip en overeenstemming is over de overeengekomen afspraken, het daaruit 
volgende werkbudget en de verantwoording daarover. 
 
In navolging van bovenstaande is in juli 2017 een gezamenlijke opdracht door gemeente Tiel en Avri verstrekt om 
de dienstverleningsovereenkomst (DVO) te herijken. Hiertoe is een project opgestart met als belangrijkste 
resultaten een geactualiseerde, eenduidige en geaccordeerde DVO inclusief uitwerking naar diensten met de 
daarbij behorende prestatieafspraken. De vakspecialisten van beide organisaties werken hierbij nauw samen. In dit 
project is dit jaar tevens een nieuw rapportageformat voor de gemeente ontwikkeld en wordt in het najaar de 
'governance' voor beide organisaties opnieuw ingericht (o.a. aansturingmethode, processen, rollen, 
bevoegdheden).  
Voor Avri is het van belang dat tijdig de jaarlijkse begrotingen worden goedgekeurd en voorafgaand aan het 
opstellen van een nieuwe begroting de nieuwe DVO's gereed en goedgekeurd zijn. Vanuit de kant van de 
opdrachtgevende gemeenten wordt hieraan gewerkt. 
 
De kansen die er liggen blijven we benutten. Op sociaal maatschappelijk vlak is bijvoorbeeld de samenwerking met 
Werkzaak geïntensiveerd en worden steeds meer medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt begeleid 
in het arbeidsproces. Ten aanzien van de service naar inwoners en de bedrijfsefficiency is begin 2018 een nieuw, 
centraal meldingensysteem in gebruik genomen. Inwoners krijgen hierdoor inzicht in de afhandeling van hun 
melding en door deze direct te koppelen aan mobiele apparatuur in de uitvoering, wordt een efficiëntere 
afhandeling nagestreefd.  
 
Ook ten aanzien van de handhavingstaken in de openbare ruimte verloopt de samenwerking met gemeenten naar 
tevredenheid. Avri is met meerdere gemeenten in gesprek om de samenwerking te bestendigen in meerjarige 
contracten. Dat geeft continuïteit en zekerheid om de dienstverlening voor gemeenten de komende jaren nog 
verder te ontwikkelen op een wijze die past binnen bij de integrale aanpak in de openbare ruimte.  
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3 BESTUURLIJKE SAMENVATTING 

 

 

3.1 Resultaten per programma 

Programma Basispakket 
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. 
 
Extra inkomsten afvalstoffenheffing als gevolg van een hoger aanbod restafval door huishoudens dan verwacht  
zorgt voor een voordeel op de exploitatie. Dit voordeel wordt volledig gecompenseerd door (hiermee 
samenhangende) hogere inzamel- en verwerkingskosten en daarnaast dalende inkomsten op ingezamelde 
grondstoffen.  
 
In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt dat de afwijking op de verschillende onderdelen op de begroting 2018 
ca. 2% is. De voor- en nadelen heffen elkaar hierbij nagenoeg op. De afwijkingen zijn desondanks - in verhouding 
tot de weerstandscapaciteit - aanzienlijk; opgeteld ruim € 0,8 mln. Het typeert de grilligheid van de begroting, 
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). 
 
 

 
        Tabel 1: resultaat programma basispakket 2018 
 
Aanbod restafval door huishoudens stabiliseert 
In de begroting 2018 is uitgegaan van een lager aantal aanbiedingen ten opzichte van 2017 als gevolg van de 
verwachte positieve impuls door de stijging van de variabele tarieven per 2018. Daarnaast laten de cijfers van de 
afgelopen jaren (vanaf 2014) een daling van aanbod restafval in rivierenland zien door verbeterde afvalscheiding 
die onder andere het gevolg zijn van doorgevoerde beleidsaanpassingen (zoals inzameling van drankenkartons bij 
plastic). 
 
De daling in aanbod restafval lijkt zich niet door te zetten; lag de realisatie van 2017 al op het niveau van 2016, ook 
het gemiddeld aantal aanbiedingen in 2018 ligt naar verwachting in lijn met de realisatiecijfers 2017. De 
gemiddelden voor alle aanbiedvolumes liggen gemiddeld ca. 1 aanbieding per huishouden per jaar hoger dan de 
begroting 2018. Het niet doorzetten van de daling wordt verklaard door de aantrekkende economie en leidt tot een 
voordeel op inkomsten afvalstoffenheffing. 
 
Dalende papierprijzen door aangescherpt importbeleid China 
Het resultaat van het programma Basispakket is erg afhankelijk van de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt en 
de papiermarkt in het bijzonder. Schommelingen in de marktvergoeding hebben direct effect op het resultaat. 
Nadat de papiervergoeding in de zomer van 2017 een piek heeft bereikt (€ 142 p/ton), is deze begin 2018 gedaald 
naar € 87,50 per ton, een daling van 40%. De daling is het gevolg van het aangescherpte importbeleid door China 
om de lokale inzameling van oud papier te stimuleren en vervuiling van geïmporteerd papier terug te dringen. Dit 
heeft nadelige gevolgen gehad voor de tarieven op de Europese markt.  
 
In het eerste halfjaar van 2018 is het papiertarief onder het gemiddelde uit de begroting (€ 100 p/ton) gebleven en 
wordt deze op basis hiervan met € 15 p/ton naar beneden bijgesteld. Dit leidt tot een nadeel op de exploitatie van 
2018. Gezien de eerder beschreven fluctuatie van het tarief, blijft de hoogte hiervan erg onzeker. Het risico op 
fluctuerende tarieven op de grondstoffenmarkt is reeds beschreven in het risicoprofiel van Avri. 
 
 
  

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
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Stijging van uitvoeringskosten door aantrekkende economie 
De uitvoeringskosten van de inzameling en verwerking van afvalstromen en grondstoffen stijgen door toename van 
bezoekersaantallen op de milieustraten en de hieruit volgende stijging van het aanbod afvalstromen. Zoals reeds 
vermeld in de jaarstukken 2017 en begroting 2019 is er een forse toename van het aantal bezoekers op de 
milieustraten de laatste jaren. De toename ten opzichte van 2012 bedraagt 52%. De verwachting is dat er in 2018 
40.000 meer bezoekers op de milieustraten zullen komen ten opzichte  van 2017 (+10%). De stijging wordt 
verklaard door de verbeterde afvalscheiding en verbeterde economische omstandigheden van de laatste jaren. De 
toename van bezoekers heeft een grotere inzet van personeel en materieel tot gevolg om de dienstverlening op 
peil te houden. Het hogere aanbod van afvalstromen zorgt voor een stijging van de verwerkingskosten. Daarnaast 
zorgen CAO verhogingen en diverse budgetmutaties (o.a. BSR, vervroegde inzet handhaving) voor een stijging 
van uitvoeringskosten. 
 
 
Programma Pluspakket 
In dit programma zijn diensten opgenomen die individuele gemeenten in aanvulling op het basispakket 
contractueel van Avri kunnen afnemen. De grootste activiteit binnen het pluspakket betreft het Integraal Beheer 
van de Openbare Ruimte (IBOR). Dit bevat zowel de uitvoering- en beheertaken op het gebied van groen, grijs, 
riolering, verkeer, openbare verlichting, begraafplaatsen, speeltuinen, gladheidbestrijding en ongediertebestrijding 
als de intake en afhandeling van meldingen in de openbare ruimte.  
 
Avri biedt de diensten uit het pluspakket tegen kostprijs aan. Dit betekent dat op deze activiteiten geen winst door 
Avri wordt behaald. In de (raam)overeenkomsten die Avri met gemeenten afsluit voor de pluspakket activiteiten is 
voor IBOR afgesproken dat alle lusten en lasten voor rekening van de gemeenten komen. Er is zodoende geen 
weerstandscapaciteit voor IBOR bij Avri ingericht, maar uitsluitend voor de operationele risico's van de andere 
pluspakket activiteiten. Voor activiteiten waarin de overeenkomst de risico's niet afdekt, worden de geringe 
exploitatieresultaten verrekend met de reserve Pluspakket van Avri. Over 2018 wordt een gering saldo (€ 5.000 
nadelig) verwacht door toegenomen kosten voor de extra GFT inzameling.  
 
In deze bestuursrapportage 2018 worden de baten en lasten van het pluspakket 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. (15%) meer dan in de begroting 2018 van Avri 
(gebaseerd op de werkbegrotingen 2017) was opgenomen. Die stijging wordt verklaard door investeringen in 
wegen (rehabilitaties) voor de gemeente Neerijnen die nog niet in de begroting 2018 waren opgenomen. Ten 
opzichte van de in 2017 gerealiseerde omzet (€ 17,3 mln.) is de stijging van de omzet beperkt (3,5%). 
 
 
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. In dit programma wordt invulling gegeven aan de regionale maatschappelijke 
betrokkenheid middels sponsoring in natura van diverse regionale evenementen. Daarnaast levert dit programma 
een financiële bijdrage aan de huishoudens, doordat overschotten uit bedrijfsafval worden benut ten gunste van 
het programma Basispakket. 
 
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. 
 
Programma Algemene Baten en lasten 
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.   
 
Als gevolg van de doorontwikkeling van de organisatie is met ingang van 2018 een structurele besparing op 
managementkosten gerealiseerd. Hier tegenover staat de extra benodigde capaciteit rondom de jaarafsluiting 2017 
en nadelen door diverse, incidentele (wettelijke) ontwikkelingen, zoals de invoering van de privacy verordening 
(AVG) en de begeleiding van de vennootschapsbelasting plicht voor overheden. De doorbelaste overheadlasten 
naar de programma's is echter gelijk gebleven aan de begroting, waardoor de klanten geen gevolgen ondervinden 
van de bijgestelde overhead. Het saldo wordt - op basis van de Nota Reserves en Voorzieningen - gedekt door de 
Algemene Bedrijfsreserve van Avri. 
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3.2 Verdere daling weerstandsvermogen 

In de navolgende tabel is de ontwikkeling van het weerstandsvermogen van Avri weergegeven ten opzichte van de 
jaarstukken 2017. Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in ratio's, door de gekwantificeerde risico's af te 
zetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. 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. 
 

 
Tabel 2: ontwikkeling ratio weerstandsvermogen 

 
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). De voorziening daalt hierdoor naar verwachting naar € 0,9 mln. ultimo 2018. 
 
De weerstandsratio voor bedrijfsafval stijgt door enerzijds nagenoeg gelijkblijvende risico's en anderzijds groter 
wordende weerstandscapaciteit door toevoeging van het resultaat bedrijfsafval aan de reserve. De 
weerstandscapaciteit zal de komende jaren niet verder toenemen als gevolg van de jaarlijkse inzet van de 
resultaten bedrijfsafval ten gunste van het programma Basispakket (op basis van de begroting 2019-2022). Voor 
het pluspakket en de bedrijfsvoering van Avri daalt het weerstandsvermogen licht door geringe afname van de 
reserveposities van deze programma's. 
 
Door de hiervoor beschreven ontwikkelingen daalt het totale weerstandsvermogen van Avri naar ratio 0,8 ('Matig'). 
De daling is - met name voor het programma Basispakket - een zorgelijke ontwikkeling voor gemeenten gezien de 
grilligheid van de Avri begroting (o.a. ontwikkelingen afval- en grondstoffenmarkt) en de onzekerheden die 
toenemen door de invoering van het nieuwe afvalbeleid per 2019. Hoewel het nieuwe beleid een bewezen effect 
heeft op het scheidingsgedrag van mensen, blijft het erg 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 (onder de vastgestelde norm van ratio 1,0).  
 
3.3 Ontwikkelingen bedrijfsvoering 

 
Efficiency en risico's 
Het verhogen van onze bedrijfsefficiency en het verkleinen van onze bedrijfsvoering risico's heeft ook in 2018 onze 
aandacht. We werken aan een effectieve informatiehuishouding ter ondersteuning van de primaire activiteiten. 
Voorbeelden van projecten waar we in 2018 aan werken zijn de invoering van boordcomputers en een 
meldingensysteem voor de afhandeling van meldingen in de openbare ruimte. We besteden momenteel aandacht 
aan de ontwikkeling van de afdeling P&O, onder andere door het ontwikkelen van medewerkers en het 
aanscherpen van de werkprocessen en procedures. Daarnaast werken we aan de beheersing van risico's, onder 
andere rondom de naleving van de nieuwe privacyverordening (AVG), rechtmatigheid van inkoop en 
aanbestedingen en vernieuwing van het ICT platform. 
 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
Als regionale organisatie wil Avri een bijdrage leveren aan de uitdagingen in de regio. Avri zet hierbij in op het 
activeren van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt om gemeenten te ondersteunen bij deze opgave. 
Sinds de uitvoering van IBOR taken door Avri (2012) is er een intensieve samenwerking ontstaan met Werkzaak 
Rivierenland. Waar het in eerste instantie is begonnen met het detacheren van mensen (ondertussen gegroeid 
naar ca. 85 fte) is de samenwerking uitgebreid met meer doelgroepen. Zo worden intussen steeds meer mensen 
uit de zogenaamde kaartenbak (bijstand, ww, wajong, Wia, statushouders) begeleid in het arbeidsproces.  

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
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Avri biedt werkervaringsplaatsen waarbij in een periode van 3 tot 6 maanden het doel is om de mensen te 
activeren door het aanleren van werknemersvaardigheden en op deze manier aantrekkelijker  te maken voor de 
arbeidsmarkt. Voor statushouders biedt Avri naast een werkervaringsplaats ook een taalstage aan, waardoor het 
integreren in onze samenleving voor deze groep mensen een stuk sneller gaat. Het aanbod van deze groep 
mensen is nog laag. Het afgelopen jaar is daarnaast een leerwerkroute opgestart, in dit traject begeleid Avri samen 
met Werkzaak mensen uit de bijstand naar werk.  
 
Door samen te werken en te bouwen aan onze organisaties (Avri en Werkzaak Rivierenland) wordt ingezet op 
ontwikkeling van talent, om op deze manier bij te dragen aan de maatschappelijke opgave en het continu 
verbeteren van onze dienstverlening.  
 
Duurzaamheid 
Duurzaamheid maakt onderdeel uit van de keuzes in de bedrijfsvoering. Vanuit Avri Solar B.V. realiseren we - door 
externe financiering - duurzame energie op de voormalige stortplaats, het zogenaamde Zonnepark. Het Zonnepark 
op de voormalige afvalberg in Geldermalsen is op 18 mei 2018 officieel geopend. Met de bouw van het zonnepark 
heeft de afvalberg aan de A15 een nieuwe en duurzame bestemming voor de toekomst gekregen.  
 
Het zonnepark is met een oppervlakte van 12 hectare het grootste van Gelderland. De ruim 34.700 zonnepanelen 
leveren samen een vermogen van 9.3 MWp op. Dit is ongeveer 9.000.000 kWh/jaar aan groene elektriciteit en 
voldoende om ongeveer 3.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het zonnepark levert hiermee een belangrijke 
bijdrage aan de productie van schone en hernieuwbare energie in Rivierenland en het terugdringen van de uitstoot 
van CO2. Het zonnepark is al vanaf medio maart 2018 in bedrijf en heeft mede door de vele zonne-uren van de 
afgelopen maanden eind juli 2018 al een productie van 5,6 miljoen kWh (ca. 70% van de totale prognose voor dit 
jaar). 
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4 PROGRAMMA BASISPAKKET 

 

 

 

 

BASISPAKKET 

 

 

  

4.1 Inleiding 

In het programma Basispakket zijn de diensten opgenomen die Avri uitvoert voor de 10 gemeenten in Rivierenland. 
Met deze diensten geeft Avri invulling aan de gemeentelijke afvaltaak van inzameling en verwerking van 
huishoudelijke afvalstoffen én aan het Regionale Afvalbeheer Plan. In dit plan zijn de ambities en speerpunten van 
de 10 gemeenten op het gebied van afval en grondstoffen vastgelegd. 

 
4.2 Beleidsontwikkelingen 

Zoals ook verwoord in de begroting 2018, staat dit jaar - naast de uitvoering van het reguliere dienstenpakket - in 
het teken van de voorbereidingen voor het invoeren van het nieuwe afvalbeleid per 2019. Het nieuwe afvalbeleid is 
nodig om de regionale doelstelling voor 2020 te behalen van 75kg per inwoner per jaar. De verwachting is dat deze 
doelstelling behaald wordt, de begroting 2019 is gebaseerd op 60kg per inwoner per jaar. Hoewel het nieuwe 
beleid een bewezen effect heeft op het scheidingsgedrag van mensen, blijft het erg onzeker welk effect de 
invoering daadwerkelijk zal gaan hebben op het scheidingsgedrag van inwoners in onze regio. 
 
Bij het nieuwe inzamelsysteem komt de focus van de inzameling nog meer te liggen op het gescheiden inzamelen 
van de grote hoeveelheden grondstoffen die in het huishoudelijk afval zitten.  In de vergadering van het Algemeen 
Bestuur op 16 november 2017 is het besluit genomen om het nieuwe beleid op 1 januari 2019 in te voeren. Met het 
accorderen van een benodigd investeringsbudget van € 9,4 mln. zijn de voorbereidingen van start gegaan. 
 
Het eerste halfjaar van 2018 heeft Avri gewerkt om het  nieuwe afvalbeleid vorm te geven. Daarbij is nauw 
samengewerkt met de beleids- en communicatieadviseurs van de tien gemeenten. De volgende activiteiten zijn 
uitgevoerd; 

 Opstellen projectplannen en projectorganisatie 

 Voorbereiden nieuwe afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit 2019 

 Opstellen en bespreken communicatieplan inclusief mogelijkheden voor maatwerk per gemeente 

 Informatie folder 'Afval en Zo' is uitgebracht en er zijn speciale belavonden georganiseerd om inwoners 
informatie te verschaffen en gelegenheid te bieden tot het stellen van vragen 

 Aanbestedingen zijn uitgevoerd voor de aanschaf en plaatsing van ondergrondse containers 

 Locaties van ondergrondse containers zijn in overleg met gemeenten voorbereid 

 Inspraaktrajecten voor inwoners zijn voorbereid 

 Nieuwe inzamelroutes voor 2019 zijn voorbereid 
 

Dit programma gaat over: 

Het inzamelen van verwerken van huishoudelijke 

afvalstromen en grondstoffen. 
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In het tweede gedeelte van dit jaar werkt Avri verder aan het  implementatieplan. De communicatie wordt verder 
uitgerold en de inloopbijeenkomsten voor inwoners van iedere gemeente gaan verder in september en oktober. In 
de laatste maanden van 2018 worden de ondergrondse containers geplaatst en getest. Binnen het  flankerend 
beleid wordt onderzoek gedaan naar de inzameling van blik bij glas of PD (plastic en drankenkartons) en de 
mogelijkheden tot gescheiden inzameling van incontinentie materiaal. Dit om de hoeveelheid restafval te laten 
dalen en tegemoet te komen aan wensen van inwoners. Voor beide onderwerpen verwachten we dit jaar met een 
voorstel te komen.  

Voor het begrotingsjaar 2018 zijn er geen ontwikkelingen met betrekking tot het uitgevoerde beleid binnen dit 
programma. 

 
4.3 Ontwikkelingen van baten en lasten 

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de baten en lasten van het programma Basispakket uiteengezet. 
Extra inkomsten afvalstoffenheffing als gevolg van een hoger aanbod restafval door huishoudens dan verwacht  
zorgt voor een voordeel op de exploitatie. Dit voordeel wordt volledig gecompenseerd door (hiermee 
samenhangende) hogere inzamel- en verwerkingskosten en daarnaast dalende inkomsten op ingezamelde 
grondstoffen. Het resultaat wordt met € 73.000 naar beneden bijgesteld naar een negatief saldo van € 75.000. Dit 
saldo wordt onttrokken uit de Voorziening Basispakket.  
 
In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt dat de afwijking op de verschillende onderdelen op de begroting 2018 
ca. 2% is. De voor- en nadelen heffen elkaar hierbij nagenoeg op. De afwijkingen zijn desondanks - in verhouding 
tot de weerstandscapaciteit - aanzienlijk; opgeteld ruim € 0,8 mln. Het typeert de grilligheid van de begroting, 
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). 
 

 
        Tabel 3: resultaat programma basispakket 

 
In de volgende paragrafen worden de afzonderlijke mutaties nader verklaard. 

4.3.1 Baten afvalstoffenheffing 
De uitvoeringslasten van het basispakket worden - na aftrek van de baten uit de ingezamelde grondstoffen - via de 
afvalstoffenheffing in rekening gebracht bij de inwoners. De afvalstoffenheffing bestaat uit een basistarief (vast 
tarief) en een variabel tarief. De hoogte van de afvalstoffenheffing is per huishouden verschillend. Deze wordt 
bepaald door het aanbiedvolume (60 liter via afvalpas, 140 liter mini container of 240 liter mini container) en het 
aantal keer per jaar dat restafval wordt aangeboden. De analyse baseert zich op de belangrijkste mutaties van de 
afvalstoffenheffing voor zowel het vaste deel als het variabele deel. 
  
In voorliggende bestuursrapportage 2018 worden de baten afvalstoffenheffing uit de begroting 2018 bijgesteld op 
basis van de verwachte mutaties op zowel het basisdeel als het variabele deel van de afvalstoffenheffing. In 
onderstaande tabel zijn de mutaties ten opzichte van de begroting 2018 samengevat. Hieruit blijkt dat er nauwelijks 
afwijking op het basisdeel wordt verwacht en dat een stijging van het aantal aanbiedingen restafval ten opzichte 
van de begroting 2018 zorgt voor een toename van variabele inkomsten.  

 

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
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      Tabel 4: ontwikkeling baten afvalstoffenheffing 

 
Baten basisdeel afvalstoffenheffing 
De prognose van baten uit het vaste deel van de afvalstoffenheffing is gebaseerd op de voortgangsinformatie en 
prognose zoals deze door Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) voor 2018 is opgesteld. Op basis van deze 
cijfers verwachten wij over 2018 in totaal 6,7% van het bedrag aan opgelegde aanslagen niet te ontvangen door 
kwijtschelding en oninbaarheid. Dit percentage ligt in lijn met het patroon uit de jaarstukken 2017 en gering boven 
de begroting 2018 (6,6%). Het financiële voordeel op de totale baten uit het basisdeel van de afvalstoffenheffing 
bedraagt desondanks € 13.000 (0,1%) en is gevolg van een hoger bedrag aan bruto opbrengsten door opgelegde 
aanslagen. 
 
Baten variabel deel afvalstoffenheffing 
De variabele baten afvalstoffenheffing volgen uit het aantal aanbiedingen restafval. De verwachte gemiddelden per 
huishouden per aanbiedvolume en hieruit volgende opbrengsten zijn in onderstaande tabel uiteengezet.  
 

 
      Tabel 5: baten afvalstoffenheffing o.b.v. aantal aanbiedingen 

 
Op basis van het aantal aanbiedingen t/m mei 2018 en het seizoenspatroon van voorgaande jaren, verwachten we 
een stijging van het aantal aanbiedingen ten opzichte van de begroting 2018.  
 
In de begroting 2018 is uitgegaan van een lager aantal aanbiedingen ten opzichte van 2017 als gevolg van de 
verwachte positieve impuls door de stijging van de variabele tarieven per 2018. Daarnaast laten de cijfers van de 
afgelopen jaren (vanaf 2014) een daling van aanbod restafval in rivierenland zien door verbeterde afvalscheiding 
die onder andere het gevolg zijn van doorgevoerde beleidsaanpassingen (zoals inzameling van drankenkartons bij 
plastic). 
 
De daling in aanbod restafval lijkt zich niet door te zetten; lag de realisatie van 2017 al op het niveau van 2016, ook 
het gemiddeld aantal aanbiedingen in 2018 ligt naar verwachting in lijn met de realisatiecijfers 2017. Het niet 
doorzetten van de daling wordt verklaard door de verbeterde economische omstandigheden, waardoor 
huishoudens meer restafval produceren. Er worden geen bijstellingen in het aanbiedgedrag van 2018 gedaan als 
gevolg van de introductie van het nieuwe afvalbeleid per 2019. Dit is uiterst onzeker en hiervoor zijn bovendien 
geen ervaringscijfers beschikbaar. 
 
Het niet doorzetten van de daling in aanbod restafval resulteert in een voordeel op de opbrengsten 
afvalstoffenheffing. Het voordeel ten opzichte van de begroting 2018 bedraagt € 324.000 (5,6%). De toename van 
het aanbod restafval zorgt tevens voor een stijging van inzamelkosten en hoeveelheid te verbranden restafval. Dit 
is verklaard in par. 4.3.3. 
 

BATEN AFVALSTOFFENHEFFING begroting berap verschil %

2018 2018

Basisdeel afvalstoffenheffing

Bruto baten 13.169.000 13.230.000 61.000

Kwijtschelding, oninbaar etc. -869.000 -917.000 -48.000

Netto baten 12.300.000 12.313.000 13.000 0,1%

Variabel deel afvalstoffenheffing

Bruto baten (specificatie in tabel 6) 5.756.000 6.080.000 324.000

Kwijtschelding, oninbaar etc. -179.000 -141.000 38.000

Netto baten 5.577.000 5.939.000 362.000 6,5%

Totaal baten afvalstoffenheffing 17.877.000 18.252.000 375.000 2,1%

Bruto baten afvalstoffenheffing o.b.v. aantal aanbiedingen

Jaarrek begroting berap verschil begroting berap verschil verschil

2017 2018 2018 begr-berap 2018 2018 begr-berap %

Aanbiedvolume

60 ltr. afvalpas 35,0 33,6 35,3 1,7 537.000 575.000 38.000 7,1%

140 ltr. mini container 9,6 9,1 9,7 0,5 1.435.000 1.558.000 123.000 8,6%

240 ltr. mini container 12,3 11,6 12,3 0,7 3.784.000 3.947.000 163.000 4,3%

Totaal 5.756.000 6.080.000 324.000 5,6%

Gemiddeld aantal aanbiedingen Variabele opbrengsten in €
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Ook voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing worden de kwijtscheldingen en oninbaarheid bijgesteld op 
basis van de voortgangsinformatie 2018 van BSR. In de begroting 2018 is uitgegaan van een oninbaar deel van 
3,1%. Deze wordt positief bijgesteld naar 2,1%, o.a. als gevolg van de verbeteringen in de gegevensuitwisseling 
tussen Avri en BSR (procesverbetering, datakwaliteit). Dit heeft een financieel voordelig effect van € 38.000. 
 
De netto opbrengsten uit het variabele deel van de afvalstoffenheffing worden in totaliteit met € 362.000 positief 
bijgesteld (+6,5%).   
 

4.3.2 Baten verwerking grondstoffen 
De opbrengsten voor de verwerking van de ingezamelde grondstoffen zijn met € 129.000 gedaald ten opzichte van 
de begroting 2018. De daling van de opbrengsten is in onderstaande tabel per grondstof gespecificeerd. De 
belangrijkste afwijkingen worden nader verklaard. 

 

 
     Tabel 6: Ontwikkeling verwerkingsopbrengsten grondstoffen 

 
Kleding 
De opbrengsten uit kleding zullen naar verwachting € 161.000 hoger liggen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt 
door een forse toename (24%) van het te verwerken textiel dan verwacht, dat enerzijds het gevolg is van de 
aantrekkende economie. Ook daalt de gemiddelde kwaliteit van textiel, waardoor het minder lang gedragen wordt. 
Anderzijds is in de begroting uitgegaan van een hogere graad van vervuiling, dat leidt tot afkeur door verwerkers. 
Vermenging met andere afvalstromen heeft gevolgen voor de kwaliteit van textiel. Door toenemende invoering van 
financiële prikkels en comfortprikkels bij afvalscheiding door gemeenten, raken grondstoffen steeds meer vervuild. 
Avri zal zich maximaal inspannen om vervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan (o.a. door voorlichting). Het risico op 
afkeur door vervuiling van grondstoffen is reeds opgenomen in het risicoprofiel van Avri. 
 
Papier 
Het resultaat van het programma basispakket is erg afhankelijk van de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt en 
papiermarkt in het bijzonder. Schommelingen in de marktvergoeding hebben direct effect op het resultaat. Nadat 
de papiervergoeding in de zomer van 2017 een piek heeft bereikt (€ 142 p/ton), is deze begin 2018 gedaald naar € 
87,50 per ton, een daling van 40%. De daling is gevolg van het aangescherpte importbeleid door China om de 
lokale inzameling van oud papier te stimuleren en vervuiling van geïmporteerd papier terug te dringen. Dit heeft 
nadelige gevolgen gehad voor de tarieven op de Europese markt.  
 
In het eerste halfjaar van 2018 is het papiertarief onder het gemiddelde uit de begroting (€ 100 p/ton) gebleven en 
wordt deze op basis hiervan met € 15 p/ton naar beneden bijgesteld. Gezien de eerder beschreven fluctuatie van 
het tarief, blijft de hoogte hiervan erg onzeker. Het risico op fluctuerende tarieven op de grondstoffenmarkt is reeds 
beschreven in het risicoprofiel van Avri. 
 
Daarnaast neemt het tonnage te verwerken papier af door toenemende digitalisering. Dit zorgt enerzijds voor een 
daling van huis-aan-huis folders en bladen en anderzijds voor een stijging van het aandeel karton binnen deze 
fractie, dat lichter is dan papier.  Deze toename wordt verklaard door toenemende aankopen via internet door 
consumenten. 
 

 
  

BATEN GRONDSTOFFEN begroting berap verschil %

2018 2018

Kunststof verpakkingen 2.934.000 2.897.000 -37.000 -1,3%

Kleding 663.000 824.000 161.000 24,3%

Glas 330.000 345.000 15.000 4,5%

Papier 1.402.000 1.153.000 -249.000 -17,8%

Drankenkartons 167.000 162.000 -5.000 -3,0%

Vet 14.000 11.000 -3.000 -21,4%

IJzer 122.000 125.000 3.000 2,5%

Wit- en bruingoed 81.000 67.000 -14.000 -17,3%

Totaal 5.713.000 5.584.000 -129.000 -2,3%
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4.3.3 Lasten uitvoering basispakket 
Het totaal van de uitvoeringslasten van het basispakket neemt met € 319.000 (1,4%) toe ten opzichte van de 
begroting 2018. In onderstaande tabel is deze mutatie uiteengezet. De mutaties worden vervolgens 
afzonderlijk toegelicht. 
 

 
       Tabel 7: uitvoeringslasten basispakket 2018 
 
1. Uitvoeringskosten productie 
De uitvoeringskosten van de inzameling en verwerking van afvalstromen en grondstoffen stijgen met € 302.000 
(2,3%)  ten opzichte van de begroting 2018. Dit wordt met name veroorzaakt door een stijging van kosten voor 
uitvoering van de milieustraten (€ 140.000) en CAO indexeringen (€ 130.000). Daarnaast stijgen diverse materiële 
budgetten (o.a. aanschaf plastic afvalzakken).  
 
Zoals reeds vermeld in de jaarstukken 2017 en begroting 2019 is er een forse toename van het aantal bezoekers 
op de milieustraten de laatste jaren. De toename ten opzichte van 2012 bedraagt 52%. De verwachting is dat er in 
2018 40.000 meer bezoekers op de milieustraten zullen komen ten opzichte  van 2017 (+10%). De stijging wordt 
verklaard door de verbeterde afvalscheiding en verbeterde economische omstandigheden de laatste jaren. De 
toename van bezoekers heeft een grotere inzet van personeel en materieel tot gevolg om de dienstverlening op 
peil te houden. Hierdoor is de inzet van toezichthouders op de milieustraten uitgebreid. Het grotere aanbod van 
afval en grondstoffen op de milieustraten (zie 2. kosten afvalverwerking) zorgt bovendien voor meer aftransporten 
naar verwerkers, waardoor ook de transportkosten stijgen. Het nadeel bedraagt € 140.000. 
 
Bij de begroting 2018 (opgesteld maart 2017) is uitgegaan van de huidige CAO (1 januari 2017) en een totale index 
van 1,7%. Op basis van de ontwikkeling van de overeengekomen loonontwikkeling in de huidige CAO (1 mei 2017 
t/m 1 januari 2019) liggen de indexeringen beduidend hoger, dit zorgt voor een nadeel op salarislasten.  
 
In de huidige CAO is een generieke salarisverhoging overeengekomen van 1,0% per 1 augustus 2017 en 1,5% per 
1 januari 2018. Het IKB stijgt per 1 december 2017 met 0,5%-punt en per 1 juli 2018 met 0,25%-punt. Op basis van 
de realisatie 2018 worden de sociale lasten (werkgeverspremies verzekeringen en pensioenen) met ruim 2% naar 
boven bijgesteld ten opzichte van de begroting 2018. Het effect van de CAO verhogingen voor het basispakket 
bedraagt € 130.000 
 
2. Kosten afvalverwerking 
De kosten voor afvalverwerking blijven in lijn met de begroting 2018 (afwijking 0,1%). De verwerkingskosten voor 
het GFT afval dalen door een tariefsvoordeel (€ 160.000 voordeel). De verwerkingskosten van de andere 
afvalstromen stijgen door een toenemend aanbod door huishoudens, zowel uit de huis-aan-huis inzameling als op 
de milieustraten (€ 166.000 nadeel). De toename in tonnages is te verklaren door de economische groei. 
 
Voor de verwerking van GFT afval is in de begroting 2018 uitgegaan van een stijging van het verwerkingstarief na 
afloop van het huidige contract per 31 augustus 2018. De verwachte stijging bedroeg 36% gebaseerd op de 
toenmalige markttarieven. In de begroting 2019 is reeds toelichting gegeven op het cumulatief preferent 
aandeelhouderschap dat Avri naar verwachting zal verkrijgen in de huidige verwerker. Het aandeelhouderschap 
geeft continuïteit in de duurzame verwerking van afvalstoffen en levert een gunstige tariefstelling. Het tarief zal 
hierdoor de komende maanden gelijk blijven aan het huidige contract. Het voordeel over 2018 (4 maanden) 
bedraagt € 160.000.  
 
Voor de verwerking van restafval wordt de kostenstijging enerzijds verklaard door een hoger aanbod van 
huishoudens (8%, € 100.000 nadeel). Deze kostenstijging houdt verband en wordt gedekt door een stijging van 
inkomsten afvalstoffenheffing zoals beschreven in par. 4.3.1. Als gevolg van de toename in het aanbod op 
milieustraten (zie 1. Uitvoeringskosten productie) stijgen ook de verwerkingskosten (per saldo € 66.000 nadeel). Zo 
stijgen de kosten met name voor de verwerking van grof huishoudelijk afval en matrassen. Bij grofvuil stijgen de 
kosten naast het toegenomen aanbod (25%!) ook door een stijging van het verwerkingstarief, als gevolg van een 
nadeliger uitgevallen aanbesteding. De extra kosten voor de verwerking bij milieustraten worden gedeeltelijk 

LASTEN UITVOERING BASISPAKKET begroting berap verschil %

2018 2018

1 Uitvoeringskosten productie 13.241.000 13.543.000 302.000 2,3%

2 Kosten afvalverwerking (excl. grondstoffen) 6.940.000 6.946.000 6.000 0,1%

3 Overige kosten 1.284.000 1.242.000 -42.000 -3,3%

4 BTW 13,5% 2.127.000 2.180.000 53.000 2,5%

Totaal uitvoeringslasten basispakket 23.592.000 23.911.000 319.000 1,4%
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gedekt door hogere opbrengsten verkregen van inwoners. Op basis van de verordening afvalstoffenheffing dient 
voor het aanbieden van een aantal afvalstromen een vergoeding te worden betaald. Voor matrassen geldt bij de 
verklaring van stijgende kosten tevens een toename van zowel aanbod (23%) als verwerkingstarief (38%).  
 
3. Overige kosten 
De overige uitvoeringskosten van het basispakket dalen per saldo met € 42.000 (3,3%). Hieraan liggen diverse 
budgetmutaties ten grondslag. Zo stijgen de kosten van BSR met € 31.000, voornamelijk als gevolg van de 
landelijke invoering van de gebruikersvergoeding 'MijnOverheid', waarbij voor iedere succesvolle inlog op 
voorziening als Digi-d een vergoeding wordt gevraagd. Ook stijgen de kosten van handhaving (incidenteel € 
58.000) door vervroegde uitbreiding van capaciteit zodat de handhavers voorafgaand aan het nieuwe 
inzamelbeleid goed ingewerkt zijn en bij aanvang van 2019 over voldoende gebiedskennis beschikken. Ook 
worden er extra middelen gereserveerd om het beleidsplan handhaving te actualiseren.  
 
Tegenover de beschreven nadelen zijn er ook budgettaire voordelen. Zo zijn - evenals in 2017 - budgettaire 
voordelen op de stortplaats (€ 74.000) die verband houden met de ontwikkelingen op de stortplaats (o.a. lagere 
zuiveringsheffing en inzet projectleider). Ook zorgen aanbestedingsvoordelen uit 2017 voor lagere kapitaallasten 
van ondergrondse brengvoorzieningen (€ 53.000). 
 
4. BTW effect 13,5% 
Gemeenten mogen sinds de invoering van het BTW compensatiefonds (BCF) de inkoop BTW die zij betalen over 
de activiteiten van de afvalinzameling- en verwerking verrekenen met de burger. Avri berekent deze mogelijkheid 
voor de gemeenten door in het tarief afvalstoffenheffing. Dit BTW deel wordt berekend over de kostengrondslag 
(van het basispakket) en leidt tot baten voor de gemeenten. De BTW mag worden beschouwd als onderdeel van 
de kosten, waardoor er geen invloed is op de kostendekkendheid van het tarief afvalstoffenheffing. Het 
opslagpercentage bedraagt 13,5% (mengpercentage). 
 
De in deze paragraaf beschreven stijging van uitvoeringslasten van € 266.000 (excl. BTW) en de daling van de 
baten voor de grondstoffen ( €129.000) zorgen voor een totale stijging van de BTW grondslag van € 395.000. Het 
hieruit volgende extra te compenseren BTW bedrag voor de regiogemeenten bedraagt € 53.000. Een overzicht van 
de BTW baten per regiogemeente op basis van de bestuursrapportage 2018 is weergegeven in bijlage 3.  
 
4.3.4 Samenvatting baten en lasten 
In onderstaande tabel worden de baten en lasten van dit programma samengevat. 
 

 
Tabel 8: baten en lasten programma basispakket  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET Begroting Berap Verschil Verschil

2018 2018

Lasten

Lasten uitvoering basispakket 21.595.000 21.861.000 266.000

BTW basispakket 13,5% 2.127.000 2.180.000 53.000

Kwijtscheldingen 670.000 759.000 89.000

Totaal lasten programma pluspakket 24.392.000 24.800.000 408.000 1,7%

Baten

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 5.713.000 5.584.000 -129.000

Inzet voorziening basispakket 130.000 130.000 0

Baten afvalstoffenheffing (bruto) 18.547.000 19.011.000 464.000

Exploitatieresultaat programma basispakket 2.000 75.000 73.000

Totaal baten programma pluspakket 24.392.000 24.800.000 408.000 1,7%

Saldo baten en lasten 0 0 0

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

Resultaat voor bestemming 0 0 0

Onttrekking uit reserves 0 0 0

Storting naar reserves 0 0 0

Resultaat na bestemming 0 0 0
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5 PROGRAMMA PLUSPAKKET 

 

 

 

 

 

PLUSPAKKET 

 

 

 

5.1 Inleiding  

In dit programma zijn diensten opgenomen die individuele gemeenten in aanvulling op het basispakket 
contractueel van Avri kunnen afnemen. Dankzij dit pluspakket levert Avri een breed dienstenpakket voor haar 
gemeenten. De grootste activiteit binnen het pluspakket betreft het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte 
(IBOR). Dit bevat zowel de uitvoering- en beheertaken op het gebied van groen, grijs, riolering, verkeer, openbare 
verlichting, begraafplaatsen, speeltuinen, gladheidbestrijding en ongediertebestrijding als de intake en afhandeling 
van meldingen in de openbare ruimte. Daarnaast levert Avri op verzoek de technische advisering en 
projectcommunicatie bij de onderhoud- en uitvoeringsprojecten in de openbare ruimte. 
Verder levert Avri diensten op het gebied van toezicht en handhaving op (onderdelen van) de APV. Voor een 
aantal gemeenten worden afvalstromen uit de openbare ruimte verwerkt en extra inzamelrondes van rest- en/of gft 
afval gereden.  
 
Avri biedt de diensten uit het pluspakket tegen kostprijs aan. Dit betekent dat op deze activiteiten geen winst door 
Avri wordt behaald. In de (raam)overeenkomsten die Avri met gemeenten afsluit voor de pluspakket activiteiten is 
voor IBOR afgesproken dat alle lusten en lasten voor rekening van de gemeenten komen. Er is zodoende geen 
weerstandscapaciteit voor IBOR bij Avri ingericht, maar uitsluitend voor de operationele risico's van de andere 
pluspakket activiteiten. Voor activiteiten waarin de overeenkomst de risico's niet afdekt, worden de geringe 
exploitatieresultaten verrekend met de reserve Pluspakket van Avri. 
 
Op basis van de gemaakte DVO afspraken worden de uitgaven door Avri periodiek aan de betreffende gemeenten 
verantwoord. De begrotingen en voortgangsrapportages worden zo veel mogelijk afgestemd op de planning & 
control cyclus van de opdrachtgevende gemeenten. Besluitvorming over kwaliteit en kwantiteit van de IBOR 
activiteiten en de daarmee gepaard gaande kosten is voorbehouden aan de betreffende gemeenten. 

 
  

Dit programma gaat over: 

De aanvullende activiteiten die Avri verricht voor 

gemeenten zoals het Integraal Beheer van de Openbare 

Ruimte (IBOR) en handhavingstaken. 
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5.2 Ontwikkelingen 2018 

Terughalen taken door gemeente West Betuwe 
De stuurgroep van de nieuwe fusiegemeente West Betuwe heeft op 5 juni 2018 besloten om de taken op het 
gebied van openbare ruimte die Avri nu voor gemeente Neerijnen uitvoert, na de herindeling op 1 januari 2019 zelf 
uit te voeren. West Betuwe onderzoekt daarbij ook of een deel van het uitvoerende werk weer bij Avri uitbesteed 
kan worden. Momenteel worden er gesprekken gevoerd welke taken voor Avri behouden blijven. Voor Avri gelden 
bij de overdracht van taken de volgende principes;  

 Wij hechten aan een goede relatie met de gemeente West Betuwe en zullen ons inspannen om de 
overdracht zorgvuldig te laten verlopen.  

 "Mens volgt werk": overdracht van taken leidt ook tot overdracht van personeel. Wij verwachten een 
zorgvuldig proces, waarbij Avri medewerkers in de plaatsingsprocedure dezelfde kansen krijgen als de 
medewerkers van de drie fusiegemeenten.  

 Om te voorkomen dat de overdracht van taken leidt tot hogere kosten voor de andere gemeenten die 
BOR-taken bij ons hebben ingebracht, geldt een vergoeding voor frictie- en desintegratiekosten.  

 De vergoeding valt lager uit, als de gemeente West Betuwe besluit deeltaken (de compenserende 
maatregelen) bij Avri onder te brengen. Wij zijn graag bereid deeltaken uit te voeren, zolang deze 
aansluiten bij onze strategische visie.  

 
Het besluit heeft financiële, personele en juridische consequenties voor Avri en vraagt om een zorgvuldig proces.  
Hiertoe is binnen Avri een plan van aanpak opgesteld om de ontvlechting in goede banen te begeleiden en met 
name voor de betreffende medewerkers een eventuele overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Centraal 
hierbij staat dat de inwoners en gebruikers van de nieuwe fusiegemeente kunnen blijven genieten van een mooie, 
veilige en goed onderhouden openbare ruimte in West Betuwe. 
 
Samenwerking Werkzaak Rivierenland 
Sinds de uitvoering van IBOR taken door Avri (2012) is er een intensieve samenwerking ontstaan met Werkzaak 
Rivierenland. Waar het in eerste instantie is begonnen met het detacheren van mensen (ondertussen gegroeid 
naar ca. 85 fte) met een afstand tot de arbeidsmarkt, is de samenwerking uitgebreid met meer doelgroepen. Het 
past binnen de grote, sociaal maatschappelijke ambitie van Avri, zoals deze ook verwoord is in het Strategisch 
Bedrijfsplan. De medewerkers worden ingezet voor de uitvoering van onderhoudstaken in de gemeenten Buren, 
Neerijnen, Geldermalsen, Tiel en  Neder Betuwe. 
 
Naast mensen vanuit de oude SW, begeleidt Avri steeds meer mensen uit de zogenaamde kaartenbak (bijstand, 
ww, wajong, Wia, statushouders). In een periode van drie tot zes maanden worden deze mensen op een 
werkervaringplaats bij Avri geplaatst. Het doel is om deze mensen in deze periode te activeren door het aanleren 
van werknemersvaardigheden en op deze manier aantrekkelijker  te maken voor de arbeidsmarkt. In 2017 heeft 
Avri tien mensen in dit traject begeleid. In 2018 zijn twee medewerkers vanuit deze situatie bij Avri aan een baan 
geholpen. 
 
Voor statushouders biedt Avri naast een werkervaringsplaats ook een taalstage aan, waardoor het integreren in 
onze samenleving voor deze groep mensen een stuk sneller gaat. Op dit moment (juli 2018) begeleidt Avri twee 
statushouders. Het aanbod van deze groep mensen is nog erg laag. 
 
Het afgelopen jaar is ook een leerwerkroute opgestart, in dit traject begeleid Avri samen met Werkzaak mensen uit 
de bijstand naar werk. De deelnemers leren werknemersvaardigheden, vaktechnische inhoud en weer arbeidsritme 
op te bouwen. Daarnaast doen deze deelnemers mee aan en opleidingstraject, wat door de Europese Unie wordt 
ondersteund. Dit traject bied nu voor vijf mensen een grotere kans op een baan. Avri wil deze groep mensen graag 
uitbreiden en op deze wijze bijdragen tot meer duurzame banen.  
 
Indien er binnen Avri geen formatieruimte beschikbaar is, begeleiden zowel Werkzaak als Avri mensen naar een 
duurzame baan. Door deze vorm van nazorg tonen we onze maatschappelijke ambitie. Door samen te werken en 
te bouwen aan onze organisaties (Avri en Werkzaak Rivierenland) wordt ingezet op ontwikkeling van talent, om op 
deze manier bij te dragen aan de maatschappij en het continu verbeteren van onze dienstverlening. 
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Project herijking DVO en rapportage IBOR Tiel 
De financiële verantwoording en jaarafrekening  van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de gemeente 
Tiel en Avri liep naar mening van beide partijen niet naar wens. Een aanleiding was dat de budgetten uit de 
gemeentelijke begroting en de werkbegroting IBOR van Avri niet op elkaar aansloten. Verder ontstonden 
misverstanden in de samenwerking omdat de opdracht in de DVO niet voldoende duidelijk voor beide partijen was.   
 
In juli 2017 is een gezamenlijke opdracht verstrekt om een traject op te starten met als belangrijkste resultaten; 
 

 Een geactualiseerde, eenduidige en geaccordeerde DVO inclusief uitwerking naar diensten met de daarbij 
behorende prestatieafspraken (normen en meetindicatoren). 

 Een eenduidige en afgestemde financiële onderbouwing van de DVO, gebaseerd op de kostenstructuur 
die aansluit bij de financiële administratie van beide organisaties. 

 Een nieuw rapportage format (inhoud en lay-out) 

 Een eenduidige en afgestemde 'governance' (o.a. aansturingmethode, processen, rollen, bevoegdheden) 
voor beide organisaties. 

 
Het eenduidig beschrijven van de DVO en uitwerking in diensten en prestatieafspraken is momenteel nagenoeg 
afgerond. Het actualiseren van de inhoud van de DVO - met mogelijke beleidsmatige of financiële gevolgen - vindt 
de komende maanden plaats. 
 
Op 1 juli 2018 is de eerste voortgangsrapportage 2018 op basis van de geactualiseerde inhoud en in het nieuwe 
format opgeleverd, naar tevredenheid van beide organisaties. Het inrichten van de 'governance' wordt momenteel 
opgestart en in het tweede halfjaar verder ingericht. In deze periode zal Avri tevens de gevolgen van de gewijzigde 
manier van verantwoorden gaan inbedden in de bedrijfsvoering.   
 
Contracten Handhaving  
Avri levert al meerdere jaren diensten op het gebied van toezicht en handhaving op (onderdelen van) de APV van 
individuele gemeenten. De aanvullende dienstverlening zorgt voor schaalgrootte op de handhavingstaken van Avri 
en kansen op integraal handhaven door combinatie met de afvalstoffenverordening. Avri voert al geruime tijd 
handhavingopdrachten uit voor o.a. gemeente Culemborg, Zaltbommel, Neder-Betuwe en Neerijnen. Gemeente 
Tiel heeft met ingang van 2014 haar uitvoerende dienst aan Avri overgedragen. Hiervoor werkt Avri met een 
raamovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
 
De jaarlijkse contracten bevestigen de goede samenwerking tussen gemeente en Avri, onder andere door 
ontwikkeling van de teams, de efficiënte aanpak en de nauwe contacten met gemeenten en politie. Tijdens de 
jaarlijkse evaluatie gesprekken met onze opdrachtgevers neemt Avri de feedback mee om verder te 
professionaliseren. In de commissie vergadering van de gemeenteraad van gemeente Tiel heeft Avri complimenten 
gekregen aangezien in betrekkelijke korte periode de uitvoering van handhavingstaken naar een hoog niveau is 
gebracht. 
 
Op dit moment is Avri met meerdere gemeenten in gesprek om de samenwerking - en de hierbij uitgesproken 
intenties - te bestendigen in meerjarige contracten. Dat geeft continuïteit en zekerheid om de dienstverlening nog 
verder te ontwikkelen op een wijze die past binnen bij de integrale aanpak in de openbare ruimte.  
 
Invoering meldingen systeem IBOR 
Op 1 januari 2018 is het nieuw ingerichte systeem voor afhandeling van IBOR meldingen en de meldingen-app 
voor inwoners van de IBOR gemeenten live gegaan. Door meldingen direct te koppelen aan mobiele apparatuur in 
de uitvoering, wordt een efficiëntere afhandeling nagestreefd. Daarnaast willen we door de koppeling met onze 
website werken aan onze uitstraling en onze inwoners meer inzicht geven in (de afwikkeling van) haar melding. Het 
project is in nauwe samenwerking met de IBOR gemeenten (en o.a. KCC's) uitgevoerd. Er is gekozen voor de 
ontwikkeling van een bestaand Avri systeem, waardoor de kosten laag gebleven zijn en kennis van het systeem 
geborgd is. Het systeem is dusdanig geautomatiseerd dat Avri koploper in de branche is qua afhandeling. Op 
verzoek van de softwareleverancier wordt het Avri meldingen systeem als voorbeeld gebruikt voor demonstratie 
aan andere gemeenten. Er worden de komende maanden nog enkele kleine verbeteringen doorgevoerd en daarna 
kan het project worden afgerond. 
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5.3 Ontwikkeling van baten en lasten 

In de GR begroting Avri 2018 (juli 2017) is een inschatting gemaakt van de omzet van het pluspakket. De cijfers in 
de GR begroting 2018 zijn gebaseerd op de concept werkbegrotingen 2017 die Avri heeft opgesteld op basis van 
de op dat moment geldende dienstverleningsovereenkomst (peildatum 1 maart 2017). 
In deze bestuursrapportage 2018 worden de baten en lasten van het pluspakket geactualiseerd op basis van de 
met iedere gemeente afzonderlijk voor 2018 overeengekomen opdrachten. 
 
De voor 2018 afgesproken omzet bedraagt op dit moment € 17,9 miljoen, bijna € 2,4 miljoen (15%) meer dan in de 
GR begroting 2018 was opgenomen. Dit wordt verklaard door investeringen in wegen (rehabilitaties) voor de 
gemeente Neerijnen die nog niet in de GR Begroting 2018 waren opgenomen. Ten opzichte van de in 2017 
gerealiseerde omzet van € 17,3 miljoen is de stijging van de omzet uit het pluspakket beperkt (3,5%). 
 

 
       Tabel 9: baten en lasten programma pluspakket 
 
Integraal beheer openbare ruimte – via DVO 
In onderstaande tabel zijn de voor 2018 tussen Avri en gemeenten vastgelegde DVO begrotingen weergegeven. 
 

 
   Tabel 10: DVO begrotingen IBOR 
 
*)  Het is op dit moment (juli 2018) nog niet gelukt om voor 2018 met gemeente Tiel volledig tot overeenstemming te komen over het 
budget dat nodig is voor de uitvoering van het in de DVO vastgelegde takenpakket. Op dit moment wordt zowel de DVO als het 
bijbehorend budget volledig geactualiseerd, een toelichting hierop is weergegeven in de vorige paragraaf (par. 5.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA PLUSPAKKET Begroting Berap Verschil Verschil

2018 2018 %

Lasten

Integraal beheer openbare ruimte - via DVO 12.013.000 12.300.000 287.000

Integraal beheer openbare ruimte - overige opdrachten 1.963.000 4.360.000 2.397.000

Handhavingstaken 1.352.000 1.095.000 -257.000

Overige dienstverlening pluspakket 193.000 178.000 -15.000

Totaal lasten programma pluspakket 15.521.000 17.933.000 2.412.000 15,5%

Baten

Integraal beheer openbare ruimte - via DVO 12.013.000 12.300.000 287.000

Integraal beheer openbare ruimte - overige opdrachten 1.963.000 4.360.000 2.397.000

Handhavingstaken 1.352.000 1.095.000 -257.000

Overige dienstverlening pluspakket 193.000 173.000 -20.000

Totaal baten programma pluspakket 15.521.000 17.928.000 2.407.000 15,5%

Saldo baten en lasten 0 -5.000 -5.000

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

Resultaat voor bestemming 0 -5.000 -5.000

Onttrekking uit reserves 0 5.000 5.000

Storting naar reserves 0 0 0

Resultaat na bestemming 0 0 0

Integraal beheer openbare ruimte DVO Begroting

2018

Gemeente Buren 2.456.000

Gemeente Neder-Betuwe 1.754.000

Gemeente Neerijnen 3.388.000

Gemeente Tiel *) 4.702.000

Totaal: 12.300.000
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Integraal beheer openbare ruimte – overige opdrachten 
Het merendeel van deze omzet bestaat uit investeringen van de gemeente Neerijnen in Wegen en Riolering. De 
afdeling IBOR van Avri verzorgt hiervoor de voorbereiding, aanbesteding en directievoering. Het tempo waarin de 
investeringsprojecten kunnen worden uitgevoerd is afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden, 
beschikbaarheid van aannemers en afstemming en communicatie met omwonenden. Het is daardoor onzeker of 
de investeringsopgave 2018 volledig in kalenderjaar 2018 zal worden afgerond. 
 
Handhavingstaken 
Naast de DVO met gemeente Tiel voert Avri in 2018 handhavingstaken uit voor de gemeenten Culemborg, 
Zaltbommel, Neder-Betuwe en Neerijnen. De begroting wordt naar beneden bijgesteld omdat de afgelopen jaren 
fors geïnvesteerd is in het op orde brengen van het overgekomen team Toezicht en Handhaving. Hierdoor is Avri 
nu in staat om structureel tegen lagere kosten te werken. 
 
Overige dienstverlening pluspakket 
De overige activiteiten in het pluspakket bestaan uit de verwerking van afvalstromen, extra GFT inzameling en 
acties rond zwerfafval op middelbare scholen. Voor het extra GFT vindt verrekening plaats met de inwoners 
middels een opslag op de afvalstoffenheffing voor de betreffende inwoners. Voor 2018 wordt een gering saldo 
verwacht (€ 5.000 nadelig), voornamelijk veroorzaakt door een stijging van uitvoeringskosten voor de inzameling 
van extra GFT. Dit bedrag wordt onttrokken uit de reserve pluspakket. 
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6 PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 

 

 

 
 

BEDRIJFSAFVAL 

 
 

 

 

 

6.1 Inleiding 

Avri voert in beperkte mate commerciële activiteiten uit in de vorm van inzameling en het laten verwerken van afval 
dat vrijkomt bij bedrijven. De opbrengst hiervan wordt onder andere gebruikt voor sponsoring van regionale 
evenementen (sponsoring in natura; gratis afval inzameling) en om eventueel de afvalstoffenheffing van de burgers 
te verlagen. Deze activiteit vormt een klein onderdeel van de bedrijfsvoering en van de omzet. 
 
6.2 Ontwikkelingen 2018 

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen binnen het begrotingsjaar 2018. De aantrekkende economie heeft een 
positieve invloed op de resultaat van dit programma. Ondanks tegenvallende papierprijzen, blijft het resultaat mede 
hierdoor stabiel. Dit maakt het mogelijk om het positieve resultaat te benutten voor de afvalstoffenheffing en 
hiermee één van de doelen van dit programma te realiseren.  
De sponsor activiteiten (gefinancierd vanuit het programma Bedrijfsafval) worden ongewijzigd voortgezet. Avri 
levert een bijdrage - in de vorm van diensten - aan een aantal gratis evenementen in de regio. 
 
6.3 Ontwikkeling van de baten en lasten 
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het resultaat op dit programma uiteengezet.  
 
De prognose is dat het totale netto resultaat met € 11.000 (9%) afneemt en uit zal komen op een bedrag van ca.  
€ 107.000 (na afdracht vennootschapsbelasting). Het rendement op de omzet bedraagt 5,5%. Het overschot wordt 
toegevoegd aan de Reserve Bedrijfsafval. Naast de regionale maatschappelijke betrokkenheid, levert dit 
programma ook een financiële bijdrage aan de huishoudens, doordat overschotten uit bedrijfsafval worden benut 
ten gunste van het basispakket. Dit is reeds verwerkt in de begroting 2019. 
 

 
Tabel 11: Ontwikkeling resultaat bedrijfsafval 2018 

RESULTAAT PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL Begroting Berap Verschil Verschil

2018 2018 %

Resultaat voor vennootschapsbelasting 147 134 -13

Af te dragen vennootschapsbelasting -29 -27 2

Resultaat na vennootschapsbelasting 118 107 -11 -9%

Dit programma gaat over: 

De inzameling en verwerking van afval van 

bedrijven. 



 

22 

 
De geringe bijstelling van het resultaat is het gevolg van (o.a. incidentele) kostenstijgingen en dalende 
grondstofvergoedingen, ondanks de autonome groei in contractuele omzet. In onderstaande tabel is de 
ontwikkeling van baten en lasten uiteengezet, waarna de afwijkingen nader worden toegelicht.  
 

 
       Tabel 12: baten en lasten programma bedrijfsafval  
 
Papiervergoeding  
Evenals voor het programma Basispakket is het resultaat van dit programma erg afhankelijk van de ontwikkelingen 
op de grondstoffenmarkt. Schommelingen in de marktvergoeding hebben direct effect op het resultaat. Nadat de 
papiervergoeding in de zomer van 2017 een piek heeft bereikt (€ 142 p/ton), is deze in 2018 gedaald naar € 87,50 
per ton, een daling van 40%. De daling is gevolg van strengere acceptatie voorwaarden op de Nederlandse markt. 
Een voorbeeld hiervan is het aangescherpte importbeleid door China om de lokale inzameling van oud papier te 
stimuleren en vervuiling van geïmporteerd papier terug te dringen. 
In 2018 is het papiertarief onder het gemiddelde uit de begroting (€ 100 p/ton) gebleven en wordt deze op basis 
hiervan met €15 p/ton naar beneden bijgesteld. Het nadeel bedraagt € 26.000.  
 
Rendement omzetstijging 
Zowel voor de inzameling als de verwerking van bedrijfsafval worden de omzetcijfers in lijn gebracht met de 
realisatiecijfers 2017. De omzet ligt € 202.000 hoger dan in de begroting 2018 (11,4%). De omzetstijging wordt 
enerzijds verklaard door de aantrekkende economie, waardoor meer afval geproduceerd wordt en anderzijds door 
verbeterde concurrentiepositie van Avri voor een aantal afvalstromen. Gelijktijdig zorgt de aantrekkende economie 
ervoor dat de winstmarge onder druk komt te staan door toename in gewicht van de ingezamelde hoeveelheden 
afval. Dit leidt tot hogere verwerkingskosten. 
De genoemde omzetstijging is inclusief € 20.000 aan incidentele omzet, door tijdelijke verwerking van afvalstromen 
als gevolg van fusie van concurrerende afval verwerkers. Het verwachte bruto rendement (enkel rekening houdend 
met een stijging van de externe verwerkingskosten) uit de totale omzetstijging bedraagt € 70.000. Hierbij is nog 
geen rekening gehouden met de hierna genoemde stijging van uitvoeringskosten. 
 
Uitvoeringskosten 
De uitvoeringskosten stijgen met name door stijging van de omzet en onvoorziene personeelskosten. Naast CAO 
indexeringen (€ 15.000) en incidentele kosten door ziekte van ondersteunend personeel (€ 18.000), is de inzet 
voor accountmanagement hoger dan geraamd (€ 26.000). De ureninzet ligt in lijn met de realisatiecijfers 2017 en is 
het gevolg van groeiende klantvragen en toenemende acquisitie die verband houden met de aantrekkende 
economie. De inzet draagt bij om de positie maatschappelijke betrokkenheid in de regio te consolideren dan wel uit 
te breiden. 

 
Af te dragen vennootschapsbelasting 
Het resultaat van dit programma daalt naar verwachting met € 13.000. Op basis hiervan wordt rekening gehouden 
met een lagere VPB-afdracht van € 2.000. 

 
  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL Begroting Berap Verschil Verschil

2018 2018 %

Lasten

Lasten uitvoering bedrijfsafval 1.591.000 1.802.000 211.000

Af te dragen vennootschapbelasting 29.000 27.000 -2.000

Totaal lasten programma bedrijfsafval 1.620.000 1.829.000 209.000 12,9%

Baten

Opbrengsten contracten bedrijfsafval 1.451.000 1.653.000 202.000

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 254.000 235.000 -19.000

Overige opbrengsten 33.000 48.000 15.000

Totaal baten programma bedrijfsafval 1.738.000 1.936.000 198.000 11,4%

Saldo baten en lasten 118.000 107.000 -11.000

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

Resultaat voor bestemming 118.000 107.000 -11.000 -9,3%

Onttrekking uit reserves 0 0 0

Storting naar reserves 118.000 107.000 -11.000

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

 

 

 
 

ALGEMENE BATEN EN 
LASTEN 
 

 
 
 
7.1 Inleiding 

Bij de herziening van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is vastgelegd dat kosten zoveel mogelijk direct 
worden toegerekend aan de betreffende taken / programma's. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct 
verbonden zijn aan activiteiten in de betreffende taakvelden / programma's moeten worden begroot en 
verantwoord. Conform deze voorschriften worden de baten en lasten van overhead echter niet meer onder de 
afzonderlijke beleidsprogramma's geregistreerd (als indirecte lasten) maar centraal onder een afzonderlijk taakveld 
(taakveld 0.4 Overhead). Het gevolg hiervan is dat de 3 beleidsprogramma's (basispakket, pluspakket, 
bedrijfsafval) een voordelig financieel saldo zouden krijgen, dat ter dekking dient van het nadelige saldo van dit 
programma. Conform BBV is de overhead centraal in een afzonderlijk programma begroot, maar omdat dit leidt tot 
minder inzicht en herkenbaarheid in de programma's, is deze overhead naar de programma's doorbelast en 
afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor de overige baten en lasten binnen dit programma (rentekosten 
taakveld 0.5 en vennootschapsbelasting taakveld 0.9).  
 
7.2 Ontwikkelingen 2018 

Dit programma gaat voornamelijk in op de kosten van bedrijfsvoering (overhead). De ontwikkelingen binnen de 
bedrijfsvoering zijn uitgewerkt in het hoofdstuk bedrijfsvoering (hoofdstuk 8 op pagina 29). In dat hoofdstuk komen 
zowel de algemene ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering, wettelijke ontwikkelingen als specifieke projecten 
aan bod. 
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7.3 Ontwikkeling van de baten en lasten 2018 

In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van baten en lasten nader verklaard. In onderstaande tabel zijn de baten 
en lasten van de bestuursrapportage afgezet tegen de begroting 2018. 
 

 
Tabel 13: programma algemene baten en lasten 

 
We verwachten een marginale afwijking van de overheadlasten ten opzichte van de begroting 2018 (€ 11.000, 
0,2% van de begrote overheadlasten). Ondanks het geringe saldo liggen diverse budgetmutaties en onzekerheden 
hieraan ten grondslag. De huidige projecten en ontwikkelingen binnen Avri vragen flexibiliteit om continu te kunnen 
anticiperen op onvoorziene situaties of vragen van stakeholders. Dit zorgt voor onvoorspelbare belasting op de 
bedrijfsvoering, dat zijn effect heeft op de invulling van de bedrijfsvoering en de financiële prognose.  
In de navolgende alinea's worden de belangrijkste, reeds bekende bijstellingen nader verklaard. Tot slot wordt de 
afrekensystematiek van overhead toegelicht.  

 
Structurele besparing door organisatie ontwikkeling (€ 83.000 voordeel) 
Begin 2018 heeft het Dagelijks Bestuur Avri ingestemd met de doorontwikkeling van de Avri organisatie. Deze 
doorontwikkeling hield in dat diverse teams zijn herverdeeld van een centrale (deels ondersteunende) afdeling naar 
de productie afdelingen Afvalbeheer en IBOR. De wijziging heeft als doel om integrale sturing te borgen op de 
totstandkoming van de dienstverlening die deze twee hoofddiensten leveren. Ondersteunende taken zijn dichterbij 
het primaire proces georganiseerd om taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden te verduidelijken en 
onderlinge samenwerking te verbeteren. Uiteindelijk streven we hiermee een verhoging van de kwaliteit van onze 
dienstverlening aan de klanten na. De herverdeling van teams heeft tot een besparing in de kosten van 
management (overhead) geleid.  
 
De besparing op managementkosten levert echter ook een vermindering op van capaciteit inzake strategisch 
advies op zowel communicatie als op beleid. Die capaciteitsvermindering wordt met ingang van het tweede halfjaar 
ingevuld. Hiermee geven we invulling aan de - door het Algemeen Bestuur gevraagde - versterking van de 
communicatie vanuit Avri, om pro actiever te kunnen communiceren en bij te dragen aan positieve beeldvorming.  
 
Doordat de strategisch adviseur niet direct is ingevuld, verwachten we over 2018 een besparing van € 83.000. 
Afhankelijk van de inzet op specifiek gefinancierde projecten (zoals invoering nieuw afvalbeleid, IBOR, Solarpark 
etc.) kan de besparing op de overhead toenemen. De gewijzigde invulling is reeds verwerkt in de begroting 2019 
van Avri. 
 
  

PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN Begroting Berap Verschil Verschil

2018 2018 %

Lasten

Taakveld 0.4 Overhead 5.946.000 5.957.000 11.000 0,2%

Doorbelaste overhead naar programma Basispakket -3.589.000 -3.589.000 0

Doorbelaste overhead naar programma Pluspakket -2.065.000 -2.065.000 0

Doorbelaste overhead naar programma Bedrijfsafval -267.000 -267.000 0

Subtotaal taakveld 0.4 Overhead 25.000 36.000 11.000

Taakveld 0.5 Treasury 701.000 608.000 -93.000 -13,3%

Doorbelaste rentekosten naar programma's -701.000 -608.000 93.000

Subtotaal taakveld 0.5 Treasury 0 0 0

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 29.000 27.000 -2.000 -6,9%

Doorbelaste Vpb naar programma Bedrijfsafval -29.000 -27.000 2.000

Subtotaal taakveld 0.9 Vennoorschapsbelasting 0 0 0

Saldo baten en lasten -25.000 -36.000 -11.000

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

Resultaat voor bestemming -25.000 -36.000 -11.000

Onttrekking uit reserves 25.000 36.000 11.000

Storting naar reserves 0 0 0

Resultaat na bestemming 0 0 0
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Incidentele uitbreiding capaciteit jaarafsluiting 2017 (€ 55.000 nadeel) 
Als gemeenschappelijke regeling ligt de piek in de Planning&Control (P&C) cyclus in de eerste maanden van het 
jaar, door oplevering van diverse P&C producten. In de eerste maanden van 2018 zijn naast de oplevering van de 
jaarstukken 2017 ook de individuele jaarrapportages 2017 voor de IBOR gemeenten opgesteld (oplevering februari 
2018). Daarnaast zijn de eerste voortgangsrapportages 2018 voor de IBOR gemeenten (maart 2018), de begroting 
2019 en de jaarrekening 2017 van Avri Realisatie B.V. opgeleverd (beide april 2018). Om personele wisselingen en 
ziekte in deze periode op te vangen is er eenmalig capaciteit bijgeschakeld.  
 
Tijdens de controle van de jaarstukken 2017 is daarnaast gebleken dat - door onvoldoende concrete afstemming 
tussen de accountant en de organisatie - niet alle noodzakelijke onderbouwingen voor de accountant beschikbaar 
waren. Hierdoor zijn er in het voorjaar aanvullende werkzaamheden door zowel Avri als de accountant uitgevoerd. 
De voor de jaarstukken 2017 extra ingezette capaciteit heeft geleid tot een nadeel van € 55.000. 
 
Evenals vorig jaar heeft de accountant geconstateerd dat de beschikbaar gestelde jaarrekening van Avri van een 
goed niveau is. De opmerkingen over de presentatie en cijfermatige verantwoording in de jaarrekening zijn van 
beperkte aard geweest. Ook de individuele IBOR jaarrapportages zijn dankzij de tijdige en kwalitatief onderbouwde 
aanlevering intussen voor Avri afgerond. We beschouwen dit - alsmede de ontvangen complimenten van de 
accountant en het Dagelijks Bestuur -  als een mooi resultaat van de ingezette verbeteringen in de planning & 
control activiteiten. 
 
Overige mutaties (€ 39.000 nadeel) 
De overige budgetmutaties zijn het gevolg van diverse, incidentele (wettelijke) ontwikkelingen, die niet voorzien zijn 
in de begroting 2018 (€ 39.000). Voorbeelden hiervan zijn de implementatie van de nieuwe Europese 
privacyverordening (AVG) en de begeleiding van de vennootschapsbelasting plicht voor overheden. Ook zijn er 
extra kosten gemaakt voor de aanbesteding van de ICT dienstverlening en het certificeringsproces rondom de 
verwerking van aanbiedingen. Voor een nadere toelichting op deze ontwikkelingen verwijzen wij naar het hoofdstuk 
Bedrijfsvoering.  
 
Tot slot zijn er diverse mutaties die een relatie hebben met de huidige en verwachte personele bezetting binnen de 
bedrijfsvoering van Avri. Zo zijn er zowel voor- als nadelen door afwijkende bezetting voor DIV/archief, juridisch 
advies en secretariaat. De afwijkingen heffen elkaar nagenoeg op en zijn met name het gevolg van 
omstandigheden (krapte) op de arbeidsmarkt. Ook zorgen de CAO verhogingen voor een stijging van loonkosten. 
De ontwikkeling hiervan is beschreven op pagina 14. 
 
Verrekening overhead 
In voorgaande tabel is de bijstelling van overheadlasten gepresenteerd en nader verklaard. De doorbelaste 
overheadlasten naar de programma's is echter gelijk gebleven aan de begroting, waardoor de klanten geen 
gevolgen ondervinden van de bijgestelde overhead. Het saldo (€ 11.000 o.b.v. voorgaande toelichting) wordt door 
de Algemene Bedrijfsreserve van Avri opgevangen.  
 
Dit is het gevolg van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde verreken systematiek voor overhead, zoals 
opgenomen in de Nota Reserves en Voorzieningen (vastgesteld AB feb.2017). Hierin is met ingang van 
begrotingsjaar 2017 een Algemene Bedrijfsreserve ingesteld voor de bedrijfsvoeringkosten van Avri. Naast de 
risicobuffer die wordt aangehouden voor de bedrijfsvoeringrisico's kent de reserve ook een egaliserende functie. 
Mee- en tegenvallers op het taakveld 0.4 (overhead) worden opgevangen binnen deze reserve (egalisatiefunctie). 
Dit betekent dat de overhead op begrotingsbasis aan de programma's wordt doorbelast, waardoor er voor de 
klanten op realisatiebasis geen afwijking is. Daarnaast ontstaat dankzij de uitgangspunten uit deze nota ruimte 
voor het Dagelijks Bestuur Avri om de bedrijfsvoering verder te ontwikkelen en te anticiperen op niet voorziene 
situaties. 

 
Taakvelden rente en vennootschapsbelasting 
De rentebaten en -lasten liggen lager dan in de begroting 2018 verwacht. Hierin is rekening gehouden met een 
extern te financieren additionele financieringsbehoefte die in 2018 is opgevangen door een kasgeldlening waarbij 
de rente negatief was. De kapitaalsbehoefte als gevolg van het nieuwe beleid wordt pas in de laatste 5 maanden 
van 2018 zichtbaar aangezien dan de grote investeringen gedaan worden.  
De af te dragen vennootschapsbelasting wordt met € 2.000 bijgesteld en volgt uit de bijstelling van het resultaat 
bedrijfsafval. De activiteiten die betrekking hebben op de inzameling en verwerking van bedrijfsafval zijn 
onderhevig aan vennootschapsbelastingplicht. De af te dragen vennootschapsbelasting wordt volledig toegerekend 
aan het programma Bedrijfsafval. 
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8  BEDRIJFSVOERING 

 

 

8.1 Inleiding 

Avri werkt samen met de inwoners van Rivierenland aan het voorkomen van het verspillen van grondstoffen en aan 
een schoon, heel en veilig Rivierenland. Dat doen we op een bedrijfsmatig en transparante manier. Avri wil zich 
steeds meer tot een brede maatschappelijke dienstverlener ontwikkelen;  vernieuwend in afvalinzameling, het 
beheer van de openbare buitenruimte en het vormgeven van lokale arbeids- en bewonersparticipatie. 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid staat hierbij centraal; 
- we zien afval als grondstof in een circulaire economie, waarbij alles draait om hergebruik; 
- we creëren duurzame energie; het terrein van Avri wordt volop gebruikt voor de productie van zonne- en 
windenergie; 
- we vinden het belangrijk om kansen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
 
En dat in een razendsnel veranderende wereld. Technologische, sociale en politieke veranderingen vragen óók 
van Avri om snel en adequaat te reageren op vraagstukken. In samenwerking met gemeenten, inwoners, bedrijven 
en maatschappelijke instellingen dienen we ons mee te bewegen naar de toekomst. Dit betekent nogal wat voor 
onze mensen. Werken ‘op de automatische piloot’ is verleden tijd. We gaan samen oplossingen en werkwijzen 
zoeken die passen bij de dynamische omgeving waarin wij ons bevinden. De bedrijfsvoeringfuncties zorgen er met 
hun ondersteunende werkzaamheden voor dat het primaire proces zo optimaal mogelijk kan functioneren en kan 
anticiperen op deze dynamiek. We ondervinden hierbij steeds meer de gevolgen van de krapte op de 
arbeidsmarkt, dat het aantrekken van personeel bemoeilijkt en een prijsverhogend effect heeft bij marktpartijen 
waarmee we samenwerken (o.a. aannemers). 
 
In de paragraaf gaan we achtereenvolgens in op de ontwikkelingen binnen Avri, de wettelijke ontwikkelingen en de 
belangrijkste onderwerpen uit het Strategisch Bedrijfsplan waar we dit jaar aan werken. 
 
8.2 Ontwikkelingen Avri 

Voorbereidingen nieuw afvalbeleid 
Voor veel disciplines binnen de bedrijfsvoering staat 2018 in het teken van de voorbereidingen van het nieuwe 
afvalbeleid. Zo is o.a. gewerkt aan de nieuwe afvalstoffenverordening, de begeleiding van de plaatsingsprocedures 
voor ondergrondse containers, voorbereiding op de routeplanningen, aanbesteding van ondergrondse containers 
en diverse acties uit het communicatieplan (nieuwsbrief Afval&zo, belavonden, inloopbijeenkomsten inwoners, 
campagne etc.). De invoering van het nieuwe afvalbeleid is een dynamisch proces, waarbij nauw wordt 
samengewerkt met de gemeenten. Avri blijft zich maximaal inspannen om de voorbereidingen tijdig te treffen, 
zodat de nieuwe wijze van inzameling per 2019 succesvol van start kan gaan. 
 
IBOR taken West Betuwe 
De toekomstige gemeente West Betuwe heeft besloten (een deel van) de IBOR taken die een van de 
fusiegemeenten (Neerijnen) momenteel heeft uitbesteed aan Avri per 2019 weer zelf te willen gaan uitvoeren. 
Momenteel worden er gesprekken gevoerd welke taken voor Avri behouden blijven. Het besluit heeft financiële, 
personele en juridische consequenties en zorgt voor veel onrust in de organisatie. De ontvlechting vraagt om een 
zorgvuldig proces. Het vergt momenteel een grote mate van aandacht van de bedrijfsvoering van Avri om met 
name voor de betreffende medewerkers een eventuele overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.  
 
 
8.3 Strategisch Bedrijfsplan 

8.3.1 Bedrijfsmatig: efficiënt, transparant en klantgericht  
Het verhogen van onze bedrijfsefficiency en het verkleinen van onze bedrijfsvoering risico's heeft ook in 2018 onze 
aandacht. We werken aan een effectieve informatiehuishouding ter ondersteuning van de primaire activiteiten. 
Voorbeelden van projecten waar we in 2018 aan werken zijn de invoering van boordcomputers en een 
meldingensysteem voor de afhandeling van meldingen in de openbare ruimte. Ook werken we aan de ontwikkeling 
van de eigen ICT organisatie en onze systemen, zoals het personeelsinformatiesysteem. We besteden momenteel 
aandacht aan de ontwikkeling van de afdeling P&O, onder andere door het ontwikkelen van medewerkers en het 
aanscherpen van de werkprocessen en procedures. Ten aanzien van de bedrijfsvoeringrisico's zijn een aantal 
specifieke ontwikkelingen in de navolgende alinea's beschreven. 
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Certificering verwerking 'Diftardata' 

Voor een juiste en tijdige oplegging van het variabele deel van de afvalstoffenheffing werkt Avri samen met 
Centraal Informatie Beheer Afval Services (Cibas). Zij verwerken voor Avri alle gegevens rondom de aanbiedingen 
restafval van huishoudens (zogenaamde 'diftardata'). Dit zijn de gegevens die met de chip in de grijze container of 
ondergrondse container voor restafval worden gemeten en uiteindelijk door BSR in rekening worden gebracht bij 
de inwoners. 
 
Om te beoordelen of Cibas en Avri de registratie en verwerking van de gegevens op orde hebben is dit door een 
externe accountant gecontroleerd. Hierbij is het bestaan van met name systemen, procedures, autorisaties en 
controle maatregelen getoetst. De controlerende externe auditor heeft hierbij een 'Assurance verklaring' afgegeven 
over de beschrijving en de opzet van de beheersingsmaatregelen. Dit betekent dat is vastgesteld dat de 
beheersmaatregelen in het verwerkingsproces aanwezig zijn. We beschouwen dit als een mooi resultaat van de 
verrichte inspanningen. Volgend jaar wordt de werking van de beheersmaatregelen over een langere periode 
getoetst. 
 
Aanbesteding ICT-dienstverlening 
Sinds de verzelfstandiging van Avri (2016) wordt de ICT infrastructuur beheerd door GR Regio Rivierenland. Dit 
jaar is het besluit door Regio Rivierenland genomen om te stoppen met de ICT-dienstverlening voor Avri. 
Verzakelijkte ICT dienstverlening past niet binnen de koers van Regio Rivierenland. Het besluit komt op een 
moment dat de ICT-infrastructuur grotendeels afgeschreven is en er grootschalig vernieuwd moet worden. 
Hierdoor is het risico op het onvoldoende functioneren van de systemen de laatste jaren toegenomen. 
 
Op basis van eerder onderzoek en advies is Avri een Europese aanbesteding opgestart om de ICT dienstverlening 
bij een marktpartij onder te brengen. Onder begeleiding van externe expertise en in nauwe samenwerking met 
Regio Rivierenland wordt de aanbesteding uitgevoerd. Avri wil een prestatie gerichte overeenkomst waarin 
optimale dienstverlening, passend bij haar bedrijfsactiviteiten, is gewaarborgd en waarin zo min mogelijk risico 
wordt gelopen. Uitgangspunten hierbij zijn o.a. ontzorging, continuïteit, veiligheid, schaalbaarheid en 
kosteneffectiviteit. Ook de vervanging van de kantoorautomatisering is onderdeel van de aanbesteding.  
 
De planning van de aanbesteding richt zich op aanvangsdatum van dienstverlening per 1 januari 2019. Hierdoor 
zal in het najaar 2018 de migratie van de huidige ICT omgeving plaatsvinden. Avri is in overleg met Regio 
Rivierenland over de dienstverlening in het geval de datum van 1 januari 2019 door externe omstandigheden 
onverhoopt niet wordt gehaald. 
 
Inkoop en aanbestedingen 
We richten ons in 2018 op vermindering van de inkooprisico's (zoals verwoord in de Nota Risicomanagement 
2017), waarbij de naleving van rechtmatigheid van inkopen het uitgangspunt is. Zo is een inkoopcoördinator 
aangesteld en worden inkoopdossiers gecontroleerd. Daarnaast werken we met een verplichtingenadministratie en 
wordt momenteel het inkoop- en aanbestedingsbeleid geactualiseerd. Gezien de lopende, (soms meerjarige) 
inkoopcontracten zullen de huidige inkooprisico's op korte termijn naar verwachting niet volledig vermeden kunnen 
worden. De ervaring van de laatste accountantscontrole leert dat het oordeel op rechtmatigheid sterk afhankelijk is 
van de zienswijze van de accountant.   
 

8.3.2 Maatschappelijk verantwoord 
Als regionale organisatie wil Avri meewerken aan de uitdagingen die er in de regio liggen. Een belangrijke opgave 
voor onze gemeenten is het vinden van banen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Momenteel 
zijn via het regionale werkvoorzieningschap Werkzaak Rivierenland ca. 85 medewerkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt werkzaam bij Avri. Daar zijn we trots op. We verkennen continu de mogelijkheden om de groep te 
kunnen vergroten.  
 
Naast mensen vanuit de oude SW, begeleiden we steeds meer mensen uit de zogenaamde kaartenbak (bijstand, 
ww, wajong, Wia, statushouders). In een periode van 3 tot 6 maanden worden deze mensen op  een 
werkervaringplaats bij Avri geplaatst. Het doel is om deze mensen in deze periode te activeren, het aanleren van 
werknemersvaardigheden en zo aantrekkelijker  te maken voor de arbeidsmarkt. Avri wil graag deze vorm van 
begeleiding verder uitbreiden  met Werkzaak Rivierenland. In 2017 heeft Avri voor 10 mensen dit traject samen 
gelopen. In 2018 zijn er ook 2 medewerkers vanuit deze situatie aan een baan geholpen nadat zij bij Avri hun 
opleiding hadden genoten. 
Tevens hebben we aandacht voor het terugdringen van laaggeletterdheid in de organisatie door onder meer het 
aanbieden van specifieke opleidingen.  
 



 

28 

In 2018 sponsoren we wederom grote regionale evenementen door het gratis ophalen en/of opruimen van afval, 
zoals Appelpop, Bloesemtocht, Fruitcorso en Dijkensport. Daarnaast zamelt Avri ook in 2018 met verenigingen 
papier in, organiseren we excursies voor basisscholen en verzorgen we voorlichting  over o.a. duurzaamheid, 
inzameling van afval en grondstoffen en zwerfafval voor het voortgezet onderwijs. Avri organiseert daarnaast ook 
in 2018 open excursies voor inwoners en markten en braderieën en burgerinitiatieven ondersteunen met gratis 
containers en gratis afvoer van afval. 
 
Vanuit het werken aan een duurzame samenleving, streeft Avri niet alleen naar maximaal hergebruik van 
materialen en goederen die zij inzamelt, maar wil Avri ook in 2018 haar eigen milieu-impact in positieve zin zo veel 
mogelijk versterken. Duurzaamheid maakt onderdeel uit van de keuzes in de bedrijfsvoering. We realiseren vanuit 
Avri Solar B.V. - dankzij externe financiering - duurzame energie op de voormalige stortplaats, het zogenaamde 
Zonnepark. 
 
Zonnepark Avri 
Zonnepark Avri op de voormalige afvalberg in Geldermalsen is op 18 mei 2018 officieel geopend.  
Met de bouw van het zonnepark heeft de afvalberg aan de A15 een nieuwe en duurzame bestemming voor de 
toekomst gekregen.  
 
Het zonnepark is met een oppervlakte van 12 hectare het grootste van Gelderland. De ruim 34.700 zonnepanelen 
leveren samen een vermogen van 9.3 MWp op. Dit is ongeveer 9.000.000 kWh/jaar aan groene elektriciteit en 
voldoende om ongeveer 3.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het zonnepark levert hiermee een belangrijke 
bijdrage aan de productie van schone en hernieuwbare energie in Rivierenland en het terugdringen van de uitstoot 
van CO2. Het zonnepark is al vanaf medio maart 2018 in bedrijf en heeft mede door de vele zonne-uren van de 
afgelopen maanden eind juli al een productie van 5,6 miljoen kWh (ca. 70% van de totale prognose van dit jaar). 
 

8.3.3 Duurzaam inzetbare medewerkers 
Avri wil een bijdrage leveren aan een duurzame houding van inwoners en bedrijven. En we werken aan 
duurzaamheid binnen de organisatie; gezonde en vitale medewerkers die veilig en met bezieling aan het werk zijn. 
We hebben immers elke collega nodig.  
 
We hebben begin 2018 het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) in de organisatie uitgezet, waarbij duurzame 
inzetbaarheid als thema centraal stond. De uitkomsten hebben we in een sessie met alle leidinggevenden en OR 
geprioriteerd; aandacht voor meer onderlinge verbinding binnen de organisatie, tegengaan van (extern en intern) 
ongewenst gedrag, verminderen van werkdruk en aandacht voor fysieke gezondheid.  
We onderzoeken in 2018 tevens de mogelijkheden om de tevredenheid van medewerkers frequenter in beeld 
krijgen met een nog nader te bepalen instrument.  
 
Ook in 2018 vraagt het verzuim onze aandacht. Er is veel werk te verrichten en iedere medewerker is daarbij 
nodig. Bij het terugdringen van verzuim maken we gebruik van de uitkomsten een aanbevelingen uit het PMO. Het  
is een flinke uitdaging; het fysiek zware werk vraagt veel en heeft betekenis voor de inzetbaarheid van onze 
medewerkers, specifiek de oudere medewerkers. Een alternatief in de vorm van een andere functie binnen of 
buiten Avri is niet gemakkelijk voorhanden. We weten zoeken contact met vergelijkbare organisaties die voor 
dezelfde uitdagingen staan om samen op zoek te gaan naar oplossingen. 
 
8.4 Wettelijke ontwikkelingen 
 
Implementatie privacy verordening AVG 
Binnen Avri is in 2018 in projectvorm gewerkt om te voldoen aan de wettelijke vereisten die de nieuwe Europese 
privacyverordening met zich meebrengt. Deze privacyverordening "algemene verordening gegevensbescherming" 
(hierna: AVG) voor de bescherming van persoonsgegevens is in mei 2016 in werking getreden. Organisaties 
hebben tot 25 mei 2018 de tijd gekregen om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming te brengen. 
Daarna mag iedereen organisaties op de naleving van de AVG aanspreken en vanaf 25 mei worden door de 
overheid controles uitgevoerd.  
 
Avri heeft – met ondersteuning van een externe partij - in het eerste halfjaar diverse acties ondernomen om te 
voldoen aan de minimale vereisten. Deze richten zich met name op de ICT maatregelen. Zo zijn in samenwerking 
met de lijnafdelingen de privacy gevoelige processen en gegevens in kaart gebracht en verwerkt in een 
zogenaamd verwerkingsregister. Ook is er gewerkt aan beveiligingsbeleid en interne procedures (o.a. procedure 
datalekken) en zijn verwerkerovereenkomsten met derde partijen gesloten. De rol van Functionaris 
Gegevensbescherming is belegd binnen de organisatie. In het tweede halfjaar van 2018 richten we ons met name 
op verdere borging van procedures en bewustwording van het personeel. Tot op heden is er geen melding 
gemaakt van een datalek. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Persoonsgegevens
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Normalisatie 
In 2020 treed de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking.  Deze wet regelt dat de huidige 
publiekrechtelijke rechtspositie van ambtenaren wordt omgezet in een privaatrechtelijke. De inwerkingtreding van 
de wet vraagt de nodige aandacht. Binnen Avri is P&O in 2018 gestart met de voorbereiding om tijdig voorbereid te 
zijn op de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2020. 

Vennootschapsbelastingplicht overheden 
Per 1 januari 2016 is de Vennootschapsbelastingplicht (Vpb) van overheden herzien. De nieuwe regeling moet 
resulteren in een gelijk(er) speelveld voor ondernemende overheidsondernemingen en commerciële 
ondernemingen.  
 
De activiteiten die Avri verricht in kader van bedrijfsafval vallen met ingang van 1 januari 2016 onder de 
vennootschapsbelasting. De onduidelijkheid in de branche of de vennootschapsbelastingplicht ook van toepassing 
is op de verkoop van grondstoffen duurt voort. De Belastingdienst staat op het standpunt dat de verkoop van 
grondstoffen een belaste ondernemersactiviteit is en niet binnen het cluster 'inzameling huishoudelijk afval' valt. 
Sinds dit standpunt kenbaar is, wordt het risico op naheffing over de verkoop van grondstoffen met ingang van 
2016 jaarlijks aan de risicoparagraaf toegevoegd (zie hoofdstuk 10). Als gevolg van de onzekerheden is uitstel voor 
de aangifte 2016 bij de belastingdienst aangevraagd en verkregen tot 1 december 2018. Avri wordt in dit proces 
door een externe partij ondersteund.  
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9 VERLOOP VAN DE RESERVES EN VOORZIENINGEN 

 

 

9.1 Inleiding 
 
Het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen voor 2018 is weergegeven in onderstaand overzicht.  
Als gevolg van de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen 2017 (AB februari 2017), zijn - naast de 
reeds bestaande voorzieningen - separate, nieuwe reserves ingesteld voor de programma's Pluspakket en 
Bedrijfsafval en is de Algemene Bedrijfsreserve gekoppeld aan de overhead (bedrijfsvoering).  
 
9.2 Overzicht verloop reserves en voorzieningen 
 
De in onderstaande tabel weergegeven stortingen en onttrekkingen volgen uit de vastgestelde begrotingen voor 
2018 en 2019 van Avri. De saldi per 01-01-2018 zijn geactualiseerd op basis van de jaarstukken 2017. De 
verwachte resultaten van de programma's over 2018 zijn geactualiseerd op basis van deze bestuursrapportage.  
In de volgende alinea's volgt een toelichting per reserve en voorziening. 

 

 
      Tabel 14: saldo ontwikkeling reserves en voorzieningen 

 
  

Reserves en voorzieningen Avri  2018-2022 jaarrek verwachting begroting begroting begroting begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022

RESERVES

Algemene Bedrijfsreserve Saldo 01-01 865.000 1.193.000 1.157.000 802.000 702.000 632.000

Resultaat bedrijfsvoering (tv 0.4) 466.000 -11.000

Ontwikkelbudget tbv organisatie ontwikkeling -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Overheveling startkapitaal Reserve Bedrijfsafval -38.000

Overheveling startkapitaal Reserve Pluspakket -75.000

Inzet reserve t.g.v. programma Alg. baten en lasten (tv 0.4) -330.000 -75.000 -45.000

Saldo 31-12 1.193.000 1.157.000 802.000 702.000 632.000 607.000

Reserve bedrijfsafval Saldo 01-01 0 211.000 318.000 300.000 304.000 307.000

Overheveling startkapitaal van Algemene Bedrijfsreserve 38.000

Resultaat bedrijfsafval (na vpb) 173.000 107.000 111.000 115.000 118.000 125.000

Inzet basispakket -129.000 -111.000 -115.000 -118.000

Saldo 31-12 211.000 318.000 300.000 304.000 307.000 314.000

Reserve pluspakket Saldo 01-01 0 79.000 74.000 70.000 70.000 70.000

Overheveling startkapitaal van Algemene Bedrijfsreserve 75.000

Resultaat pluspakket 4.000 -5.000

Inzet programma pluspakket -4.000

Saldo 31-12 79.000 74.000 70.000 70.000 70.000 70.000

VOORZIENINGEN

Voorziening basispakket Saldo 01-01 1.190.000 1.137.000 932.000 985.000 1.102.000 1.382.000

Inzet basispakket -124.000

Tariefsegalisatie stortplaats -400.000 -130.000 -70.000 0 200.000 400.000

Dotatie vanuit programma basispakket 0 0 129.000 111.000 150.000 200.000

Resultaat basispakket 471.000 -75.000 -6.000 6.000 -70.000 70.000

Saldo 31-12 1.137.000 932.000 985.000 1.102.000 1.382.000 2.052.000

Voorziening stortplaats Saldo 01-01 457.000 580.000 976.500 581.500 26.500 0

Kosten eindafwerking -205.000

Dotatie vanuit afvalstoffenheffing ivm overdracht doelvermogen 328.000 461.500

Kosten nazorgplan en overige kosten -65.000 -295.000 -180.000 -26.500

Inzet basispakket -100.000

Overdracht resterend doelvermogen naar provincie -375.000

Saldo 31-12 580.000 976.500 581.500 26.500 0 0

Voorziening onderhoud gebouwen Saldo 01-01 358.000 317.000 332.000 279.000 333.000 89.000

Dotatie vanuit exploitatie 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000

Onderhoudskosten -196.000 -140.000 -208.000 -101.000 -399.000 -44.000

Saldo 31-12 317.000 332.000 279.000 333.000 89.000 200.000

Totaal reserves en voorzieningen Saldo 31-12 3.517.000 3.789.500 3.217.500 2.737.500 2.480.000 3.243.000
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9.3 Algemene bedrijfsreserve 
 
Op basis van de nota reserves en voorzieningen 2017 is de Algemene Bedrijfsreserve met ingang van 
begrotingsjaar 2017 gekoppeld aan de bedrijfsvoering van Avri. Deze reserve dient ter dekking van de 
bedrijfsvoeringrisico's van Avri, waarbij 10% van de overhead in de reserve wordt gereserveerd. Daarnaast worden 
mee- en tegenvallers in de bedrijfsvoering verrekend met deze reserve (in plaats van met de programma's) binnen 
de bandbreedte van 10% tot 15% van de begrote overhead. Het Dagelijks Bestuur heeft toestemming gekregen 
van het Algemeen Bestuur om binnen deze kaders de reserve in te zetten om de bedrijfsvoering te ontwikkelen en 
risico's te beheersen. Om slagvaardig te kunnen opereren kan achteraf verantwoording over de uitgaven aan het 
Algemeen Bestuur worden afgelegd. 
 
Zoals in het programma Algemene baten en lasten beschreven, wordt een gering saldo op de overhead over 2018 
verwacht. Het tekort bedraagt naar verwachting € 11.000 en wordt onttrokken uit de reserve. In meerjarig 
perspectief blijft het saldo binnen de bandbreedte van 10% en 15% van de begrote overhead. Bij een saldo buiten 
deze bandbreedtes wordt het verschil verrekend met de programma's. Als gevolg van de vastgestelde begroting 
2018 wordt een bedrag van € 25.000 onttrokken ter dekking van organisatie ontwikkelkosten.  
 
9.4 Reserve Bedrijfsafval 
 
Deze reserve dient ter dekking van de operationele risico's rondom de uitvoering van het programma Bedrijfsafval. 
De exploitatieresultaten van dit programma worden verrekend met deze reserve tot een maximum van € 200.000. 
Het verwachte exploitatieresultaat over 2018 van € 107.000 wordt toegevoegd aan de reserve. In meerjarig 
perspectief komt het saldo ultimo 2018 boven de maximumgrens. Het overschot wordt ingezet ten gunste van het 
programma basispakket. Dit  is reeds verwerkt in de begroting 2019-2022 van Avri.  
 

9.5 Reserve Pluspakket 

 
Deze reserve dient ter dekking van de operationele risico's rondom de uitvoering van het programma Pluspakket. 
Dit betreft uitsluitend de risico's voor Avri die niet ondervangen worden in de (raam)overeenkomsten met 
gemeenten. Voor de IBOR activiteiten wordt derhalve geen weerstandscapaciteit aangehouden. Avri voert de 
activiteiten in het pluspakket tegen kostprijs uit. Indien er desondanks verschillen zijn tussen budget en uitgaven 
worden deze verrekend met deze reserve (behalve voor de IBOR activiteiten gezien de overeenkomsten). 
Over 2018 wordt € 5.000 onttrokken uit de reserve pluspakket ter dekking van de overige activiteiten in dit 
programma. 
 
9.6 Voorziening basispakket 
 
Deze voorziening biedt enerzijds weerstand tegen de risico's die samenhangen met de uitvoering van het 
programma Basispakket. Daarnaast kent de voorziening zowel op begrotings- als realisatiebasis een 
egalisatiefunctie voor de baten en lasten van dit programma. Het exploitatiesaldo van het programma Basispakket 
wordt met deze voorziening verrekend. 
 
Op basis van de vastgestelde begroting 2018 wordt voor 2018 een bedrag van € 130.000 uit de voorziening 
onttrokken ten gunste van het programma Basispakket. Deze onttrekking komt ten gunste van het tarief 
afvalstoffenheffing van 2018. Het verwachte nadelige exploitatieresultaat over 2018 van het programma 
Basispakket van € 75.000 wordt tevens onttrokken aan de voorziening.  
 
Als gevolg van de actuele ontwikkelingen in de afspraken met GR Regio Rivierenland rondom de ICT 
dienstverlening (zie par. 8.3.1), komt de onttrekking van € 125.000 uit de voorziening voor 2018 te vervallen. Dit 
bedrag is destijds opgenomen als gevolg van de gemaakte bestuurlijke afspraken bij de verzelfstandiging van Avri, 
ter dekking van desintegratiekosten bij Regio Rivierenland. De vergoeding aan Regio Rivierenland zal naar 
verwachting ten laste komen van begrotingsjaar 2019 en zal worden verwerkt in het programma Algemene Baten 
en lasten (overhead). Aangezien de huidige ICT infrastructuur grotendeels is afgeschreven, zal de desintegratie 
vergoeding naar verwachting lager uitvallen. Het vervallen van de onttrekking uit de voorziening Basispakket is 
reeds verwerkt in de begroting 2019.  
 
De voorziening blijft tot en met 2021 onder het minimale niveau ter dekking van de risico's. Het in deze 
bestuursrapportage geactualiseerde risicoprofiel kent een totaal aan gekwantificeerde risico's van € 2,2 mln. In 
hoofdstuk 10 is de ontwikkeling van het weerstandsvermogen weergegeven. 
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9.7 Voorziening stortplaats  
 
De voorziening stortplaats wordt in 2018 ingezet ter dekking van nazorgactiviteiten voor de overdracht van de 
voormalige stortplaats (ultimo 2020). Dit betreft o.a. het opstellen van nazorgplannen en -protocollen en 
aanpassingen van installaties. Over 2018 verwachten we € 65.000 uit de voorziening te onttrekken ter dekking van 
deze uitgaven. Door uitstel van investeringen wordt € 200.000 doorgeschoven naar 2019, waarin ook het aan de 
provincie te betalen, geactualiseerde bedrag voor het resterende 'doelvermogen' is betrokken. Bij overdracht van 
de stortplaats is een bedrag nodig (zgn. doelvermogen) zodat de provincie na overdracht kan voorzien  in het 
eeuwigdurende onderhoud van de stortplaats. Zoals ook in de risicoparagraaf van Avri verwoord, blijft het 
doelvermogen tot het moment van overdracht onzeker. Diverse aannames en uitgangspunten zijn onzeker en 
kunnen door landelijke ontwikkelingen (o.a. jurisprudentie, evaluatie Nazorgwet) nog wijzigen.  
Op basis van de begroting 2018 wordt € 461.500 uit het programma Basispakket toegevoegd aan de voorziening. 
Deze storting is gebaseerd op het verwachte doelvermogen destijds (maart 2017) en is door actualisatie van het 
doelvermogen (maart 2018) per 2019 komen te vervallen. 
 
9.8 Voorziening onderhoud gebouwen 
 
De dotatie van € 155.000 is gebaseerd op het huidige onderhoudsplan. Er is een onderhoudsprognose opgesteld, 
naar aanleiding daarvan zal een nieuw onderhoudsplan opgesteld worden. De hieruit volgende dotatie zal worden 
verwerkt in de begroting van 2020.  
In 2018 zal de verlichting in de werkplaats, overslaghal en de stalling vervangen worden door led-verlichting. 
Tevens moet een roldeur vervangen worden. De totale uitgaven bedragen naar verwachting € 140.000. 
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10 ONTWIKKELING WEERSTANDSVERMOGEN 

 

 

10.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een actualisatie gegeven van de risico's en het weerstandsvermogen. De actualisatie wordt 
toegepast op de risico's zoals verwoord in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de 
jaarstukken 2017. Het weerstandsvermogen wordt in ieder planning & control product geactualiseerd. Het actief 
uitvoeren van risicomanagement is erg belangrijk, met name gezien de lage weerstandscapaciteit voor de risico's 
rondom het basispakket.  
Voor de activiteiten in het programma Pluspakket is weerstandscapaciteit bij GR Avri alleen van toepassing indien 
de risico's niet door de (raam)overeenkomst met de gemeente is afgedekt. Voor de IBOR activiteiten in het 
pluspakket is derhalve geen weerstandscapaciteit ingericht, maar uitsluitend voor de andere pluspakket 
activiteiten. 
 

In februari 2017 heeft het Algemeen Bestuur de geactualiseerde Nota Risicomanagement en 
Weerstandsvermogen 2017 en de nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld. Middels vaststelling van beide 
nota's zijn de financiële risico's van de programma's losgekoppeld van de bedrijfsvoeringrisico's en is voor ieder 
onderdeel separate weerstandscapaciteit ingericht en beleidsafspraken gemaakt. In dit hoofdstuk wordt ingegaan 
op de ontwikkeling van de financiële risico's van de programma's. De bedrijfsvoeringrisico's worden niet meer 
gekwantificeerd maar krijgen een impactscore om de ontwikkeling te monitoren. 
 
10.2 Ontwikkeling financiële risico's 

Ten opzichte van het risicoprofiel in de jaarstukken 2017 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: 
 

Nr. in 
nota 

Risico Mutatie Mutatie risico Toelichting 

8 Het risico op fouten in de 
facturatie afvalstoffenheffing 
als gevolg van de 
gegevensuitwisseling 
tussen meerdere partijen. 
(programma Basispakket) 

Kans op risico 
afgenomen 

-/- € 15.000 
basispakket 

Het risicoprofiel wordt verlaagd door de in 
2018 behaalde 'Assurance verklaring', waarin 
het bestaan van de controle maatregelen in 
het proces van gegevens uitwisseling door 
een externe accountant is getoetst (zie par. 
8.3.1).  
Over 2017 zijn er geen onverklaarbare 
verschillen in aanbiedingen restafval (ruim 
1,3 mln.) geweest in de administraties van 
Avri en BSR.  

nvt Vennootschapsbelasting 
over verkoop grondstoffen 
2018: 
Het risico op afdracht van 
vennootschapsbelasting 
over de verkoop van 
grondstoffen 
(programma Basispakket & 
Bedrijfsafval) 

Risico nieuw 
toegevoegd 

 + € 60.000 
basispakket 

 
 

 + € 2.000 
bedrijfsafval 

In lijn met de begrotingsjaren 2016 en 2017 
wordt voor boekjaar 2018 het risico 
toegevoegd aan het risicoprofiel. Dit is 
gevolg van de nog niet afgeronde discussie 
tussen de branche en de belastingdienst. 
Voor een nadere toelichting zie par. 8.4 

  Totaal  + € 47.000  

        Tabel 15: ontwikkeling bestaande risico's 
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In onderstaande tabel zijn de risico's per programma weergegeven. Het risicoprofiel uit de jaarstukken 2017 is 
geactualiseerd in voorliggende bestuursrapportage 2018 (berap 2018). Voor een beschrijving van de risico's wordt 
verwezen naar de Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2017 en P&C producten uit 2017. 
 

 
       Tabel 16: ontwikkeling risicoprofiel per programma 

 
10.3 Ontwikkeling weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de gekwantificeerde risico's (zie vorige paragraaf) af te zetten tegen 
de beschikbare weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit van Avri wordt gevormd door de beschikbare 
reserves en voorzieningen en is uitgewerkt in hoofdstuk 8. Uit deze berekening volgen ratio's om het 
weerstandsvermogen uit te drukken. Deze hebben de volgende betekenis: 
 

  
   Tabel 17: betekenis ratio's 
  

Ontwikkeling financiële risico's Avri

Programma nr. Risico

Jaarstukken 

2017

Berap 

2018 Verschil

dec-17 jul-18

Basispakket 1 Verkoop gebulkt materiaal 28.500 28.500 0

2 Prijsontwikkeling op de afvalmarkt 399.000 399.000 0

4 Faillissement van verwerkers 399.000 399.000 0

5 Betaling afvalstoffenheffing 90.000 90.000 0

6 Onzeker doelvermogen voor nazorg stortplaats 560.000 560.000 0

8 Data Registratie GSL 30.000 15.000 -15.000

10 Chemische vervuiling of grondwatervervuiling 140.000 140.000 0

11 Avri Realisatie B.V. en Solar B.V. 28.500 28.500 0

12 Medewerkers Afvalbeheer 133.000 133.000 0

14 Onzekerheid scheidingsgedrag huishoudens 120.000 120.000 0

15 Vennootschapsbelasting 2016 over grondstoffen 60.000 60.000 0

16 Vennootschapsbelasting 2017 over grondstoffen 60.000 60.000 0

17 Vervuiling van aangeboden grondstoffen 150.000 150.000 0

18 Vennootschapsbelasting 2018 over grondstoffen 0 60.000 60.000

Totaal basispakket 2.198.000 2.243.000 45.000

Pluspakket 13 Risico's uitvoering pluspakket activiteiten (excl. IBOR) 75.000 75.000 0

Bedrijfsafval 1 Verkoop gebulkt materiaal 1.500 1.500 0

2 Prijsontwikkeling op de afvalmarkt 21.000 21.000 0

4 Faillissement van verwerkers 21.000 21.000 0

11 Avri Realisatie B.V. en Solar B.V. 1.500 1.500 0

12 Medewerkers Afvalbeheer 7.000 7.000 0

15 Vennootschapsbelasting 2016 over grondstoffen 2.000 2.000 0

16 Vennootschapsbelasting 2017 over grondstoffen 2.000 2.000 0

18 Vennootschapsbelasting 2018 over grondstoffen 0 2.000 2.000

Totaal bedrijfsafval 56.000 58.000 2.000

Totaal alle programma's 2.329.000 2.376.000 47.000

Ratio weerstandsvermogen Betekenis

groter dan 2,0 Uitstekend

tussen 1,4 en 2,0 Ruim voldoende

tussen 1,0 en 1,4 Voldoende

tussen 0,8 en 1,0 Matig

tussen 0,6 en 0,8 Onvoldoende

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

 
       Tabel 18: ontwikkeling weerstandsvermogen Avri 
Programma Basispakket 
Het weerstandsvermogen van dit programma neemt verder af als gevolg van enerzijds (gering) toegenomen 
risico's en anderzijds lagere weerstandscapaciteit door inzet van de voorziening Basispakket ten gunste van het 
tarief afvalstoffenheffing 2018 (€ 130.000) en het verwachte nadelige exploitatie resultaat 2018 (€ 75.000).  
 
Het weerstandsvermogen daalt van ratio 0,5 (Ruim onvoldoende) naar ratio 0,4 (Ruim onvoldoende). Een 
zorgelijke ontwikkeling gezien de grilligheid van dit programma (o.a. ontwikkelingen afval- en grondstoffenmarkt) en 
de onzekerheden die toenemen door de invoering van het nieuwe afvalbeleid per 2019. Zoals de laatste jaren 
aangegeven dienen de deelnemende gemeenten weerstandscapaciteit voor GR Avri in overweging te nemen 
zolang het weerstandvermogen van Avri onvoldoende is (onder de vastgestelde norm van ratio 1,0). 
 
Programma Pluspakket 
Het weerstandsvermogen voor dit programma blijft gehandhaafd op niveau Voldoende (factor 1,0). Er zijn geen 
wijzigingen in de gekwantificeerde risico's, de weerstandscapaciteit neemt licht af door het verwachte nadelige 
exploitatieresultaat 2018. 
 
Programma Bedrijfsafval 
Als gevolg van de toevoeging van het exploitatieresultaat bedrijfsafval aan de reserve, groeit het 
weerstandsvermogen naar ratio 5,5 (Uitstekend). De weerstandscapaciteit zal de komende jaren niet verder 
toenemen als gevolg van de jaarlijkse inzet van de resultaten bedrijfsafval ten gunste van het programma 
Basispakket (op basis van de begroting 2019). 
 
Programma Algemene baten en lasten (bedrijfsvoering) 
Het totaal aan gekwantificeerde risico's blijft gelijk aan de jaarstukken 2017. De weerstandscapaciteit neemt af 
door de verwachte onttrekking ter dekking van overheadlasten 2018. De ratio weerstandsvermogen daalt hierdoor 
naar 1,9 (voldoende). Op basis van de begroting 2019 zal de weerstandscapaciteit de komende jaren verder 
worden afgebouwd naar de minimale ondergrens ter dekking van de risico's (factor 1,0). 
 
 
 

Ontwikkeling weerstandsvermogen

Programma Ratio weerstandsvermogen

Jaarstukken 

2017

Berap 

2018 Verschil

dec-17 jul-18

Basispakket Gekwantificeerde risico's (A) 2.198.000 2.243.000 45.000

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 1.137.000 932.000 -205.000

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

Betekenis

Ruim 

onvoldoende

Ruim 

onvoldoende

Pluspakket Gekwantificeerde risico's (A) 75.000 75.000 0

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 79.000 74.000 -5.000

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

Betekenis Voldoende Voldoende

Bedrijfsafval Gekwantificeerde risico's (A) 56.000 58.000 2.000

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 211.000 318.000 107.000

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 3,8 5,5 1,7

Betekenis Uitstekend Uitstekend

Bedrijfsvoering Gekwantificeerde risico's (10% taakveld 0.4) (A) 595.000 595.000 0

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 1.193.000 1.157.000 -36.000

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 2,0 1,9 -0,1

Betekenis Ruim voldoende Ruim voldoende

TOTAAL Avri Gekwantificeerde risico's (A) 2.924.000 2.971.000 47.000

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 2.620.000 2.481.000 -139.000

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,9 0,8 -0,1

Betekenis Matig Matig
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10.4 Bedrijfsvoering risico's 

In de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 (AB februari 2017) zijn de bedrijfsvoeringrisico's van 
Avri afzonderlijk verwerkt en losgekoppeld van de (financiële) risico's rondom de uitvoering van de overige 
programma's. Voor de bedrijfsvoeringrisico's is afzonderlijke weerstandscapaciteit in de Algemene Bedrijfsreserve 
gereserveerd (10% van de hoogte van de begrote overhead; € 595.000 voor begrotingsjaar 2018).  Deze risico's 
worden niet gekwantificeerd, maar krijgen een impactscore om de ontwikkeling ervan te monitoren. 
 
Bij de jaarstukken 2017 is de totale impactscore van de risico's op basis van verbeteringen in de bedrijfsvoering 
naar beneden bijgesteld naar 1.505. In voorliggende bestuursrapportage 2018 worden de risico's vergroot. Op 
basis van de ontwikkelingen in 2018 wordt de impactscore verhoogd naar 1.595 (+6%). In onderstaande tabel zijn 
de gewijzigde risico's nader toegelicht. 
 

Nr. in 
nota 

Risico Mutatie 
impactscore 

Toelichting 

14 Relatie gemeenten; 
Het risico dat de relatie met de 
afzonderlijke gemeenten 
verandert met kans op uittreden 
tot gevolg. 

+ 30 Op basis van de ontwikkelingen rondom het nieuwe 
afvalbeleid is het uittreden door gemeenten 
onderzocht.  

20 Imagorisico:  
Het risico op maatschappelijke 
onrust met een negatieve 
uitwerking op de reputatie van 
Avri. 

+80  Ten opzichte van de jaarstukken 2017 wordt het risico 
verder verhoogd als gevolg van de publicaties en 
reacties in regionale (sociale) media op de in de 
begroting 2019 opgenomen tarieven 
afvalstoffenheffing.  

23 Structuur en management;  
Het risico dat de 
ondersteunende afdelingen 
onvoldoende toegerust zijn op 
de groter wordende primaire 
afdelingen te ondersteunen. 

-20 Het risico wordt verlaagd als gevolg van de in 2018 
doorgevoerde organisatie ontwikkeling. 

Ondersteunende taken zijn dichterbij het primaire 
proces georganiseerd om taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden te verduidelijken en 
onderlinge samenwerking te verbeteren.Voor 
nadere toelichting zie par. 7.3 op pagina 26. 

   + 90  

Tabel 19: ontwikkeling bedrijfsvoeringrisico's 
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11 VERLOOP VAN DE INVESTERINGKREDIETEN 

 

 
 

11.1 Tabel investeringskredieten 

Het verloop van de investeringskredieten is weergegeven in onderstaand overzicht. Hierbij is per krediet 
aangegeven of de investering is afgerond of dat deze nog wordt aangewend. 

 

 
        Tabel 20: uitputting investeringskredieten 

 
Het totaal aan openstaand krediet per 1 januari 2018 bedraagt € 11,6 mln. Dit bedrag bestaat uit openstaande 
kredieten t/m 2017 (€ 10,5 mln.) en nieuw verleende kredieten per 2018 van € 1,1 mln. Hiervan is in 2018 € 0,8 
mln. uitgegeven. Nagenoeg alle kredieten worden nog aangewend. De verwachting is een onderbesteding van  
€ 0,4 mln. In onderstaande alinea's worden de belangrijkste afwijkingen verklaard. 
 
11.2 Toelichting verwachte afwijkingen 

Hemelwaterafvoer  
De voorbereidingskosten zijn hoger uitgevallen vanwege in 2015 niet voorziene zaken zoals bodemonderzoek, 
partijkeuringen, procedure watervergunning en projectleiding. Daarnaast vloeien er uit de watervergunning 
werkzaamheden voort welke kostenverhogend zijn, met name verleggen kabels/leidingen. De totale overschrijding 
bedraagt naar verwachting € 90.000. Na de zomer starten wij met de afrondende werkzaamheden van dit project. 
 
Nieuw afvalbeleid 
Bij de aanschaf van ondergrondse restafvalcontainers is een aanbestedingsvoordeel van € 500.000 gerealiseerd. 
Dit voordeel is reeds verwerkt in de begroting 2019. Tegenover dit voordeel staat een nadeel op algemene 
projectkosten van naar verwachting € 113.000. Dit is het gevolg van de extra inzet die reeds gepleegd is voor 
projectleiding en juridische ondersteuning. De extra inzet is gevolg van het besluitvormingsproces van de locaties 
van de ondergrondse containers dat meer tijd vraagt dan voorzien. Het proces rondom het opstellen van het 
uitvoeringsbesluit vraagt ook meer tijd dan voorzien. Vanwege de dynamiek van het implementatieproces is de 
inzet van projectleiding ook uitgebreid om snel in te kunnen spelen op besluitvorming en onvoorziene 
omstandigheden. 
 
  

Investeringskredieten Avri

bedragen x € 1.000

Jaar 

kredietverlening

Totaal krediet 

bedrag

Saldo per 01-

01-2018

uitgaven 2018 

t/m 30-6-2018

Restant per

30-06-2018

Prognose 

afwijking totaal 

krediet Prognose

Vervanging vloerbedekking kantoorgebouw 2011 45 45 0 45 0 Krediet wordt nog aangewend

Inrichting kantoorgebouw 2012 85 48 0 48 0 Krediet wordt nog aangewend

Overkapping kantoorgebouw 2014 100 95 0 95 0 Krediet wordt nog aangewend

6 afzetcontainer incl. klapnetten 2014 60 20 0 20 0 Krediet wordt nog aangewend

2 kraanwagens (krediet 599) 2014 720 31 0 31 0 Krediet wordt nog aangewend

Boordcomputers wagenpark 2015 10 10 0 10 0 Krediet wordt nog aangewend

Hemelwaterafvoer 2016 100 57 3 55 90 Krediet wordt nog aangewend

Aanpassing weegkantoor 2016 50 50 0 50 0 Krediet wordt nog aangewend

3 Caddy's 2016 90 89 29 61 0 Krediet wordt nog aangewend

6 rollerpackers 2016 150 150 0 150 0 Krediet wordt nog aangewend

ICT Projectplan 2016 784 506 14 492 0 Krediet wordt nog aangewend

Overname werkplekken Regio 2016 20 20 0 20 0 Krediet wordt nog aangewend

28 Mercedes bakwagen 2016 50 25 38 -13 13 Gereed

Nieuw afvalbeleid- ondergrondse nieuwe containers 2017 2.324 2.324 2 2.322 -500 Krediet wordt nog aangewend

Nieuw afvalbeleid- ondergrondse gebruikte containers 2017 1.307 1.307 0 1.307 0 Krediet wordt nog aangewend

Nieuw afvalbeleid- ondergrondse perscontainers 2017 518 518 2 516 0 Krediet wordt nog aangewend

Nieuw afvalbeleid- minicontainers 2017 2.771 2.771 0 2.771 0 Krediet wordt nog aangewend

Nieuw afvalbeleid- camera's 2017 135 135 0 135 0 Krediet wordt nog aangewend

Nieuw afvalbeleid- inzamelvoertuigen 2017 800 800 64 736 0 Krediet wordt nog aangewend

Nieuw afvalbeleid- communicatie 2017 660 660 84 576 0 Krediet wordt nog aangewend

Nieuw afvalbeleid- projecten en advies 2017 310 255 243 12 113 Krediet wordt nog aangewend

Nieuw afvalbeleid- overige kosten 2017 579 579 0 579 0 Krediet wordt nog aangewend

Materieel afvalbeheer 2018 80 80 34 45 0 Krediet wordt nog aangewend

Ondergrondse brengvoorzieningen 2018 250 250 28 222 -130 Krediet wordt nog aangewend

Bovengrondse brengvoorzieningen 2018 100 100 0 100 -90 Krediet wordt nog aangewend

Mini containers 2018 150 150 153 -3 75 Krediet wordt nog aangewend

Bedrijfscontainers 2018 60 60 30 30 0 Krediet wordt nog aangewend

Materieel IBOR 2018 400 400 36 364 0 Krediet wordt nog aangewend

Huisvesting 2018 100 100 0 100 0 Krediet wordt nog aangewend

Totaal 12.808 11.634 759 10.875 -429
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Vervanging brengvoorzieningen en mini containers 
Voor zowel de ondergrondse als bovengrondse brengvoorzieningen wordt een onderbesteding op de jaarlijkse 
vervangingskredieten verwacht. Dit is zowel het gevolg van de grootschalige invoering van brengvoorzieningen 
door het nieuwe beleid als de huidige staat van de containers. De huidige bovengrondse brengvoorzieningen 
verkeren nog in goede staat, waardoor vervanging niet nodig is. Op de vervanging van mini containers wordt een 
overschrijding verwacht, dit ligt in lijn met voorgaande jaren. Doordat huishoudens afval en grondstoffen blijven 
scheiden blijft het aantal wisselingen en te vervangen mini containers groot. 
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Bijlage 1: totaaloverzicht baten en lasten programma's Avri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA'S AVRI Begroting Berap Verschil Verschil

2018 2018 %

Lasten

Programma basispakket 24.392.000 24.800.000 408.000

Programma pluspakket 15.521.000 17.933.000 2.412.000

Programma bedrijfsafval 1.620.000 1.829.000 209.000

Programma algemene baten en lasten 25.000 36.000 11.000

Totaal lasten 41.558.000 44.598.000 3.040.000 7%

Baten

Programma basispakket 24.392.000 24.800.000 408.000

Programma pluspakket 15.521.000 17.928.000 2.407.000

Programma bedrijfsafval 1.738.000 1.936.000 198.000

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
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Bijlage 2: totaaloverzicht baten en lasten per taakveld 

 

  

TOTAALOVERZICHT LASTEN PER TAAKVELD Begroting Berap Verschil

2018 2018

  Taakveld 0.2 Burgerzaken 10 12 2

  Taakveld 0.4 Overhead 5.946 5957 11

  Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 29 27 -2

  Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 971 1.145 174

  Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 3.832 4.519 687

  Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 17 20 3

  Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 34 40 6

  Taakveld 3.4 Economische promotie 185 219 33

  Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 236 278 42

  Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 3.705 4.369 664

  Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 670 759 89

  Taakveld 7.2 Riolering 3.645 4.298 653

  Taakveld 7.3 Afval 21.650 22.215 565

  Taakveld 7.4 Milieubeheer 10 12 2

  Taakveld 7.5 Begraafplaatsen 602 710 108

  Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 15 17 3

Totaal Saldo van baten en lasten 41.558 44.598 3.040

  Taakveld 0.10 Mutaties reserves 118 107 -11

Saldo van baten en lasten na reserve mutaties 41.676 44.705 3.029

TOTAALOVERZICHT BATEN PER TAAKVELD Begroting Berap Verschil

2018 2018

  Taakveld 0.2 Burgerzaken 14 16 2

  Taakveld 0.4 Overhead 0 0 0

  Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0

  Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.360 1.571 211

  Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 4.433 5.120 687

  Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 19 22 3

  Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 50 58 8

  Taakveld 3.4 Economische promotie 253 292 39

  Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 256 296 40

  Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 4.190 4.840 650

  Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 0 0 0

  Taakveld 7.2 Riolering 3.960 4.574 614

  Taakveld 7.3 Afval 26.323 26.959 636

  Taakveld 7.4 Milieubeheer 12 14 2

  Taakveld 7.5 Begraafplaatsen 762 880 118

  Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 19 22 3

Totaal Saldo van baten en lasten 41.651 44.664 3.013

  Taakveld 0.10 Mutaties reserves 25 41 16

Saldo van baten en lasten na reserve mutaties 41.676 44.705 3.029
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Bijlage 3: prognose 2018 btw baten afvalstoffenheffing per regiogemeente 

 

 
  

Prognose verrekening BTW component afvalstoffenheffing met regio gemeenten

prognose o.b.v. bestuursrapportage 2018 Avri

Gemeentelijk aandeel 2018 in de kosten van inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval

Gelder Neder West Maas

gemeente TOTAAL Buren Culemborg malsen Betuwe Lingewaal Maasdriel Neerijnen Tiel en Waal Zaltbommel

verdeelsleutel: aantal inwoners 239.907 26.348 27.865 26.599 23.301 11.164 24.254 12.342 41.491 18.816 27.727

Aandeel gemeenten totaal 2018 16.137.287      1.772.292   1.874.333   1.789.175   1.567.336      750.944   1.631.440      830.182   2.790.882   1.265.654   1.865.050 

Winstopslag 2018 10.000          1.098        1.161        1.109        971           465           1.011        514           1.729        784           1.156        

Totaal exclusief omzetbelasting 16.147.287    1.773.390  1.875.494  1.790.284  1.568.307  751.409     1.632.450  830.696     2.792.612  1.266.438  1.866.206  

A)                     Omzetbelasting 21% 

(te declareren bij BCF) 3.390.930      372.412     393.854     375.960     329.345     157.796     342.815     174.446     586.448     265.952     391.903     

Totaal inclusief omzetbelasting 19.538.217    2.145.802  2.269.348  2.166.244  1.897.652  909.205     1.975.265  1.005.142  3.379.060  1.532.390  2.258.109  

Gemeentelijk aandeel 2018 in de opbrengsten afvalstoffenheffing

Gelder Neder West Maas

gemeente TOTAAL Buren Culemborg malsen Betuwe Lingewaal Maasdriel Neerijnen Tiel en Waal Zaltbommel

verdeelsleutel: aantal inwoners 239.907 26.348 27.865 26.599 23.301 11.164 24.254 12.342 41.491 18.816 27.727

Aandeel gemeenten totaal 2018     18.327.171-   2.012.798-   2.128.686-   2.031.972-   1.780.029-      852.849-   1.852.831-      942.840-   3.169.614-   1.437.407-   2.118.144-

Totaal 18.327.171-    2.012.798-  2.128.686-  2.031.972-  1.780.029-  852.849-     1.852.831-  942.840-     3.169.614-  1.437.407-  2.118.144-  

B)     Per saldo te betalen aan Avri 1.211.047      133.004     140.662     134.271     117.623     56.356       122.434     62.302       209.446     94.983       139.965     

BTW opbrengst 2018 gemeenten 2.179.884      239.408     253.192     241.688     211.722     101.440     220.381     112.144     377.003     170.969     251.938     

(saldo A en B)
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Bijlage 4:  Afkortingenlijst 
 
AB  Algemeen Bestuur 
ABR  Algemene Bedrijfsreserve 
APV  Algemene Plaatselijke Verordening 
AVH  Afvalstoffenheffing 
BBV  Besluit Begroting en Verantwoording 
BCF  BTW compensatiefonds 
BSR  Belasting Samenwerking Rivierenland 
CPB  Centraal Plan Bureau 
DB  Dagelijks Bestuur 
DVO  Dienstverleningsovereenkomst 
EMU  Economische en Monetaire Unie 
FTE  Full Time Eenheid 
GFT  Groente, Fruit en Tuin afval 
GR  Gemeenschappelijke Regeling 
IBOR  Integraal Beheer Openbare Ruimte 
ICT  Informatie- en Communicatie Technologie 
IKB  Individueel Keuze Budget 
KCC  Klantencontactcentrum 
MKB  Midden en Klein Bedrijf 
MVO  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
NVRD  Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten 
PMD  Plastic, Metalen en Drankenkartons 
VANG  Van Afval Naar Grondsof 
VNG  Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VPB  Vennootschapsbelasting 
WGR  Wet gemeenschappelijke regelingen 
WNRA  Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 
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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 18 oktober 2018 

Agendapunt : 8, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Tarieven 2019 ASH 

 

 
Voorstel 
1. Voor 2019 de tarieven als volgt vast te stellen: 

 basistarief: €169,- 

 variabele tarieven: 

 30 liter: €1,00 

 30 liter hoogbouw: €0,80 

 140 liter minicontainer: € 4,67 

 240 liter minicontainer: € 8,00 
 

 
Inleiding 
Het Dagelijks Bestuur Avri heeft bij de vaststelling van de primaire begroting 2019 (AB 28 juni 2018) 
voorgesteld de hoogte van het basistarief en de variabele tarieven te heroverwegen. Dit naar aanleiding van de 
zienswijzen van de gemeenten. Om hier invulling aan te geven zijn diverse scenario's uitgewerkt. 
 
Scenario's (op volgorde van de hoogte van het basistarief van laag naar hoog) 

1. Goed scheiden maximaal belonen ofwel handhaven huidig basistarief (conform eerder voorstel  in de 
begroting 2019) 

2. Tarieven van gemeenten in Nederland die vergelijkbaar beleid en omstandigheden hebben  
3. Optimaal scheidingsgedrag door acceptabele prijsstelling (op basis van eerder onderzoek naar 

effecten prijsstelling in 2013) 
4. Prijsstijging variabele tarieven 2018 10-15% (zienswijzen van 3 gemeenten) 
5. Handhaven variabele tarieven 2018 

 

 
 

Het tarief voor de hoogbouw kent net als in voorgaande jaren een korting van 20%, omdat in de 
hoogbouw het niet voor een ieder mogelijk is om GFT gescheiden aan te bieden.  
 



Het voorstel van het Dagelijks Bestuur is om de tarieven volgens scenario 4 vast te stellen. Hiermee word 
voldaan aan de ingediende zienswijzen.  
 
Ten behoeve van de begroting 2020 zal opnieuw bekeken worden wat het beste variabele tarief is om het 
gewenste gedrag te bewerkstellingen. 
 
Beoogd effect 
Het definitief vaststellen van de tarieven voor 2019. 
 
Argumenten 
1.1 Het vaststellen van de tarieven is een bevoegdheid van het AB.  
 
1.2 De lasten zijn gedekt. 
De keuze voor scenario vier vergroot de inkomsten via het basistarief en verlaagt de inkomsten via het 
variabele tarief. Dit scenario dekt de kosten voor de afvalinzameling, die begroot is op €204, - per 
huishouden.  
 
1.3 Het vaststellen van de tarieven volgens scenario 4 komt tegemoet aan het verzoek van diverse 
gemeenten. 
Vijf gemeenten hebben gevraagd om verlaging van de hoogte van de variabele tarieven. Drie daarvan 
hebben specifiek de gevraagd om een beperkte tariefstijging van 10-15%. 
 
1.4 Stijging van het vaste deel van de afvalstoffenheffing verkleint financiële risico's voor Avri en 
gemeenten. 
 
1.5 gematigde vairabele tarieven verminderen kans op ontwijkgedrag ten opzichte van hoge variabele 
tarieven 
 
Kanttekeningen 
1.1 De beïnvloedingsmogelijkheid van het totale tarief van de afvalstoffenheffing wordt lager  
Ten opzichte van de begroting is in scenario 4 sprake van een stijging van het vaste tarief en de daling 
van variabele tarief. Ten opzichte van het voorstel uit de begroting daalt voor de inwoners de 
beïnvloedingsmogelijkheid van het totale afvalstoffenheffingtarief. De afvalstoffenheffing van de 
bovengemiddeld goede scheiders gaat hierdoor ook relatief harder om omhoog, dan de 
afvalstoffenheffing van de heffing van de bovengemiddeld minder goede scheiders.    
 

 
 Scenario Stijging gemiddelde 

afvalstoffen 
heffing (ASH)  

Stijging vaste 
tarief  

Stijging 
variabele tarief  

Beïnvloedingsmogelijkheid 
van inwoner op heffing t.o.v. 
gemiddeld ASH  

1 2,5%  0% 123% 33% 

2 2,5% 14% 60% 24% 

3 2,5% 20% 33% 20% 

4 2,5% 24% 14% 17% 

5 2,5% 27% 1% 15% 

 
Communicatie 
Over het vastgestelde tarief zal na 18 oktober gecommuniceerd worden via de huis-aan-huisbladen en 
m.b.v. het blad Afval & Zo. 
 
Financiën 
De formele onderbouwing van de tarieven volgt in de gewijzigde begroting die in december 2018 door het 
AB van Avri wordt vastgesteld. 
 
Bijlagen 
- nvt 
 



 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 18 oktober 2018 

Agendapunt : 9, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Aparte inzameling van blik 

 
Voorstel 

1. Het dagelijks bestuur stelt voor om op basis van meerderheid in het algemeen bestuur tot 
keuze te komen voor de inzameling van blik: 
a) blik bij glas 
b) blik bij plastic en drankkartons 

 

 
Inleiding 
De ambitie voor afvalscheiding in 2020 is in het verzorgingsgebied van Avri geconcentreerd in een 
hoeveelheid huishoudelijk restafval (fijn en grof huishoudelijk restafval samen) van 75 kilogram per 
inwoner per jaar. Een van de middelen om te komen tot deze ambitie is het apart inzamelen en 
verwerken van verpakkingen. Vanaf oktober 2010 wordt in het verzorgingsgebied van Avri kunststof 
verpakkingen ingezameld. In 2015 is besloten om ook de drinkpakken gelijktijdig met de kunststof 
verpakkingen apart in te zamelen. Deze afvalsoort wordt sinds 2016 apart ingezameld. 
 
Een afvalsoort die nog niet apart wordt ingezameld zijn de metalen verpakkingen (blik), deze worden 
met het restafval afgevoerd voor verbranding. De metalen verpakkingen worden na verbranding uit het 
residu (bodemassen) gehaald. Met deze methode van verwerking wordt de hoeveelheid restafval dat 
wordt aangeboden door de inwoners echter niet verminderd.  
 
Bij Attero wordt via de verbrandingsroute ca. 1,2 % metaal teruggewonnen uit het restafval. Een klein 
gedeelte voor verbranding (ca. 0,04 %) en de rest na verbranding bij de opwerking van bodemassen. De 
metalen die hier teruggewonnen worden zijn zeer zuiver. Via de verbrandingsroute worden ca. 93 % van de 
in het restafval aanwezige metaal teruggewonnen. 

 
Als je het restafval al bij de bron (inwoner) wil verminderen, dan dienen de metalen verpakkingen 
apart te worden ingezameld. Deze verpakkingen kunnen op twee manieren worden ingezameld, te 
weten door het gelijktijdig in te zamelen met kunststof verpakkingen en drinkpakken of te combineren 
met de glasinzameling. 
 
In veel gemeenten wordt het blik bij kunststof en drankkartons ingezameld. De meeste gemeenten zijn 
hiermee begonnen op een moment dat nog niet bekend was welk kostenaspect hieraan vast zat. Uit 
landelijke onderzoek van Learning Center Kunststof Verpakkingsafval blijkt dat de vervuiling met 4,9 
% groter is dan zonder blik. Dat levert een verlies aan grondstoffen en dalende inkomsten voor het 
ingezamelde verpakkingsmateriaal.  
 
Nog weinig voorkomend was de inzameling via glascontainers. In glas containers zit nu ook al blik als 
gevolg van de blikken deksels en doppen, hetgeen zeer goed te scheiden is. Enkele gemeenten 
hebben ondertussen proeven uitgevoerd met verpakkingsblik bij glas en de ervaringen hiermee zijn 
positief. Ook de glasverwerker van Avri voorziet geen problemen. 
 
Beide inzamelmethoden zijn voor Avri uitvoerbaar en kunnen na besluit in relatief korte tijd worden 
ingevoerd. Het inzamelen d.m.v. de glasbakken heeft meer voorbereidingstijd nodig en kan met 
ingang van het 2e kwartaal van 2019 worden ingevoerd (o.a. aanpassing glascontainers). 
In tabel 1 worden de voor- en nadelen in beeld gebracht van beide inzamelmethoden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tabel 1 blik bij kunststof 
verpakkingen 

blik bij glas blik bij restafval 
(huidige 
situatie) 

1 Hoeveelheid blik per 
huishouden 

4,6 kg./inw. 4,6 kg./inw. 4,6 kg/inw. 

2 Te verwachten 
hoeveelheid blik (bron) 

2,9 kg./inw. 1,5 kg./inw. nvt 

3 Rendement (hergebruik % 
zuiver blik) 

50%-60% 100% 93%. 

4 Netto rendement 
hergebruik blik 

4,4 kg/inw. 4,4 kg/inw. 4,3 kg/inw. 

5 Verlies hergebruik 
kunststof verpakkingen 

4,9% nvt nvt 

6 Netto verlies herbruikbaar 
kunststof 

0,9 kg/inw. nvt nvt 

7 Kosten per huishouden 
t.o.v. huidige situatie  

€ 2,25 per h.h./p.j. € 0,19 per 
h.h./p.j. 

nvt 

8 Startmoment 2-1-2019 1-4-2019 nvt 

 
 
Verklaring onderdelen Tabel 1: 
1. De gemiddelde hoeveelheid blik van huishoudens op basis van de sorteeranalyses 2016 en 2017. 
2  Rendement op basis van ervaringen van sorteerder. 
4. hergebruikpercentage na sortering 
4. netto rendement (het niet aan de bron of bij de sorteerder gescheiden blik wordt alsnog via de  restafval verbranding 
teruggewonnen)  
5. Percentage verlies van de hoeveelheid verpakkingen die ontstaat door vermenging van kunststof met blik 
6. Verlies van de hoeveelheid verpakkingen die ontstaat door vermenging van kunststof met blik in kilo's per inwoner per jaar 
7. De kosten per huishouden per jaar zijn berekend ten opzichte van de kosten van de huidige situatie.  
8. Startmoment aangepaste inzameling 
 
Argumenten 
1.1 Het aanbieden van een scheidingsmogelijkheid aan de bron voldoet aan de wensen van de 
inwoners. 
De behoefte van de inwoners om de metalen verpakkingen ook gescheiden te kunnen aanbieden is 
groot. Dit vergroot bij inwoners het gevoel om een bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame 
toekomst en biedt de mogelijkheid om de eigen afvalstoffenheffing te verlagen. 
 
1.2 Alle drie de opties leveren een bijdrage aan de totstandkoming van de circulaire economie in 
2050. 
Blik bij glas levert 1,5 kg blik op (per inwoner per jaar), maar omdat de rest van het blik in het restafval 
blijft en voor 93% hergebruikt wordt, is deze optie nauwelijks beter qua hergebruik dan blik bij 
restafval. Het zelfde geldt voor blik bij kunststof. Hier wordt weliswaar maar 50-60% hergebruikt van 
de 2,9 kg blik per inwoner per jaar, maar de restfractie wordt verbrand en levert vervolgens alsnog 
weer 93% opbrengst van het blik. Deze optie levert dus uiteindelijk ook nauwelijks meer resultaat dan 
de huidige wijze van inzamelen. Wel daalt bij deze optie de recycling van de hoeveelheid kunststof 
met maar liefst bijna 1 kg per inwoner per jaar als gevolg van de aanwezigheid van blik. Als gevolg 
daarvan levert blik bij kunststof verpakkingen daarom een minder goed resultaat (qua milieu en 
financiën) en past deze optie minder goed bij de achterliggende bedoeling van het afvalbeleid: zo 
weinig mogelijk verspilling van grondstoffen.  
 
1.3 Het verschil tussen de opties zit in de opbrengst van de grondstoffen en de kosten  
Inzameling via glascontainers is een efficiënte route. Dat blijkt ook uit het gegeven dat hier nauwelijks 
meerkosten mee gemoeid zijn. Een deel van de meerkosten betreft investeringen die gedaan moeten 
worden aan de inwerpopeningen. De route via de container voor kunststof en drankenverpakkingen is 
minder efficiënt. De vervuiling zorgt voor verminderd hergebruik van kunststoffen. Dit zorgt voor een 
structureel verlies van ongeveer €140.000 euro per jaar. De tegenvallende efficiency zie je ook terug 



in de hogere kosten voor deze optie per huishouden.  
 
1.4 Een  verbeterde dienstverlening. 
Door de metaalverpakkingen apart in te zamelen (bij kunststof verpakkingen of glas) zal de 
dienstverlening van Avri door de burger als hoger worden ervaren. De opties blik bij kunststof 
verpakkingen geeft de meeste service omdat dit aan huis wordt opgehaald en sluit daarom ook het 
beste aan bij de nieuwe systematiek waarbij de service op de inzameling van grondstoffen ligt.  
 
Kanttekening 
- 
 
Communicatie 
Avri zal via de gebruikelijke media over het bestuursbesluit communiceren. 
 
Financiën 
Het effect op de afvalstoffenheffing van de optie blik bij glas bedraagt €0,19 per huishouden per jaar.  
 
Het effect van de optie blik bij kunststof verpakkingen bedraagt €2,24 per huishouden per jaar.  
 
Voor beide opties geldt dat dit het effect is ten opzichte van de huidige situatie (blik bij restafval) 
waarvan de kosten onderdeel vormen van de begroting 2019.  
 
Indien gekozen wordt voor blik bij glas of blik bij kunststof verpakkingen, dan zullen de investering- en 
inzamelingskosten daarvoor opgenomen worden in de Berap 2019. 
 
Uitvoering 
Na vaststelling door het Algemeen Bestuur van dit voorstel wordt gestart met de voorbereidingen voor 
de invoering van de gekozen inzamelmethode. Bij invoering van de metalen verpakkingen bij de 
overige verpakkingen kan per 2-1-2019 met de inzameling worden gestart. Als gekozen wordt voor de 
inzameling in combinatie met glas dan kan vanaf het begin van het 2e kwartaal worden gestart met de 
inzameling. 
 
Bijlagen 
Geen 
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