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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 21 december 2017 
 
(Vergaderzaal  Avri te Geldermalsen) 
 
 

   
Aanwezige AB-leden   
gemeente Buren De heer H. de Ronde Lid AB 
gemeente Culemborg De heer J.A.W.A. Reus Lid AB  
gemeente Geldermalsen De heer R. van Meygaarden Lid AB 
gemeente Lingewaal De heer G. Bel Lid DB, vicevoorzitter AB 
gemeente Maasdriel De heer A.H.M. de Vree Lid DB en AB, gemeente Maasdriel 
gemeente Neder-Betuwe De heer H. Gerritsen Lid AB 
gemeente Neerijnen De heer T. Kool Lid AB 
gemeente Tiel De heer L. Verspuij Voorzitter DB en AB 
gemeente West Maas en Waal   
gemeente Zaltbommel   
   
Woordvoerders namens Avri De heer E.J. de Vries Directeur Avri / secretaris Bestuur, lid MT 
   
Afwezig m.k. De heer S. Buwalda Lid AB  
 De heer A.H.M. de Vree Lid AB 
 
 

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  De voorzitter opent de vergadering om 09.05 uur en verwelkomt de aanwezi-
gen. 
 

   

2 Vaststellen agenda De agenda wordt conform vastgesteld. 

   

3 Mededelingen Mededelingen: 
 De heer De Vree en de heer Buwalda hebben zich afgemeld voor de-

ze vergadering. De voorzitter feliciteert de heer Buwalda hierbij met de 
geboorte van zijn dochter.  

 Na afloop van de vergadering wordt voor de liefhebbers een rondlei-
ding gegeven bij de zonnepanelen. Vooraf zal de heer Mijdam een 
korte presentatie geven met wat foto’s. 

 Kadernota 2019: de kadernota is vastgesteld door het DB. Normaal 
gesproken wordt deze ter informatie geagendeerd voor het AB en per 
post verzonden naar de gemeenteraden. Voor de vergadering van 22 
februari 2018 zijn echter geen agendapunten. De voorzitter vraagt of 
het AB de kadernota wil bespreken in februari of dat de vergadering 
kan vervallen. Er wordt afgesproken dat de vergadering vooralsnog 
doorgaat. Als de AB-leden naar aanleiding van de kadernota geen 
punten hebben, kan deze afgezegd worden. 

   

4. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 

   

   

5a Vaststellen Besluitenlijst 
AB 16 november 2017 

Het AB stelt de besluitenlijst van 16 november 2017 conform vast. 
 

   

5b Cumulatieve actielijst en 
agendaplanning 

De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. Actie BS  
 

   

6. Terugkoppeling uit Plat-
formbijeenkomst 22 no-
vember 2017 

De voorzitter geeft een korte toelichting. Op de agendapunten van vandaag 
kwamen geen opmerkingen. De bijeenkomst werd gehouden in Zaltbommel, 
na afloop was een regiobijeenkomst gepland. Hierdoor was de opkomst groot.  
Op deze avond werd wel teruggeblikt op de besluitvorming van het nieuwe in-
zamelbeleid. Vanuit de raadsleden kwam de vraag om net als bij Goed Schei-
den Loont vooraf een nulmeting te doen. Op deze manier worden de nadelige 
effecten zichtbaar. Hiervoor heeft Avri een akkoord nodig van het AB. 
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Besluit: het AB besluit om in 2018 een nulmeting te doen zodat de effecten van 
het nieuwe inzamelbeleid wat ingaat in 2019 zichtbaar wordt. 
 
Daarnaast kwamen er ook veel vragen over kunststof verpakkingen. Omdat 
nog steeds niet alles helemaal duidelijk is over het hergebruik en verbranden 
van het plastic is gevraagd om meer te doen aan communicatie over dit on-
derwerp. Avri heeft in de laatste nieuwsbrief (Afval&Zo) een artikel over plastic 
opgenomen. Ook de website is inmiddels aangepast.  
 
De heer Bel benadrukt dat Avri ook de raadsleden goed moet blijven informe-
ren. 

   

7. AB-voorstel Verordenin-
gen 2018 

De voorzitter geeft aan dat er drie wijzigingen zijn op de Verordening Afvalstof-
fenheffing, nl.:  
 

1. De BSR heeft een voorstel ingediend om de aanslag Afvalstoffenhef-
fing af te rekenen in geval van een verhuizing binnen het taakgebied. 
Hiermee komen lid 4 en 5 van artikel 7 te vervallen. Het bestuur van 
de BSR heeft dit voorstel al goedgekeurd. 

Besluit: het AB besluit akkoord te gaan met het voorstel van BSR. 
 

2. Het maximale kwijtscheldingstarief is aangepast aan de variabele ta-
rieven van 2018. 

3. In de verordening staat dat bij kwijtschelding de bewoner 13 keer ge-
middeld gratis afval mag aanbieden. Door Goed Scheiden Loont is het 
aantal aanbiedingen verminderd. De voorzitter stelt voor om ook het 
aantal aanbiedingen bij kwijtschelding aan te passen aan het (gedaal-
de) gemiddelde.  

Besluit: het AB besluit akkoord te gaan met de aanpassing van de verorde-
ning. In de tekst wordt opgenomen dat bij het aantal aanbiedingen bij kwijt-
schelding uitgegaan wordt van het gemiddelde van het jaar daarvoor.  
 
De AB-leden krijgen de verordening, met in het geel gearceerd de wijzigingen, 

nog even doorgestuurd. Actie BS  

   

8. AB-voorstel Producten-
boek Basispakket Avri 
2018 

Besluit: het AB stelt het voorstel Productenboek Basispakket Avri 2018 con-
form vast.  

   

9. AB-voorstel Controlepro-
tocol 2017 

De heer Gerritsen merkt op dat de aandachtspunten van het AB wel in het ver-
slag van 16 november staan, maar ziet deze punten niet terug in het stuk.  
Jeroen Gaasbeek, hoofd Financiën & ICT Avri,  geeft aan dat de accountants 
deze aandachtspunten wel meenemen in de controle.  

   

10. Terugkoppeling IBOR Op dit moment geen informatie. 

   

11. Najaarsnota BSR 2017 Het AB heeft de Najaarsnota BSR 2017 ter kennisgeving aangenomen. 

   

12. Vergaderschema 2018 Het AB gaat akkoord met het vergaderschema 2018. Deze data worden opge-
nomen in de agenda’s. 

   

13. Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

   

   

14. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen en wenst iedereen fijne feestdagen. De 
vergadering wordt om 09.27 uur afgesloten en aansluitend start de rondleiding 
naar het Solarpark. 

  
  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. 


