
 

 
 
 

 
 
 
 
De gemeenteraad van Tiel, 
In vergadering bijeen op woensdag 20 november 2019, 
 

Constaterende dat: 
- De AVRI voorstelt de afvalstoffenheffing te verhogen tot gemiddeld € 253 per huishouden 

per jaar, 
- Hiervan € 214 nodig is voor de uitvoering en € 39 voor de kosten voor het verwerken van 

het afval, 
- Er veel informatie is ontvangen over de verwerkingskosten, 

- De verwerkingskosten niet beïnvloedbaar zijn door de deelnemers aan de GR AVRI, 

- Er geen inzicht is gegeven in de opbouw van de uitvoeringskosten die wel 80% uitmaken 
van de totale kosten, 

- De AVRI alleen de verhoging van de inkomsten (afvalstoffenheffing) communiceert als 
mogelijkheid om de begroting sluitend te krijgen. 

 
Overwegende dat: 

- De inwoner in de tijd van verandering gebaat is bij eenzelfde heffing, zodat er niet telkens 
de prijs aangepast hoeft te worden voor de inwoners en dat we toe gaan werken naar een 
beloningssysteem waardoor inwoners WEL de prikkel krijgen om minder restafval te 
produceren. 

- Er geen informatie is over de sturingsmogelijkheden van de raad/de raden bij de 
uitvoeringskosten. 

 

Verzoekt het AB-lid van de AVRI, in samenspraak met het DB van AVRI, de gemeenteraad van Tiel 
bij de behandeling van de begrotingswijziging van de AVRI: 

- Inzicht te geven in de opbouw van de uitvoeringskosten, 

- Inzicht te geven in andere mogelijkheden van het sluitend maken van de begroting, 
(anders verwoord: waar zijn bezuinigingsmogelijkheden binnen de totale begroting van de 
AVRI), 

- Inzicht te geven in de sturingsmogelijkheden van de raad/de raden op de 
uitvoeringskosten. 

 
Verzoekt de griffie 

- Deze motie onder de aandacht te brengen van de gemeenteraden die deelnemers zijn van 
de Gemeenschappelijke regeling AVRI 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Naam en ondertekening: 
 
w.g.    w.g.   w.g. 
ChristenUnie, J.M.C. Koning ProTiel, P.J.J. Elferink VVD, A.E.L. Duquesnoy-van den Heuvel 

 

 
w.g.    w.g.   w.g.           
PvdB, W. de Boer  CDA, I.C.M Son-Stolk Kleurrijk, V.B. Latumahina   
 
w.g. 
GroenLinks, U. Sözen 

 
 
Deze motie is unaniem aangenomen in de vergadering van 20 november 2019 
 
w.g. 
J.W. Westerholt, griffier 


