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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 19 december 2019 

Agendapunt : 7.4, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Verordening afvalstoffenheffing  

 

 
Voorstel 
1. De Verordening afvalstoffenheffing Avri 2020, inclusief de Tarieventabel 2020, vast te stellen met 

de ingangsdatum van 1 januari 2020; 
2. De Verordening afvalstoffenheffing Avri 2019 in te trekken per 1 januari 2020.  
 

 
Inleiding 
De Verordening afvalstoffenheffing Avri 2020 is geactualiseerd ten opzichte van de geldende 
verordening 2019. In samenspraak met de BSR is de opzet van de nieuwe verordening voor 2020 
neergelegd bij een bureau dat gespecialiseerd is in heffingsverordeningen (Involon). Dit heeft tot een 
nieuwe opzet geleid die uitvoerbaar is voor BSR.  
 
De belangrijkste wijzigingen Verordening afvalstoffenheffing Avri 2020 inclusief Tarieventabel: 

• Juridische verbeteringen (o.a. grondslag kwijtschelding en korting, formulering artikelen); 

• Tekstuele aanscherpingen (zoals verwijzingen, begrippen, overbodige teksten verwijderd). 

 
Beoogd effect 
Actuele, duidelijke en rechtmatig regelgeving voor Avri, het Bestuur en de inwoners op het gebied de 
afvalstoffenheffing in het werkgebied als kader voor de uitvoering van het programma Basispakket 
door Avri. 
 
Argumenten 
1.1 De Verordening afvalstoffenheffing en tarieventabel moet jaarlijks worden vastgesteld 
De heffingsverordening en bijbehorende tarievenlijst gelden durende een kalenderjaar en worden 
daarom jaarlijks ter vaststelling voorgelegd. 
 
1.2 Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot vaststelling van verordeningen en de bijbehorende 
tarieventabel.  
In de gemeenschappelijke regeling Avri is bepaald dat het Algemeen Bestuur de verordeningen 
vaststelt.  
 
1.3 De tarieven van de dienstverlening  voor 2020 moeten worden bijgesteld op basis van de begroting Avri 

De tarieventabel is gebaseerd op de begroting 2020 inclusief 1e wijziging (AB december 2019). Dit 
zorgt voor een rechtmatige onderbouwing van de tarieven afvalstoffenheffing. 
 
Kanttekeningen 

- 

 
Communicatie 
De Verordening afvalstoffenheffing en de Tarieventabel 2020 zullen op 1 januari 2020 in werking 
treden. Na het besluit van het Algemeen Bestuur op 19 december 2019 zullen de verordening en de 
Tarieventabel 2020 gepubliceerd worden in het officiële digitale publicatieblad van de 
gemeenschappelijke regeling Avri en tevens via de website van Avri. Verordeningen worden 
opgenomen in de digitale regelingenbank voor overheden. 
 
Financiën 
Per regeling (verordening) ontstaan kosten voor publicatie in DROP (de opvolger van GVOP en 
CVDR). Deze kosten zijn naar schatting € 125,00 per regeling/publicatie, totaal ongeveer € 375. Deze 
kosten worden gedekt uit de begroting 2020 van Avri (Programma Basispakket).  
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Uitvoering 
De Afvalstoffenheffing wordt via de Belastingssamenwerking Rivierenland (BSR) bij de huishoudens 
geheven en ingevorderd namens Avri.  
 
Bijlagen 

1. Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2020 
2. Tarieventabel behorend bij de Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2020 

 


