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 Algemeen Bestuur GR Avri 
 

CUMULATIEVE ACTIELIJST EN 
AGENDAPLANNING 

 
OPENBARE VERGADERINGEN AB AVRI 

 
Versiedatum 19 december 2019 

 
 
 
 

 

TOELICHTING 
 
Codering: Aan de acties wordt per jaar een volgnummer toegekend (2019-01 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 2019 Actiehouder Deadline Voortgang  

2019-04 
190418-3 

Kijken wat Avri kan doen richting VNG 

inzake kunststof (bijv. motie indienen) 
DB  

Voortgangsmelding 04-
07-2019: brief is in 
voorbereiding, komt 
binnenkort op de 
agenda. 
 
Voortgangsmelding 12-
09-2019: Er is een brief 
gemaakt, deze is 
getoetst binnen de 
sector en komt in het 
DB aan de orde. 
 

 

2019-07 
190704-

20.1 

Beeld en geluid bij AB vergaderingen  EdV/WB  

Voortgangsmelding 12-
09-2019: Er wordt 
gewerkt aan een 
voorstel. 
 

 

2019-08 
190912-7 

Bevoegdheid aanwijzen inzamellocaties: 

analyse laten maken door Vakberaad 
?  

Voortgangsmelding 19-
12-2019: 
Er wordt gewerkt aan 
een voorstel. 
 

 

2019-09 
190912-10 

Gebied direct rondom ondergrondse 

containers: verantwoordelijkheden in 

kaart brengen en goede afspraken 

maken. 

WB  

Voortgangsmelding 19-
12-2019: 
Wordt geregeld bij de 
oplevering van de 
ondergrondse 
containers. Kan van de 
lijst af wanneer dit is 
afgerond. 
  

 

2019-10 
191017-8 

Laatste stand van zaken Route 66 

toesturen 
WB   

 

2019-11 
191017-

10.1 

Nagaan bij Vakberaad welke 

aanpassingen zij wensen in de P&C 

cyclus 

WB  

Voortgangsmelding 19-
12-2019: 
Vakberaad is 
meegenomen in de 
planning, zodat zij de 
wethouders tijdig 
kunnen adviseren. 

 

2019-12 Toezenden onderzoek CPB TdV    
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191219-7.1 

2019-13 
191219-7.1 

Verdiepingsslag uitvoeringskosten 

bespreken inzake overhead en 

producten en diensten Avri 

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. 

1ste 
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 Europese 

aanbestedingsregels wordt afgeweken 
Dir    

D-04 
180628-6 

Terugkoppeling platformbijeenkomsten 

opnemen in de e-letter 
Dir    

D-05 
170706-1 

 

Begroting en jaarrekening: meer 

benchmark gegevens opnemen. 
Dir    

 
 

Agendaplanning 

AB 13 februari 2020 
(09.00 uur) 

DB 06.11.2019 en 04.12.2019 
Verzending stukken 19.12..2019 Platform 14.01.2020 

• Vaststelling verslag 19 december 2019 

• T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

• Terugkoppeling IBOR 

• Stand van zaken nieuwe inzamelbeleid 

• Kadernota 2021 

• Wijziging Tarieventabel 2019 

 
 

Spaaragenda 

▪ BestTas (april 2020) 
▪ Onderzoek milieustraten (april 2020) 
▪ Vaststellen cafetaria model papierverenigingen (april 2020) 
▪ Voorbereiden Regie op afvalstromen (juni 2020) 
▪ Motie WMW op voorstel Wijzigingsbesluit ASV (Actie AB 19.04.2018) 
▪ 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) 
▪ 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) 
 

 


