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Algemeen Bestuur Avri 
 

Agenda 16 april 2020 
 

 
 

Donderdag 16 april 2020 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. Besluitenlijst en Actielijst  

 5.1 Vaststellen besluitenlijst AB 13 februari 2020 Bijlage 5.1 

 5.2 Cumulatieve actielijst en agendaplanning Bijlage 5.2 

6. Terugkoppeling uit Platformbijeenkomst 16 maart 2020 - 

7. Ter besluitvorming  

 7.1 AB voorstel Aanwijzen locaties Bijlage 7.1 

 7.2 Evaluatie Onderzoek Avri Nazending 

8. Ter bespreking  

 8.1 Stand van zaken nieuw inzamelbeleid - 

 8.2 Terugkoppeling IBOR - 

9. Ter informatie  

 9.1 Jaaroverzicht klachten Bijlage 9.1 

10. Rondvraag  

11. Sluiting  
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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 13 februari 2020 
 
(Vergaderzaal  Avri te Geldermalsen) 
 
 

   
Aanwezige AB-leden   
gemeente Buren De heer P. Neven Lid AB 
gemeente Culemborg De heer J.A.W.A. Reus Voorzitter DB en 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 Tiel De heer F. Groen Lid AB 
gemeente West Betuwe De heer G. van Bezooijen Lid AB 
gemeente West Maas en Waal De heer S. Bos Plaatsvervanger van dhr. De Vree 
gemeente Zaltbommel De heer W. Posthouwer Lid DB en AB 
   
Woordvoerders namens Avri De heer W. Brouwer Directeur Avri / secretaris Bestuur, lid MT 
   
Afwezig m.k. De heer A.H.M. de Vree Lid AB 
   
 
 

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  De voorzitter opent de vergadering om 09.02 uur en verwelkomt alle aanwezi-
gen. 
De heer S. Bos vervangt vandaag de heer de Vree. 
De heer P. Neven is vanaf nu AB lid namens de gemeente Buren. 
 

2 Vaststellen agenda De agenda is gewijzigd, van 09.00 tot 09.45 uur vindt de reguliere vergadering 
plaats. Om 09.45 uur start, in besloten kring, een presentatie van Twynstra en 
Gudde inzake het concept rapport. Op 16 maart bij de Platformbijeenkomst 
wordt het rapport openbaar. Om 10.30 uur volgt een presentatie van het Vakbe-
raad. 
 
De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld. 
 

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

❖ Avri Realisatie BV, dividend uitkering: 
De heer Van Someren wil graag even reageren op het bericht van West Betuwe, 
wat naar alle raden is gegaan, over het uitkeren van dividend. Op dit moment is 
het nog te vroeg om daar uitspraak over te doen. Eerst moeten nog testen uitge-
voerd worden op de jaarrekening, zoals balanstest, liquiditeitstest. 
 

4. Ingekomen stukken Geen ingekomen stukken. 
 

5. Besluitenlijst en actielijst 

5.1 Besluitenlijst AB 19 decem-
ber 2019 

Besluit: het AB stelt de besluitenlijst van 19 december 2019 conform vast. 
 

5.2 Actielijst De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. Actie BS  
 
Incontinentiemateriaal wordt toegevoegd aan de spaaragenda, het wachten is op 
het besluit van ARN. 
 

6. Terugkoppeling uit Plat-
formbijeenkomst 8 januari 
2020 

De bijeenkomst is goed bezocht, ongeveer 30 á 35 raadsleden. 
De kadernota is besproken. De raadsleden wachten nu hoe het verder concreti-
seert. 
 
De voorzitter concludeert dat dit een passende manier is om de raad te informe-
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ren. De behoefte is duidelijk aanwezig en het wordt erg gewaardeerd. 
 

7. Ter besluitvorming 

7.1 AB voorstel Kadernota 2021 In de GR staat dat de kadernota ter informatie aangeboden wordt aan het AB. 
Het DB heeft echter besloten om de kadernota door het AB vast te laten stellen. 
Het is een belangrijk document en op deze manier kan de raad en het AB in po-
sitie gebracht worden. 
 
De heer Brouwer geeft een korte toelichting via een presentatie. Deze presenta-
tie wordt toegevoegd aan het verslag (zie bijlage 2). 
 
Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van: 

• Wat vinden de raden van het weerstandsratio? Is daar overgesproken 
tijdens de Platformbijeenkomst?  
Voorzitter: een aantal raadsleden heeft zich hierover uitgesproken, 
sommige willen de reserves zo laag mogelijk houden. We merken wel 
steeds meer bewustwording dat we richting de nul gaan en risico’s lo-
pen. 

• Dhr. Van Bezooijen geeft aan dat de communicatie in deze erg belang-
rijk is. De doelstellingen zullen in een vroeg stadium gecommuniceerd 
moeten worden en inwoners meegenomen worden in het proces. Vooral 
het feit dat het om een landelijke ontwikkeling gaat en niet iets is van 
Avri en de gemeenten.  
Daarnaast benadrukt hij dat de communicatie niet alleen van Avri moet 
zijn, maar ook de gemeenten. Gebruik desnoods de gemeentelogo’s in 
de berichten.  

• Dhr. Posthouwer benadrukt dat we het gevoel van trots moet oproepen 
dat we minder restafval aanbieden. Dit zou bijv. kunnen door in de app 
te laten zien wat je aangeboden hebt.  

• Dhr. Brouwer geeft aan dat, na afstemming met de raden, de planning 
voor het indienen van de zienswijzen begroting verschoven wordt. De 
griffies zullen hierover schriftelijk geïnformeerd worden. Actie WB  

 
Reacties vanuit de gemeenten: 

- Discussie over de weerstandsratio leeft binnen de gemeenten. 
- Nadenken over financiële kaders, zodat tegenslagen ons niet meer 

overkomen, maar dat we grip krijgen. 
- Communicatie: geef duidelijk aan wat wel mag en wat niet. Maak daar 

een headline van in 2020. Vooral omdat de media het vaak al eerder 
opgepakt heeft dan wijzelf de rol kunnen pakken (zoals bericht uit de 
Gelderlander van afgelopen week over handhaving). 
Communicatie: heeft als doel gedragsverandering. De raad van Neder-
Betuwe vraagt om eenduidig te communiceren en laat zien waar we per 
huishouden of per gemeente staan. 

- Veilig klimaat voor de medewerkers van Avri. 
- Papierverenigingen: hoe gaan we daar verder mee. Vanuit Buren wordt 

aandacht gevraagd om de samenwerking met de verenigingen voort te 
zetten incl. een reële vergoeding. 
Kom tijdig met stappen en neem de gemeenten hierin mee. 

- Kadernota is voor de toekomst en niet naar het verleden. 
- Focussen op grondstofstromen. 
- Nieuwe plannen: kijk goed naar de volgorde. De dingen die we nu doen 

moeten we goed doen en nieuwe taken goed plannen. 
- Vanuit Buren wordt expliciet aandacht gevraagd voor vervuiling. Betrek 

de ambtenaren van de gemeenten hierbij. 
- Ambtelijke voorbereiding; goed afstemmen met elkaar. 
- Vanuit West Betuwe wordt gepleit om het beleid over het omlaag krijgen 

van de kosten te heroverwegen. Zet hier eventueel communicatie op of 
laat een externe partij het uitzoeken. De gemeente wil dit als concrete 
actie benoemen. 

- Beleid: Avri is een uitvoeringsorganisatie. Je hebt bijv. afvalbeleid en mi-
lieubeleid met daaronder uitvoeringsacties.  

- Grondstoffen problematiek, wat is het prioriteitenlijstje en hang daar je 
communicatie aan. 

- Leesbaarheid: visualiseer meer en kijk minder naar het verleden, want 
daar is de jaarrekening voor. 

- Voorstellen in de toekomst eerst ambtelijk te bespreken voordat het bij 
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de raad ligt. 
 
Resumé: de gemaakte opmerkingen zijn niet strijdig met de kadernota, maar wel 
accenten. Het is duidelijk dat communicatie een prominente plek moet krijgen. 
En ook verschillende kanalen gebruiken zoals de gemeentelijke pagina’s. Het 
DB neemt de punten mee. 
 
Besluit: het AB stelt het voorstel Kadernota 2021 vast. De gemaakte opmerkin-
gen worden opgenomen in de brief naar de raden en de acties zullen geconcre-
tiseerd worden. 
 

7.2 AB voorstel Wijziging Tarie-
ventabel 2019 

Besluit: het AB stelt het voorstel Wijziging Tarieventabel 2019 conform vast. 
Hiermee besluit het AB: 

1. Huishoudens die voor 1 juli 2019 de beschikking hadden over meer dan 
één minicontainer voor restafval, te compenseren voor het halve jaar in 
2019 dat zij deze container(s) niet meer hebben kunnen aanbieden. 

2. De Tarieventabel 2019 behorende bij Verordening Afvalstoffenheffing 
2019 gewijzigd vast te stellen. 

 

8. Ter bespreking 

8.1 Stand van zaken nieuw in-
zamelbeleid 

Gezien de tijd wordt dit agendapunt overgeslagen. 
 
 

8.2 Terugkoppeling IBOR De heer van Someren geeft aan dat er niets te melden is, dus ook dit agenda-
punt wordt overgeslagen. 
 

8.3 Evaluatie Onderzoek Avri Om 09.45 uur wordt in een besloten setting het concept besproken. 
 

9. Ter informatie Geen onderwerpen. 
 

10. Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 

11. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen. De vergadering wordt om 09.58 uur afge-
sloten en start het besloten gedeelte. 

  
✓  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 

13 februari 2020 

 

 

❖ Moties ‘Grip op GR’en’, gemeenteraden Rivierenland 
Naar aanleiding van de vier moties van de Rivierenlandse gemeenten hebben wij voor motie 2 ‘Trans-
parantie gemeenschappelijke regelingen’ invulling gegeven aan: 

- Digitaal toegankelijk maken van de vergadering van het algemeen bestuur; door de vergade-
ring op te nemen en het geluidsfragment op de website te plaatsen.  

- Een actieve, tijdige terugkoppeling van de besluiten van het algemeen bestuur; door de notu-
len zo snel mogelijk op onze website te plaatsen. 

 
U kunt als AB lid hiermee uw eigen raad informeren over de afdoening/opvolging van deze motie. 
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Bijlage 2 
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 Algemeen Bestuur GR Avri 
 

CUMULATIEVE ACTIELIJST EN 
AGENDAPLANNING 

 
OPENBARE VERGADERINGEN AB AVRI 

 
Versiedatum 13 februari 2020 

 
 
 
 

 

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  

2019-08 
190912-7 

Bevoegdheid aanwijzen inzamellocaties: 

analyse laten maken door Vakberaad 
?  

Voortgangsmelding 19-
12-2019: 
Er wordt gewerkt aan 
een voorstel. 
 
Voortgangsmelding 13-
02-2020: dit loopt nog. 
 

 

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. 
 

 

2019-12 
191219-7.1 

Toezenden onderzoek CPB TdV   
 

2019-13 
191219-7.1 

Verdiepingsslag uitvoeringskosten 

bespreken inzake overhead en 

producten en diensten Avri 

DB  
Voortgangsmelding 13-
02-2020: wordt aan 
gewerkt. 

 

 
 
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-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. 
 
Voortgangsmelding 13-
02-2020: zie actie bij 
kadernota discussie. 

 

D-03 
180216-12 

Melding aan AB in geval van Europese 

aanbestedingsregels wordt afgeweken 
Dir   
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Agendaplanning 

AB 16 april 2020 
(09.00 uur) 

DB 15.01.2020 en 19.02.2020 
Verzending stukken 20.02.2020  Platform 16.03.2020 

• Vaststelling verslag 13 februari 2020 

• T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

• Terugkoppeling IBOR 

• Aanwijzen locatie afvalcontainers 

• Evaluatie onderzoek Avri 

• Jaaroverzicht klachten 

AB 9 juli 2020 
(09.00 uur) 

DB 11.03.2020, 01.04.2020 en 08.04.2020 
Verzending stukken 14.05.2020  Platform 03.06.2020 

• Vaststelling verslag 16 april 2020 

• T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

• Terugkoppeling IBOR 

• Jaarstukken 2019 

• Begroting 2021 

• Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 BSR 

• Nieuwe containerlocaties 2020 

• Terugkoppeling IBOR rapportages 

AB 10 september 2020 
(09.00 uur) 

DB 13.05.2020 en 03.06.2020 
Verzending stukken 16.07.2020  Platform 26.08.2020 

• Vaststelling verslag 9 juli 2020 

• T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

• Terugkoppeling IBOR 

• Bestuursrapportage 

• Voorjaarsnota 2020 BSR 
 

AB 15 oktober 2020 
(09.00 uur) 

DB 08.07.2020 en 19.08.2020 
Verzending stukken 20.08.2020  Platform 09.09.2020 

• Vaststelling verslag 10 september 2020 

• T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

• Terugkoppeling IBOR 
 

AB 17 december 2020 
(09.00 uur) 

DB 16.09.2020 en 14.10.2020 
Verzending stukken 22.10.2020  Platform 17.11.2020 

• Vaststelling verslag 15 oktober 2020 

• T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

• Terugkoppeling IBOR 

• Begrotingswijziging 2021 

• Najaarsnota 2020 BSR 

• Controleprotocol en normenkader 2020 

• Verordeningen 
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Spaaragenda 

▪ Incontinentiemateriaal, besluit ARN (actie AB 13.02.2020) 
▪ 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) 
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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 16 april 2020 

Agendapunt : 7.1, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Aanwijzen locatie afvalcontainers 

 

 
Voorstel 

1. Besluiten de bevoegdheid tot het aanwijzen van locaties voor brengvoorzieningen onderdeel te 
laten worden van de gemeentelijke ruimtelijke inrichtingsprocessen en hierop inspraak voor de 
inwoners te bieden als vorm van rechtsbescherming; 

2. Deze werkwijze per 1 mei 2020 in te laten gaan; 
3. Hiertoe besluiten de afvalstoffenverordening gewijzigd vast te stellen, conform het voorstel in de 

bijlage ‘wijzigingsbesluit Afvalstoffenverordening 2019’. 
 

 
Inleiding 
Het aanwijzen van de ondergrondse locaties zoals vastgelegd in de Afvalstoffenverordening lag bij het 
Dagelijks Bestuur (later gemandateerd aan de voorzitter van het DB). Het aanwijzen van locaties is bij Avri 
gelegd vanwege het grootschalige project (Afval Scheiden Heel Gewoon). Die bevoegdheid is later 
verduidelijkt door een aanpassing in de ASV door een besluit van het Algemeen Bestuur op 19 april 2018. 
Sinds die tijd werken Avri en gemeenten nauw samen tot het aanwijzen van locaties. Het Algemeen 
Bestuur heeft in september 2019 Avri en het vakberaad opdracht gegeven een onderzoek te doen bij wie 
(Avri of gemeente) het aanwijzen van locaties voor afvalcontainers moet liggen. Daarbij zijn de voor- en 
nadelen in beeld gebracht. De resultaten van het onderzoek zijn in een overleg op 3 december 2019 en per 
mail tot in januari 2020 besproken tussen Avri en het vakberaad en vindt u terug in de notitie die als bijlage 
is toegevoegd. 
 
Beoogd effect 
Het bepalen bij wie, Avri of gemeente, de bevoegdheid tot het plaatsen van afvalcontainers het best 
uitvoerbaar is voor een efficiënt en eenduidig proces voor de inwoners. 
 
Argumenten 
1.1 Gemeente hebben de regie.  
Gemeenten bepalen de inrichting van de openbare ruimte en besluitvorming hierover. Locaties van 
afvalcontainers horen daarbij. 
 
1.2 Inwoners vinden het logisch dat de gemeente locaties van afvalcontainers bepaalt 
Het is voor inwoners duidelijker en begrijpelijker als hun gemeente verantwoordelijk is en zij ook bij de 
gemeente hun bedenkingen kunnen uiten over een locatie. De gemeenten hebben aangegeven de 
voorkeur te hebben aan inspraak. 
 
1.3 Inspraak is als rechtsbescherming aan te bevelen 
Met de huidige vorm van rechtsbescherming in de vorm van de bezwaarmogelijkheid, wordt achteraf naar 
de mening van de inwoner gevraagd. Met inspraak is dat vooraf. Ook kunnen inspraakreacties collectief 
worden afgedaan, bezwaarschriften moeten individueel afgehandeld worden. Het is de ervaring van Avri 
dat inwoners zich via een bezwaarschriftprocedure niet serieus beschermd voelen tegen een besluit van de 
overheid, ondanks dat zij weldegelijk rechtsbescherming genieten met een bezwaarschriftprocedure.   
 
Kanttekeningen 
1.1 Het aanwijzen van locaties door gemeenten kost tijd en geld van gemeenten. 
Door te kiezen voor een zienswijzeprocedure kan dit worden beperkt omdat het dan gecombineerd kan 
worden met andere ruimtelijke (inrichtings- en participatie)procedures. 
 

Communicatie 

De ambtelijke organisaties zijn via het Vakberaad betrokken bij de tot standkoming van dit voorstel. 
Het besluit van het AB wordt in de e-letter gecommuniceerd naar de ambtelijke organisaties en 
gemeenteraden.  
De inwoners van Rivierenland worden via de pers met een persbericht over het besluit geïnformeerd . Dit 
persbericht wordt ook op de website van Avri gepubliceerd. 
Na overgang van de bevoegdheid zijn de gemeenten in de lead voor de verdere communicatie. 
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Financiën 

Een gewijzigde regeling moet bekend worden gemaakt voordat het inwerking kan treden. 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. Deze kosten worden gedekt uit de 
begroting 2020 van Avri (Programma Basispakket); 
 
Uitvoering 
De vakberaadsleden onderzoeken zelfstandig de inbedding in de gemeentelijke procedures 
Tussen gemeenten en Avri kunnen afspraken gemaakt voor samenwerking en taakverdeling bij de 
voorbereiding en uitvoering van de besluitvorming. 
 
Het besluit leidt tot – beperkte – aanpassing van de afvalstoffenverordening. In april 2018 is de 
afvalstoffenverordening aangepast en waarbij de bevoegdheid van Avri voor het aanwijzen van locatie is 
verduidelijkt (artikel 7A). Met het voorliggende besluit wordt die aanpassing gewijzigd (zie bijlage 
Wijzigingsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2019). 
 
Bijlagen 
Discussienotitie ‘Aanwijzen locaties afvalcontainers’ van Avri-vakberaad, januari 2020 
Wijzigingsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2019 
 
 



 

 
 
 
 

DISCUSSIENOTITIE 
 
 
 
Inleiding 
In de AB-vergadering van 12 september jl. heeft het bestuur ons de opdracht gegeven om samen een notitie te 
maken met de voor- en nadelen van de 2 opties: 

1. Aanwijzen locaties door gemeenten; 
2. Aanwijzen locaties door Avri. 

 
Deze notitie heeft als doel om tot een gezamenlijk advies te komen aan het Algemeen Bestuur. De focus in deze 
notitie ligt op de toekomstige situatie (1) met daarnaast een afweging voor de bestaande voorraad locaties (2). De 
notitie eindigt met de beslispunten voor het dagelijks bestuur waarin de uitkomst van de discussie wordt verwerkt. 
 
Huidige situatie 
In het kader van het project ‘omgekeerd inzamelen’ heeft het Algemeen Bestuur op 19 april 2018 geconstateerd 
dat het aanwijzen van locaties voor inzamelvoorzieningen een bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur is (later 
gemandateerd aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur). De aanwijsbevoegdheid wordt afgeleid uit de regionale 
Afvalstoffenverordening. De bevoegdheid om als Avri de inhoud van de verordening vast te stellen wordt geregeld 
in de Gemeenschappelijke Regeling Avri.  
Avri stelt sindsdien de locaties in nauwe samenspraak met de gemeente vast (besluit AB 19 april 2018 waarbij de 
Afvalstoffenverordening op dit punt is verduidelijkt). Tussen 2000-2018 hebben de gemeenten de locaties bepaald 
en had Avri een adviesrol. De vraag is bij wie de bevoegdheid, Avri of gemeente, het best uitvoerbaar is. 
 
De feiten 
Met de bevoegdheid om te mogen aanwijzen hangt ook de verantwoordelijk samen voor besluitvorming en het 
bieden van rechtsbescherming (inspraak- of bezwaarmogelijkheid en het voeren van beroepsprocedures). Dit 
vraagt kennis, tijd, capaciteit en inpassing van de werkzaamheden in de werkprocessen van de 
uitvoeringsorganisatie van de gemeente of Avri en brengt de bijbehorende kosten met zich mee. De partij die niet 
bevoegd is, heeft de adviesrol. Het aanwijzen van locaties blijft sowieso een nauwe samenwerking tussen 
gemeente en Avri. 

Aan Dagelijks Bestuur 

Van Secretaris Avri en vakberaad 

Kopie aan  

Datum Januari 2020 

Betreft Aanwijzen locaties afvalcontainers 

AB 16 april 2020,
Agendapunt 7.1



 

1. Aanwijzen locaties (voorstel toekomstige werkwijze) 
De huidige werkwijze waarop de (rest)afvallocaties zijn – en nu nog worden - aangewezen is tijdrovend, belastend 
en duur. Die argumenten gelden voor zowel het onderbrengen van dit proces bij gemeenten als het voortzetten van 
dit proces bij Avri.  
Daarom wordt de oplossing gezocht in het proces: door het anders positioneren van het aanwijsmoment van 
locaties van afvalvoorzieningen. 
De oplossing wordt gezocht in het opnemen van het aanwijzen van afvallocaties in ruimtelijke inrichtingsprocessen 
en deze te beleggen bij de gemeenten. De gemeenten werken dit verder uit. 
.  
 

Argumenten 

• Gemeenten zijn leidend in het bepalen van de inrichting van de besluitvorming over de locatie van 
afvalcontainers op hun grondgebied.  

• Voor inwoners (bestaande bouw) is het duidelijker en begrijpelijker als de gemeente waarin zij wonen 
verantwoordelijk is voor het vaststellen van een locatie van de container en dat zij daar ook hun 
‘bedenkingen’ kunnen uiten. Het is niet logisch dat de gemeente enkel voor inzamelvoorzieningen níet het 
bevoegd gezag is voor het vaststellen van locaties. Uiteraard worden de locaties in nauwe samenspraak 
met Avri bepaald, maar de uiteindelijke besluitvorming hoort bij het bevoegd gezag van de betreffende 
gemeente te liggen. Het beleggen bij de gemeenten maakt ook communicatie eenvoudiger; 

• Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de primaire verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor het 
vaststellen van locaties waar inzamelvoorzieningen worden geplaatst, thuishoort bij de gemeente.  

• Het proces van het aanwijzen van locaties is voor Avri geen regulier werkproces en maakt(e) inhuur van 
(oa. juridische, technische en communicatieve) expertise en capaciteit noodzakelijk, wat leidt tot hoge 
kosten (in de afvalstoffenheffing). Gemeenten kunnen daarentegen aansluiting zoeken bij bestaande 
werkprocessen voor besluitvorming en inspraak die zij al uitvoeren (inpassing bepalen locaties 
afvalcontainers). 

• Het is nooit de bedoeling van Avri of de gemeenten geweest dat de bevoegdheid voor het aanwijzen van 
locaties voor inzamelvoorzieningen voor afval bij Avri ligt. Die bevoegdheid volgde – na onderzoek - 
onbedoeld uit de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling waarin staat dat het bestuur van Avri de 
Afvalstoffenverordening vaststelt. Bij de voorbereiding van het nieuwe afvalbeleid (2018 en 2019) hebben 
gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk) geconstateerd dat het meest praktisch was om de bevoegdheid voor 
de duur van het project bij Avri te laten en als gemeente een adviesrol te hebben. Dit project nadert zijn 
afronding en daarmee eindigt de noodzaak om als Avri de besluitvorming voor te bereiden en bezwaren 
tegen die besluitvorming te behandelen. De aanschaf en realisatie van de containerlocaties ligt bij Avri. 

 
Rol Avri? 
Avri kan zich – als aparte organisatie - minder eenvoudig positie verwerven bij de vroegtijdige planvorming bij 
gemeenten, tenzij hier sluitende afspraken over worden gemaakt tussen beide partijen (optie, niet aanbevolen).  
 
Vakberaad 3 december 2019 
 
Bevoegdheid 
In het vakberaad van 3 december 2019 geeft de meerderheid van de vakberaadsleden aan dat de bevoegdheid bij 
de gemeenten moet liggen. En dat voor nieuwbouwlocaties wordt onderzocht hoe dit in ruimtelijke 
inrichtingsprocessen kan worden ingebouwd. Dat werkt iedere gemeente intern uit. Daarmee wordt het college van 
B&W bevoegd (in plaats van het DB van Avri). De Afvalstoffenverordening wordt op dit punt (art 7A) aangepast. 
Omdat het bepalen van locaties onderdeel is geworden van ruimtelijke inrichtingsprocessen vervalt daarmee de 
noodzaak om locaties met toepassing van de Afvalstoffenverordening aan te wijzen. Omdat in de 
gemeenschappelijke regeling enkel expliciet het vaststellen van de afvalstoffenverordening is overgedragen aan 
het Algemeen Bestuur, kan het Algemeen Bestuur door middel van wijziging van de afvalstoffenverordening 
bewerkstelligen dat de bevoegdheid niet meer –zoals nu – bij het Dagelijks Bestuur ligt, maar weer bij de 
gemeenten. Het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling is om die reden niet nodig. Dit was anders geweest 
als de bevoegdheid om te beslissen over de locaties wel expliciet was overgedragen. 



 

(in het – theoretische – geval gemeenten wel locaties zouden gaan 
aanwijzen met toepassing van de afvalstoffenverordening, dan zou de Afvalstoffenverordening en de 
Gemeenschappelijke Regeling aangepast moeten worden. 
 
Rechtsbescherming inwoners 
Voor wat betreft de noodzaak (op basis van jurisprudentie van de RvS) om voor inwoners een vorm van 
rechtsbescherming te bieden, wordt formele inspraak (procedure uit de Awb) geboden op het onderdeel 
containerlocaties voordat de locaties definitief worden vastgesteld. Het wordt vanuit de gemeenten unaniem 
onwenselijk geacht om rechtsbescherming achteraf in de vorm van de mogelijkheid van bezwaar te bieden.  
Na inspraak staat voor inwoners beroep open bij de RvS (geen bezwaar na formele inspraak mogelijk). 
 
Samenwerking 
Voor wat betreft de ambtelijke voorbereiding van de besluitvorming (technisch, juridisch) over locaties inclusief 
inspraak maken gemeenten en Avri (incl Antea) nadere afspraken over de samenwerking en de rolverdeling. 
Gemeenten kunnen desgewenst Avri mandaat verlenen om namens de gemeente werkzaamheden uit te voeren. 
 
Omvang aantal nieuwe containerlocaties 
Het aantal nieuwe locaties dat gaat ontstaan hangt samen met de autonome groei van de regio. Het 
groeipercentage van het aantal inwoners is ca 1% per jaar. Voor wat betreft het aantal containers (ca 800 in totaal) 
leidt dit naar schatting tot 8 nieuwe locaties in de regio per jaar. Waar die locaties ontstaan hangt uiteraard samen 
met de gemeente die nieuwbouw pleegt.  
 
 
Toekomstige beleidswijzigingen  
Met het nieuwe afvalbeleid per 1 juli 2019 is vormgegeven aan een eerste stap om als Nederland van Afval naar 
Grondstof te gaan. De volgende ambitie is om per 2025 het restafval verder te laten dalen tot 30 kg per inwoner 
per jaar. De beleidswijzigingen die dat vraagt en andere projecten waarbij er sprake is van grote aantallen 
containers, worden in projectvorm opgepakt door gemeenten en Avri, waarbij er ook nadere afspraken over de 
rolverdeling worden gemaakt. Onderdeel van zo’n project zijn de juridische, communicatieve en technische 
voorbereiding van de beleidswijziging. Hiervoor worden processen en standaarddocumenten (zoals modelbrieven) 
voorbereid door gemeenten en Avri. De kosten van het project zijn onderdeel uit van een tussen Avri en 
gemeenten overeen te komen projectbegroting. 
 
 
 

Het voorstel voor het aanwijzen van locaties in de toekomst in één oogopslag 
  

Gemeente Avri 

 
Zienswijze-
procedure / 
Inspraak  

  

  Voorstel (1)  Optie (bij 1) 

 
Bezwaar-
procedure 

  

 
optie  Nu  

 
 



Toelichting: 
De huidige werkwijze (Nu) waarin Avri met de bezwaarschriftenprocedure werkt is niet ideaal (ervaring Avri: het is 
bewerkelijk, duur en geeft inwoners de indruk dat de rechtsbescherming onvoldoende is gediend) en wordt daarom 
ook niet aanbevolen voor de toekomst. Ook gemeenten willen zelf liever niet met deze werkwijze aan de slag 
(Optie, rood kruis). Bij de keuze voor het voorstel (1, groene bol) is voor de gemeente de noodzaak om te werken 
met de bezwaarprocedure ook niet aan de orde. 
Avri verantwoordelijk maken voor het bepalen van plaatsen van afvalcontainers in een gemeentelijk procedure voor 
de inrichting van de openbare ruimte is in theorie mogelijk (Optie bij 1), maar wordt niet wenselijk geacht. 
 
Daarom gaat de pijl van Nu in het grijs naar Voorstel (1) dat wordt aanbevolen (en is daarom groen). 
 
 
Hierna volgt een uiteenzetting over de huidige werkvoorraad aan nog aan te wijzen locaties. 

 
 

2. Huidige voorraad locaties (restant uit project en autonome groei) 
 
Er resteren momenteel nog 3 aan te wijzen locaties voor restafvalcontainers vanuit het project. Ook zijn er ca 25 
tijdelijke voorzieningen op al aangewezen locaties waarvan van een aantal de locatie mogelijk nog wijzigt.  
Vanuit autonome groei zijn er 22 locaties gepland om aangewezen te worden (per 29 oktober 2019). Deze 
autonome groei is een continu proces.  
 
 Dat leidt tot de volgende vragen: 

• Per wanneer wordt overgegaan tot de ‘toekomstige werkwijze’ (1)? Daarmee komt een einde aan de 
aanwas autonome groei-locaties in de huidige voorraad; 

Het aanwijzen van locaties kan vanuit Avri-perspectief in principe elk moment (of bijv. 1 januari 2020) overgaan. De 
gemeenten hebben op hun beurt de tijd nodig op intern de werkwijzen af te stemmen met oa. de verantwoordelijke 
afdeling die over het omgevingsplan gaat. Voorgesteld wordt om zo spoedig mogelijk - in verband met het gevoel 
van rechtsbescherming - het aanwijzen van locaties naar gemeenten over te dragen. En daarbij af te stappen van 
rechtsbescherming achteraf in de vorm van de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift.  
Avri past de Afvalstoffenverordening (ASV) aan (op het punt van het aanwijzen van locaties door Avri, AB 
bevoegdheid) en laat deze publiceren zodat de wijziging zo spoedig mogelijk 2020 in kan gaan.  
 
 
Vakberaad 3 december 2019 
Met het vakberaad wordt gestuurd op een overgang van de bevoegdheid tot het vaststellen van de locaties per 1 
mei 2020. 
Alle locaties waarover het DB tot 1 mei 2020 een besluit heeft genomen, worden door Avri afgehandeld (bezwaar- 
en beroepschriften). De laatste bezwaarschriften zullen dan in de zomer 2020 afgerond kunnen zijn. 
 

 
Voorsteltekst voor in het advies van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen 
Bestuur: 
Het dagelijks bestuur van Avri adviseert het AB – gehoord hebbende het vakberaad – als volgt: 
 

1. Besluiten de bevoegdheid tot het aanwijzen van locaties voor brengvoorzieningen onderdeel te laten 
worden van de gemeentelijke ruimtelijke inrichtingsprocessen en hierop inspraak voor de inwoners te 
bieden als vorm van rechtsbescherming; 

2. Deze werkwijze per 1 mei 2020 in te laten gaan; 
3. Te bepalen dat het Dagelijks Bestuur van Avri tot die tijd verantwoordelijk blijft voor het aanwijzen van 

locaties, inclusief het afwikkelen van eventuele bezwaar- en beroepsschriften hiertegen. Hiertoe besluiten 
de afvalstoffenverordening gewijzigd vast te stellen, conform het voorstel in de bijlage ‘wijzigingsbesluit 
Afvalstoffenverordening 2019’. 



 
 
Besluit tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Avri 2019 
 
Het Algemeen Bestuur van Avri 
 
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Avri van 19 februari 2020; 
 
overwegende dat het wenselijk is om de bevoegdheid voor het plaatsen van afvalcontainers bij de 
gemeente te leggen en de verordening te verduidelijken,  
 
gelet op artikel 10.23 van de Wet milieubeheer en artikel 21, eerste lid, van de gemeenschappelijke 
regeling Avri 
 
besluit: 
 
tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Avri 2019: 
 
 
Artikel I 
Bij artikel 7A wordt het derde lid gewijzigd en het artikel komt te luiden als volgt:  
 
Artikel 7A Inzamelmiddelen en -voorzieningen 
1. De inzameling vindt plaats via: 
 a. een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel; 
 b. een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen; 
 c. een inzamelvoorziening op wijkniveau; 
 d. een brengdepot op lokaal of regionaal niveau. 
2. Het dagelijks bestuur kan aanwijzen via welk inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de 

inzameling van een bepaald bestanddeel huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van 
een perceel plaatsvindt. 

3. Het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente kan de locaties van 
inzamelvoorzieningen aanwijzen. Dit gebeurt in samenspraak met Avri. 

 
 
Artikel II Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2020. 
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Avri van 16 april 2020.  
 
Het Algemeen Bestuur Avri. 
secretaris    voorzitter 
 
 
 
 
W. Brouwer    J. Reus 
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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 16 april 2020 

Agendapunt : 9.1, ter informatie 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Jaaroverzicht Klachten Avri 2019 

 

 
Voorstel 

1. Kennis te nemen van het Jaaroverzicht Klachten Avri 2019 
 

 
Inleiding 
Op grond van het besluit van het dagelijkse bestuur van de GR Avri houdende klachten Regeling 
Klachtenbehandeling Avri is er een verplichting dat de klachten coördinator jaarlijks aan het Algemeen 
Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter verslag uitbrengt over de behandelende klachten. 
 
Eerder zijn alle door Avri ontvangen klachten conform de klachtenregeling Avri in behandeling genomen en 
afgewikkeld. Nu wordt dit ook met het Jaaroverzicht Klachten ter kennisname aangeboden aan het AB. 
 
Beoogd effect 

1. Leren en verbeteren; op basis van het Jaaroverzicht Klachten 2019 zijn er in de organisatie 
afspraken gemaakt met betrekking tot de snelheid en de wijze van afhandeling van klachten. 

 
Argumenten 

1. Met het produceren van het Jaaroverzicht Klachten Avri 2019 wordt voldaan aan artikel 9 van de 
AWB. 

 
Kanttekeningen 
In het verslag zijn geen vergelijkingen met eerdere jaren opgenomen.  
 
Communicatie 
- 
 
Financiën 
- 
 
Uitvoering  
- 
 
Bijlagen: 
Verslag klachtenafwikkeling Avri 2019 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Jaaroverzicht Klachten 
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Jaaroverzicht Klachten Avri 2019 
 
 

1. Inleiding 
De klachtencoördinator brengt via de directeur / secretaris DB jaarlijks aan het algemeen bestuur, het dagelijks 
bestuur en de voorzitter verslag uit over de behandelde klachten.  
 
De verantwoordelijkheid voor het afhandelen van klachten ligt waar mogelijk bij de desbetreffende afdeling. Dit 
geldt vooral voor eenvoudige klachten. Snel contact openen met een ontevreden inwoner en de klacht objectief en 
oplossingsgericht afhandelen, herstelt het vertrouwen in Avri. Een goede klachtenafhandeling doet recht aan alle 
belangen en partijen.  
Klachten gaan onder andere over: niet (tijdig) reagerende, onheuse bejegening door een ambtenaar of 
medewerker. 
 
 

2. Uitingen van ongenoegen 
Er zijn diverse uitingen van ongenoegen. Uitingen van ongenoegen van inwoners kunnen in de volgende 
categorieën worden onderscheiden:  
 
Klachten:  
Klachten die behandeld worden op grond van de klachtenregeling en hoofdstuk 9 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) kunnen uitsluitend gaan over de wijze waarop het bestuursorgaan of een vertegenwoordiger 
daarvan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens klager of een ander heeft gedragen. Het kan daarbij gaan 
om onheuse bejegening, niet of (veel) te laat reageren, niet of onvoldoende of te laat informatie verstrekken enz.  
 
Meldingen:  
Meldingen zijn in de ogen van burgers weliswaar ook klachten, maar ze gaan met name over praktische zaken, 
zoals losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting e.d. Deze zaken moeten zo snel mogelijk 
opgepakt/gerepareerd moeten worden. Hierop is het wettelijk regime van de Awb niet van toepassing. 
 
Bezwaren:  
Bezwaar kan worden gemaakt tegen besluiten, zoals bijv. het verlenen van een vergunning, het toekennen van 
een voorziening, het verlenen van subsidie. De mogelijkheid voor het indienen van bezwaar wordt bij het besluit 
vermeld. Deze procedure heeft een eigen wettelijk regime.  
De bezwaarschriften en de afhandeling ervan wordt geregistreerd. De bezwaarschriftencommissie brengt jaarlijks 
een verslag uit.  
 
Het onderhavige jaarverslag richt zich uitsluitend op de behandeling van de klachten 
 
 

3. Klachtenoverzicht  
De verplichting om jaarlijks van de klachtbehandeling verslag uit te brengen is opgenomen in artikel 9.12a 
Algemene wet bestuursrecht: ”Het bestuursorgaan draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende 
schriftelijke klachten. De geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd. 
De klachtenregeling van Avri is uitgewerkt in de klachtenregeling. Deze interne klachtenprocedure is een wettelijk 
verplichte voorfase, voordat men terecht kan bij een externe klachteninstantie. Voor Avri is dat de Nationale 
ombudsman in Den Haag. Deze brengt jaarlijks een eigen jaarverslag uit.  
Registratie van schriftelijke en mondelinge klachten vindt centraal plaats door de klachtencoördinator. Zij bewaakt 
de termijn van behandeling, aard van de klacht, en de kwaliteit van het antwoord. 
 
 

4. Wijze van afdoening van klachten  
De verplichting om jaarlijks van de klachtbehandeling verslag uit te brengen is opgenomen in artikel 9.12a 
Algemene wet bestuursrecht: ”Het bestuursorgaan draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende 
schriftelijke klachten. De geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd. 
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De klachtenregeling van Avri is uitgewerkt in de klachtenregeling. 
Deze interne klachtenprocedure is een wettelijk verplichte voorfase, voordat men terecht kan bij een externe 
klachteninstantie. Voor Avri is dat de Nationale ombudsman in Den Haag. Deze brengt jaarlijks een eigen 
jaarverslag uit.  
Registratie van schriftelijke en mondelinge klachten vindt centraal plaats door de klachtencoördinator. Zij bewaakt 
de termijn van behandeling, aard van de klacht, en de kwaliteit van het antwoord. 
 
 

5. De inhoud van de klachten 
Gezien het feit dat veel klachten vaak eenzelfde onderwerp hebben, valt de inhoud van de klachten onder te 
verdelen in de volgende categorieën:  

1.wacht- / behandeltijd: de klager is van mening dat hij (veel) te lang heeft moeten wachten voordat zijn 
aanvraag/verzoek in behandeling is genomen;  
2. klantbejegening (dit kan betekenen een als onheus ervaren bejegening in het contact, maar ook het niet 
reageren op brieven, telefoontjes, mails e.d.)  
3. niet nakomen afspraken;  
4. informatie (er wordt dan geklaagd over te weinig / niet adequate dan wel foutieve informatievoorziening); 
5. overig (klachten die niet in een andere categorie zijn onder te brengen, zoals het moeten betalen van kosten 
voor omwisseling van een container.  

 
 

6. Toelichting oordeel klacht 
Een (deels) terechte klacht: er is niet tijdig of onjuist gehandeld door Avri 
Een onterechte klacht: er is tijdig en /of juist gehandeld. Het kan zijn dat de indiener van de klacht niet op de 
hoogte is van de regels of het oneens is met de regels.  
Niet vast te stellen: hierbij verschillen klager en Avri van mening.  
 
 

7. Invoeren omgekeerd inzamelen 
In 2019 is het omgekeerd inzamelen ingevoerd bij de meeste inwoners van de acht gemeente waarvoor Avri 
werkzaam is. Dit heeft bij de bewoners veel vragen opgeleverd. Hierdoor is het KCC overbelast geraakt waardoor 
de respons tijd langer dan normaal en wenselijk is, heeft geduurd. Bewoners hebben om die reden gebruikt 
gemaakt van het formulier op de website dat toen nog klachtenformulier heette. Aangezien de meeste meldingen 
geen klachten betroffen, is het formulier op de website aangepast.  
De website vermeldt nu duidelijk zichtbaar middels een button dat mededingen over de werking of het niet werken 
van de ondergrondse container kan worden gemeld. De website vermeldt onderaan haar pagina de 
klachtenregeling van Avri.  
 
 

8. Aantal klachten  
In 2019 zijn er 13 officiële klachten ingediend. Daarnaast waren er 10 meldingen  die te maken hadden met de 
invoering van het omgekeerd inzamelen die door de drukte bij het KCC door de klachtencoördinator in behandeling 
is genomen, de bewoners hadden in deze gevallen geen behoefte om de formele of informele klachtenprocedure 
te doorlopen. Doordat de mensen gebruik maakten van het klachtenformulier dat op de website kon worden 
ingevuld, zijn deze meldingen als klacht in behandeling genomen.  Deze zijn wel in dit overzicht meegenomen 
omdat zij door de klachtencoördinator zijn afgewikkeld. Dit is eenmalig geweest en deze meldingen zullen in het 
vervolg door het KCC worden afgewikkeld.  
 
  



 

  
Pagina 4 

 
  

Overzicht 
 

Avri afdelingen   
Afval 3 
Handhaving 8 
Bereikbaarheid/communicatie 1   
Overig 1 
Totaal 13  

 
Afval, aard van de klachten  
Omwisselen containers 2 
Beleid 1 
Totaal 3 

 
Handhaving, aard van de klachten  
Hondenpoep/bejegening 2 
Parkeerboete/bejegening 2 
Afval/bejegening 1 
Overig/bejegening 3 
Totaal 8 

 
Gemeenten  
Buren  
Culemborg  
Maasdriel 1 
Neder Betuwe  
Tiel 7 
West Betuwe 3 
West Maas en Waal  
Zaltbommel 1 
Onbekend 1 
Totaal 13 

 
 
Samenvatting  

• Aantal klachten: 13 (23) 

• Formeel afgehandeld: 9 

• Informeel afgehandeld:4  

• Toe of afname: dit is het eerste Jaaroverzicht Klachten Avri. Het is dus niet mogelijk een vergelijk te 
maken.  

• Inhoud klachten: De meeste formele klachten gaan over ( vermeend ) klachtwaardig gedrag van 
toezichthouders en boa’s. Een ander deel betreft klachten over parkeren en hondenpoep (parkeerbonnen 
en strafbeschikkingen)  

• De meeste informele klachten gingen over het invoeren van het omgekeerd inzamelen en de 
communicatie hierover. Omdat de scheidslijn tussen klacht en melding in dit geval erg dun is, is met het 
KCC afgesproken deze versneld bij de klachten coördinator neer te leggen.  

• Van de inhoudelijk behandelde klachten was er 1 (gedeeltelijk) gegrond. Daarnaast waren er 11 klachten 
ongegrond waarvan in 1 geval het wel een verbeterpunt in de afhandeling heeft opgeleverd.  In 1 geval 
was de (on)gegrondheid niet vast te stellen. 

 
Nationale Ombudsman 
Er is een telefoontje geweest van de ombudsman over een klacht die zij hebben ontvangen. Deze klager had 
echter niet het formele traject bij Avri doorlopen en om die reden heeft de ombudsman de klacht niet in 
behandeling genomen.  
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Reeds ingevoerde verbeteringen 
1. De website is aangepast waardoor het voor bewoners inzichtelijker is geworden of er sprake is van een 

melding of een klacht.  
2. Het klachtenformulier is nu voor bewoners beschikbaar via de website. 
3. Het KCC is geïnformeerd en geïnstrueerd om bewoners nog beter te informeren over de mogelijkheden 

van de klachtenregeling. 
4. Met de indiensttreding van een jurist bij Avri, heeft Avri een vaste klachtencoördinator gekregen. Zij 

bewaakt tijdige afhandeling van de klachten door de organisatie.  
 
Verbeterpunt(en) voor de organisatie:  

1. Eenvoudige vragen snel(ler) beantwoorden. Ten aan zien van meer ingewikkelde vragen kan de 
organisatie in bepaalde gevallen duidelijker communiceren over wat een bewoner mag verwachten voor 
wat betreft de snelheid en de wijze van beantwoording. Hierover worden afspraken gemaakt met het Klant 
Contact Centrum.  

2. De doorlooptijd van een formele klacht dient in veel gevallen sneller te verlopen. Er is nu afgesproken dat 
alle klachten direct door gezet worden naar de interne klachtencoördinator (jurist Avri), die voor tijdige 
afhandeling zorgt.  


