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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 9 juli 2020 

Agendapunt : 7.6, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : 
Verrekening 
inkomstenderving restafval 
inco/luier inzameling 

 

 
Voorstel 

1. In te stemmen dat indien een gemeente de financiële compensatie voor luier-incontinentie 
materiaal via Avri (BSR) regelt, de meerkosten daarvan voor rekening van die betreffende 
gemeente zijn. 

2. In te stemmen dat de kosten die Avri maakt voor het apart inzamelen en (laten) verwerken van 
incontinentiemateriaal worden doorbelast aan de betreffende gemeente vanaf 1 augustus 2020. Dit 
maakt dan voor die gemeente onderdeel uit van het pluspakket. 

 

 
Inleiding 
Luier- en incontinentie afval hoort op dit moment nog bij het restafval.  Door het Algemeen Bestuur is 
besloten dat de gemeenten afzonderlijk een besluit nemen over de wijze waarop met deze afvalstroom 
wordt omgegaan. Zo zijn er op dit moment een aantal gemeenten die een financiële compensatie verlenen 
aan inwoners met luier/incontinentie afval (Maasdriel, Zaltbommel, West Betuwe en Tiel). In de gemeente 
Neder Betuwe wordt door Avri het apart inzamelen van luier- en/of incontinentie materiaal als plustaak 
uitgevoerd. West Maas en Waal heeft een pilot waarbij de inzameling niet door Avri wordt uitgevoerd. 
Culemborg en Buren hebben nog geen regeling. 
 
Volgens de laatste informatie zal ARN eind mei 2020 een besluit nemen over de voortzetting van 
gescheiden verwerking van luier- en incontinentie afval. Mocht dit een besluit tot voortzetting zijn dan zal 
Avri op zijn vroegst in het voorjaar 2021 deze afvalstroom kunnen aanleveren bij ARN. 
 
Op dit moment vindt er een pilot plaats in de gemeente West Maas en Waal (in ieder geval tot eind 2020) 
waarbij luier-incontinentie afval apart wordt ingezameld. De gemeente WMW draagt zorg voor de kosten 
van de inzameling/huur containers. Voor deze pilot is geen einddatum afgestemd. De evaluatie wordt met 
belangstelling tegemoet gezien. 
 
Tenslotte is er een pilot in de gemeente Neder Betuwe sinds medio maart 2020 voor de duur van een half 
jaar. In deze pilot kunnen inwoners met een medische indicatie voor incontinentie afval in aanmerking 
komen voor een aparte mini container voor incontinentie afval. De kosten voor deze inzameling komen 
volledig voor rekening van de gemeente Neder Betuwe. 
 
Beoogd effect 

1) Transparantie over de financiële consequenties bij de regelingen van gemeenten rondom luier- en 
incontinentie afval. 

 
Argumenten 
1.1. Gemeenten bepalen regeling/plustaak. 
Het uitvoeren van een regeling zowel financieel als operationeel is een verantwoordelijkheid van elke 
afzonderlijke gemeenten. Zij dragen zorg voor de kosten. Waar Avri als pluspakket de regeling uitvoert qua 
inzameling of de financiële compensatie via BSR laten lopen voor de gemeenten worden de kosten per 1 
augustus geheel doorberekend. 
 
2.1.Rechtsongelijkheid tussen gemeenten opheffen. 
Neder Betuwe betaalt de volledige kosten van de pilot en daarmee ook de inkomstenderving door het 
onttrekken van het variabele tarief. Bij de pilot in de gemeente West Maas en Waal wordt dit niet 
doorberekend. Door deze kosten nu door te berekenen wordt dit opgeheven.  
 
Kanttekeningen 
1.1. Gemeenten hebben deze kosten niet opgenomen in de gemeentebegroting 2020. 
De gemeenten die te maken krijgen met het doorberekenen van inkomstenderving restafval per 1 augustus 
2020 hebben dit niet opgenomen in hun gemeentebegroting 2020. Zij zullen dit moeten rapporteren. Voor 
het jaar 2021 kan dit opgenomen worden in de begroting of doorbelast naar de inwoners. 
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Communicatie      
Door in te stemmen met dit voorstel is geen aanvullende communicatie noodzakelijk voor inwoners. De 
desbetreffende gemeenten worden op de hoogte gebracht van dit besluit. 

 
Financiën 
Alle kosten worden als plustaak in rekening gebracht bij de afzonderlijke gemeenten indien er sprake is van 
een operationele regeling voor luier-en/of incontinentie materiaal. De desbetreffende gemeenten krijgen de 
kosten doorberekend op basis van de ingezamelde hoeveelheden luier/incontinentie afval omgerekend naar 
aanbiedingen restafval. 
 
Gebaseerd op de ervaringscijfers van WMW in 2019 en het eerste kwartaal 2020; 
10.000 kg incontinentie per/mnd ingezameld  : 5 kg per aanbieding = 2.000 aanbiedingen x € 1.20 = kosten  
per maand zijn € 2.400,00. 
 

De meerkosten van BSR zijn op basis van de opgave van BSR. 
 
Uitvoering 

De uitvoering van de bestaande operationele regelingen lopen door onder verantwoordelijkheid van de 
Avri organisatie.  
 
Bijlagen 
- 

 


