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Algemeen Bestuur Avri 
 

Agenda 9 juli 2020 
 

 
 

Donderdag 9 juli 2020 van 09.00 tot 12.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur van Avri in de vergaderzaal, 
locatie Geldermalsen, Meersteeg 15. 
 

Gewijzigde Agenda 
 

 

1. Opening  

2. Vaststellen agenda  

3. Mededelingen  

4. Ingekomen stukken  

 4.1 Brief Veolia – onderhandeling over raamovereenkomst vergoeding 
2017 en verder 
 

Bijlage 4.1 

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 Raadsinformatieavond 15 april 2020 en 
Platformbijeenkomst 3 juni 2020 
 

- 

7. Ter besluitvorming  

 7.1 AB voorstel Aanwijzen locaties (doorgeschoven AB 16.04.20) Bijlage 7.1 

 7.2 ‘Evaluatie invoering omgekeerd inzamelen’ *  

  7.2a  Rapport TwynstraGudde Bijlage 7.2a 

  7.2b AB voorstel Bestuurlijke reactie op het rapport  Bijlage 7.2b 

 7.3 Jaarstukken 2019**  

  7.3.1 AB voorstel Kredietoverschrijding Bijlage 7.3.1 

  7.3.2 AB voorstel Zienswijzen Jaarstukken 2019** Bijlage 7.3.2 

 7.4 AB voorstel Zienswijzen Begroting 2021** Bijlage 7.4** 

 7.5 AB voorstel Inzameling PMD hoogbouw/stadscentra en buitengebied Bijlage 7.5 

 7.6 AB voorstel Verrekening inkomstenderving restafval inco luier 
inzameling 

Bijlage 7.6 

 7.7 AB voorstel Zienswijze Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 BSR  Bijlage 7.7 
 7.8 AB voorstel Zienswijze ontwerp begroting 2021 BSR Bijlage 7.8 

  
** De stukken behorende bij agendapunt 7.3 en 7.4 zijn concepten. De definitieve stukken worden 
verzonden in de week van 29 juni 2020, wanneer de zienswijzen verwerkt zijn. 
 

8. Ter bespreking  

 8.1 Terugkoppeling IBOR 
 

- 

9. Ter informatie  

 9.1 Jaaroverzicht klachten (doorgeschoven AB 16.04.20) Bijlage 9.1 

 9.2 Jaarrapportages en DVO’s IBOR (mededeling) - 
 

10. Rondvraag  

11. Sluiting  



GJ VEOLIA

AANGETEKEND & PER E-MAIL

AVRI
T.A.V. het Algemeen Bestuur
Meersteeg 15
4191 NK GELDERMALSEN

Koomancavri.nl

Uw ref : Overeenkomst Op- en Overslaan, Transport, Sorteren en

Huishoudens met effectieve ingangsdatum

Onze ref: VPPRN / RB/ Ic
Datum : Utrecht, 14 mei 2020
Betreft : onderhandeling van AVRI over Raamovereenkomst vergoeding 2017 en verder

Geachte bestuur,

Met onderstaande uiteenzetting refereren wij tevens aan het telefonisch overleg tussen AVRI en
Veolia van 14 mei 2020.

Onlangs is na een lang en moeizaam proces de vergoeding voor onze diensten in opdracht van
AVRI vanuit het Afvalfonds voor de kalenderjaren 2015 en 2016 afgerond door het treffen van een
eenmalige financiële regeling. Ofschoon AVRI namens haar deelnemers enerzijds de
opdrachtgever van Veolia zijn en zij anderzijds (zonder Veolia) met Afvalfonds de afspraken maken
omtrent hergebruik en de vergoeding van de kosten, is deze eenmalige regeling voorbereid en
uitgewerkt door direct overleg tussen Afvaifonds en Veolia. De uitwerking van deze zogenaamde
vaststellingsovereenkomst is met u gedeeld en de financiële uitwerking is reeds door Veolia aan
uw gemeenten voldaan.

Het is buitengewoon ongelukkig geweest dat er zoveel jaren onduidelijkheid heeft bestaan over de
vergoeding van onze diensten. In het bijzonder omdat bij de aanbesteding van deze diensten is
verwezen naar de Raamovereenkomst en de afspraak tussen onder meer AVRI en de
verpakkingsindustrie dat het Afvalfonds alle kosten van de gemeenten (dus ook de vergoeding
voor onze diensten) volledig zou vergoeden. Uiteraard willen we voorkomen dat we andermaal zo
lang op onze vergoeding moeten wachten in het kader van de onderhandelingen tussen VNG
(namens AVRI en de andere gemeenten) en Afvalfonds over de kalenderjaren 2017 en verder.

Wij willen u erop wijzen dat uw organisatie de verplichting heeft om de gerechtvaardigde belangen
van Veolia - als uw contractpartner- te behartigen. AVRI heeft recht op volledige vergoeding van
haar kosten en dus ook van de vergoeding die Veolia vraagt voor de gecontracteerde diensten
zoals de vermarkting van de kunststoffen. Vergoeding van die opgedragen diensten kost AVRI
geen geld, mits zij adequaat aanspraak maakt op de afspraak dat het Afvalfonds alle kosten van
AVRI zal vergoeden. Indien AVRI die aanspraken weggeeft, kan de rekening daarvan niet naar
Veolia worden verlegd. Dat zou niet alleen onredelijk zijn, maar ook een wijziging van het
uitgangspunt van onze overeenkomst.

Veolia is zelf geen partij bij de Raamovereenkomst of de onderhandelingen daaromtrent en kan
derhalve niet langs die weg in voorkomend geval waarschuwen dat het onderhandelingsresultaat
onvoldoende is om de vergoeding voor de in opdracht van AVRI verrichte diensten te dekken.
Vandaar dat wij u langs deze weg waarschuwen én wijzen op uw contractuele verplichtingen.

Veolia Papier & Plastics Recycling Nederland BV.
Proostwetering 30, 3543 AG Utrecht, Postbus 4011, 3502 HA Utrecht
Moezelhavenweg 1, 1043 AM Amsterdam
Telefoon: +31(0)30 8906706, e-mail: kcc.utrecht@veolia.com, website: www.veolia.nl
IBAN NL521NGB0650024796, KaK nr. 30020165, BTW nr. NL001716621B01
SD-B100-V1 .0
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AVRI is contractpartner van Afvalfonds en uw organisatie kan, door instructie van VNG als
vertegenwoordiger van de gemeenten bij de onderhandelingen direct invloed uitoefenen op de
uitkomst van de onderhandelingen. Daarom verzoeken wij bij dezen met klem dat AVRI (eventueel
via de VNG) actief deelneemt aan de onderhandelingen met Afvalfonds over de uitwerking van de
afspraak in de Raamovereenkomst ter zake van de volledige vergoeding van de kosten van de
gemeenten in de kalenderjaren 2017 en verder. Wij hebben al diverse malen inzicht gegeven in de
vergoeding die wij voor onze diensten ten behoeve van AVRI rekenen. Specifiek voor de
vermarkting diensten 2017 betreft het een vergoeding van €147,75 per ton en voor 2018 een
vergoeding van €182,54 per ton. Genoemde vergoedingen zouden door AVRI van het Afvalfonds
moeten worden verkregen. Voor 2019 en 2020 schatten wij in dat deze kosten significant hoger
zullen uitkomen.

Wij begrijpen dat de onderhandelingen voor 2017 al in een vergevorderd stadium zijn. Ook in dat
geval geldt dat zolang er geen deal is, de gesprekken kunnen worden voortgezet waarin onze
belangen moeten worden meegewogen. Als u in dit stadium bewust genoegen neemt met een te
geringe vergoeding komt dat voor uw rekening en risico en niet van Veolia. Wij kunnen ons
voorstellen dat Afvalfonds streeft naar een zo laag mogelijke vergoeding. Om AVRI te helpen zich
daartegen te wapenen, zijn wij uiteraard bereid om AVRI hierin actief te ondersteunen. Immers,
met onze onderbouwing van uw integrale kosten, wordt het voor Afvalfonds moeilijker om weg te
lopen van haar verplichting onder de Raamovereenkomst.

Met vriendelijke groet,

Veolia Papier & Plastics Recycling Nederland BV

Door: H. McCarville Door: R.J.M. Beuting
Titel: directeur Titel: directeur

Cc: de heer W. brouwer

Veolia Papier & Plastlcs Recycling Nederland BV.
Proostwetering 30, 3543 AG Utrecht, Postbus 4011. 3502 HA Utrecht
Moezelhavenweg 1,1043 AM Amsterdam
Telefoon: +31(0)30 8906706, e-mail: kcc.ulrechl@veolia.com, website: www.veolia.nt
bAN NL521NGB0650024796, KvK nr. 30020165, BTW nr. NL001716621B01
SD-B1 00-Vi .0
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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 : 9 juli 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 augustus 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 Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur 

Van Secretaris Avri en vakberaad 

Kopie aan  

Datum januari 2020 

Betreft Aanwijzen locaties afvalcontainers 



 

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 
augustus 2020. 
Alle locaties waarover het DB tot 1 augustus 2020 een besluit heeft genomen, worden door Avri afgehandeld 
(bezwaar- en beroepschriften). De laatste bezwaarschriften zullen dan voor het einde van 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 augustus 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 augustus 2020. 
  
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Avri van 9 juli 2020.  
 
Het Algemeen Bestuur Avri. 
secretaris    voorzitter 

 
 
 

 
W. Brouwer    J. Reus 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding  

Het algemeen bestuur (verder AB) van Gemeenschappelijke Regeling (verder GR) Avri heeft op 13 oktober 2016 de 

Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020 vastgesteld. Hiermee committeren de tien deelnemende gemeenten 

zich aan een regionale doelstelling om in 2020 niet meer dan 75 kilo restafval per persoon per jaar produceren.  

 

In het half jaar hierna wordt onderzocht welke veranderingen er in de inzamelsystematiek zouden moeten worden 

doorgevoerd om deze doelstelling te realiseren. Uit deze inventarisatie komen twee varianten naar voren: 

1. Richten op restafval op afstand  

2. Richten op het beperken van de mogelijkheid tot het aanbieden van restafval 

 

In maart 2017 kiest een meerderheid van het AB voor de variant 1. In opdracht van de toenmalige directeur wordt de 

variant uitgewerkt in een beleidsplan en een projectplan, die in november 2017 worden vastgesteld door het AB.  

 

Het project heeft tot doel om: ‘(…) in 2019 een operationeel systeem in te voeren waarbij binnen de tien gemeenten alle 

huishoudens in de kernen het restafval wegbrengen naar ondergrondse restafvalcontainers en de huishoudens in het 

buitengebied naar keuze gebruikmaken voor het verlagen van de inzamelfrequentie voor restafval en een vierde container 

voor verpakkingen of meeliften met het systeem in de kernen.’1 

 

Het project omvat volgens de opzet in het projectplan de werkzaamheden en de voorbereidingen in 2017 en 2018 die 

nodig zijn om het systeem per 1 januari 2019 operationeel te hebben. Echter, door procedurele en technische 

belemmeringen loopt de uitvoering van het project vertraging op en wordt de invoering van het systeem uitgesteld tot 

1 juli 2019. Het is tevens de eerste keer dat Avri een dergelijk groot project uitvoert. Het AB van Avri heeft daarom 

organisatieadviesbureau TwynstraGudde gevraagd de invoering van het nieuwe afvalinzamelbeleid te evalueren. Dit 

evaluatieonderzoek is met name bedoeld om als bestuur en organisatie te leren ten behoeve van toekomstige majeure 

beleidswijzigingen.  

1.2 Onderzoeksvragen  

In het onderzoek staan twee onderzoeksvragen centraal:   

1. Hoe moeten het bestuur van Avri en de Avri-organisatie de volgende keer een dergelijke beleidswijziging 

voorbereiden en uitvoeren? 

2. Welke verbeteringen kunnen op basis hiervan worden doorgevoerd in de Avri-organisatie?  

 

De eerste onderzoeksvraag moet leiden tot een evaluatie van het project en de lessen die daaruit kunnen worden 

getrokken. De tweede onderzoeksvraag geeft een doorkijk in de ontwikkeling van Avri als organisatie, om de opgaven 

waar Avri de komende jaren voor gesteld staat, aan te kunnen.  

 

De onderzoeksvragen zijn uitgewerkt in onderliggende deelvragen. Deze worden beantwoord in de hoofdstukken 2, 3, 

4 en 5. In lijn met deelvraag A2 beslaat de scope van dit evaluatieonderzoek de periode van eind 2015 tot en met eind 

2018. Bij de conclusies en aanbevelingen wordt (kort) stilgestaan bij de implementatieperiode vanaf 2019 en de daarbij 

geleverde prestatie.  

 

1 ‘Bijlage 2 Projectplan Invoering Nieuw Afvalbeleid’. 
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1. Hoe moet het bestuur van Avri en de Avri-organisatie de volgende keer een dergelijke beleidswijziging 

voorbereiden en uitvoeren? 

 

A1. Hoe is het nieuwe beleid tot stand gekomen en op basis van welke onderbouwing zijn besluiten voorbereid en 

genomen?  

A2. Hoe is de besluitvorming over het nieuwe afvalbeleid in 2016 tot en met 2018 feitelijk verlopen en welke 

gebeurtenissen en omstandigheden hebben daarbij een rol gespeeld?  

A3. Hoe zijn deze besluiten geborgd in het project?  

A4. Welke tussentijdse besluiten zijn genomen die invloed hadden op de uitvoering van het project en hoe zijn die 

besluiten tot stand gekomen?  

A5. Hoe zijn deze besluiten geborgd in het project? 

 

B1. Hoe heeft de sturing op en de uitvoering van het project plaatsgevonden: opdrachtgeverschap, resultaatbeschrijving, 

fasering, beheersing, financiën, risicomanagement?  

B2. Op welke wijze en op welke momenten vond bijsturing door AB, DB of directie plaats? 

 

C1. Ten aanzien van fasering: op welke wijze was er in het project aandacht voor de overgang/overdracht van beleid naar 

uitvoering en uiteindelijk beheer? 

 

D1. Hoe heeft interne en externe communicatie plaatsgevonden?  

D2. Hoe zijn de doelgroepen/stakeholders betrokken en hoe is specifiek de communicatie met de gemeenten verlopen? 

 

E1. Hoe was de rolverdeling tussen bestuur en organisatie? 

 

2. Welke verbeteringen kunnen op basis hiervan worden doorgevoerd in de Avri-organisatie? 

 

A. In hoeverre was er sprake van professioneel en toegesneden projectmanagement? 

 

  Bovenstaande deelvragen raken de volgende aspecten waarop in dit onderzoek getoetst zal worden:  

- Opzet afvalbeleid   

· Besluitvorming en onderbouwing (feitelijk procesverloop) 

· Communicatie (intern en extern)  

- Uitvoering project 

· Opzet project 

o Fasering  

o Rolverdeling  

o Beheersaspecten: GROTICK  

· Besluitvorming en (bij)sturing 

· Borging besluitvorming in projectplan  

· Communicatie (intern en extern) 

 

Door deze aspecten centraal te stellen, krijgt het onderzoeksrapport structuur. In de leeswijzer (§1.4) staat 

aangegeven in welk onderdeel de analyse op de deelvragen plaatsvindt. Op basis van de analyse op bovenstaande 

aspecten worden aanbevelingen gedaan, gericht op het leren en verbeteren van de organisatie en projectmatig 

werken.  
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1.3 Aanpak  

Allereerst hebben het onderzoeksteam en de begeleidingscommissie in een startgesprek het definitieve plan van aanpak 

vastgesteld. Vervolgens is er een eerste beeld gevormd van het feitelijke verloop van de beleidsontwikkeling en de 

uitvoering van het project ‘omgekeerd inzamelen’ door middel van documentenstudie. In dit kader zijn o.a. notulen van 

het AB en het DB, beleidsstukken, visies, presentaties projectdocumenten en persberichten bestudeerd. Een 

documentenstudie als losstaande onderzoeksmethodiek biedt geen garantie dat er recht wordt gedaan aan het volledige 

feitencomplex. Vervolgens is het beeld van het procesverloop op basis van de documentenstudie enerzijds geverifieerd 

en anderzijds aangevuld tijdens een gespreksronde. Hiermee is de analyse ingekleurd met de ervaringen en de beelden 

van de betrokken wethouders, raadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers vanuit verschillende geledingen van Avri. 

De gespreksverslagen van de interviews zijn ter verificatie teruggelegd bij de respondenten. Op deze wijze is getracht 

een zo feitelijk mogelijk procesverloop te schetsen waarop onze bevindingen zijn gebaseerd. Onze conclusies en 

aanbevelingen zijn weergegeven in het voorliggende rapport.  

 

 

 

 

 

1.4 Leeswijzer 

Als je vanuit het perspectief van bestuurder en raadslid wil lezen wat er op het totaal geleerd kan worden, lees dan vooral 

hoofdstuk 6. Vanuit organisatieperspectief, waar het gaat om projectmatig werken, is hoofdstuk 5 vooral van belang. Wil 

je echt inzicht verkrijgen in een feitelijk beeld van het volledige tijdsverloop, lees dan hoofdstuk 2 en 3. En wil je daar een 

reflectie en analyse op hebben, lees dan hoofdstuk 4 en 5.  

 

Hoofdstukken 2 en 3 - Feitelijke beschrijving procesverloop 

In hoofdstuk 2 gaan in we op een beschrijvende manier in op het feitelijke procesverloop van de beleidsontwikkeling 

vanaf het moment dat er commitment aan de landelijke doelstellingen wordt gegeven (november 2015) tot aan de 

vaststelling van het beleids- en projectplan in november 2017.  

- Dit hoofdstuk richt zich expliciet op een feitelijke beschrijving die als fundament dient voor de beantwoording van de 

deelvragen A1 t/m A5. 

 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een feitelijke beschrijving gegeven van de uitvoering en de (bestuurlijke) bijsturing van 

het project totdat besloten wordt dat uitstel van invoering op 1 juli 2019 onvermijdelijk is geworden (periode november 

2017-eind 2018).  

- Dit hoofdstuk richt zich expliciet op een feitelijke beschrijving die als fundament dient voor de beantwoording van de 

deelvragen B1, B2, C1, D1, D2, E1. 

 

Hoofdstukken 4 en 5 - Analyse beleidsontwikkeling en uitvoering project  

In hoofdstuk 4 geven we een analyse van het beleidsontwikkelingsproces en richten we ons specifiek op de volgende 

aspecten:  

- 4.1 Besluitvorming en onderbouwing (analyse deelvragen A1 en A2)  

- 4.2 Communicatie (analyse deelvragen D1 en D2) 

 

Startgesprek Documentenstudie Gesprekken Rapportage
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In hoofdstuk 5 wordt de wijze waarop het project is opgezet en uitgevoerd geanalyseerd.  We richten ons specifiek op 

de volgende aspecten:  

- 5.1 Opzet project 

· 5.1.1 Algemeen  

· 5.1.2 Fasering (analyse deelvragen B2 en C1) 

· 5.1.3 Rolverdeling (analyse deelvraag E1) 

· 5.1.4 Beheersaspecten (analyse deelvraag B1)   

- 5.2 Besluitvorming en (bij-)sturing (analyse deelvraag B2)  

- 5.3 Borging besluitvorming in project (analyse deelvragen A3 en A5) 

- 5.4 Communicatie (intern en extern) (analyse deelvragen D1 en D2) 

 

Hoofdstuk 6 - Conclusies en aanbevelingen  

In hoofdstuk 6 worden op basis van het feitelijke procesverloop (hoofdstukken 2 en 3) en de analyse hiervan 

(hoofdstukken 4 en 5) conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan, gericht op het leren en verbeteren van de 

organisatie en projectmatig werken. Hiermee wordt recht gedaan aan de beantwoording van onderzoeksvraag 2.  
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2. Beleidsontwikkeling: commitment aan ambities tot en met 

vaststelling projectplan  

November 2015-november 2017 

Om tot het nieuwe beleid te komen, vindt er vanaf eind 2015 een beleidsontwikkelingstraject plaats. In dit hoofdstuk 

wordt op hoofdlijnen het feitelijke procesverloop geschetst van dit beleidsontwikkelingstraject. Hierbij staat de 

onderliggende besluitvorming in het AB en het DB centraal.   

 

5 november 2015 - Regionaal commitment formulering nieuw regionaal afvalstoffenplan 

Op 5 november 2015 vindt het Regionaal Overleg over Afvalinzameling (ROA) plaats waarin de landelijke doelstellingen 

(gemiddeld maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar in 2020 en 75% afvalscheiding) worden besproken door de 

regionale milieuwethouders. Er wordt besloten dat er, in het kader van het nieuw te formuleren Regionale Afvalstoffen 

Plan (verder RAP) 2016-2020, in 2016 beleidsvoorstellen gedaan zullen worden. In een later stadium worden vervolgens 

de bijbehorende uitvoeringsvoorstellen gedaan.2 

 

Maart 2016-februari 2017 - Opstellen en vaststellen RVAG tot aan ontwikkeling en presentatie inzamelvarianten  

Op 21 maart 2016 wordt besloten een processchema vast te laten stellen voor de totstandkoming van het RAP3. RAP is 

een werktitel die later is gewijzigd naar de Regionale Visie op Afval en Grondstoffen (verder RVAG). Het proces dat door 

het DB wordt vastgesteld, is een ambtelijke inventarisatie van de inzamelvarianten door de Avri-organisatie en tien 

ambtelijke gesprekken met de tien deelnemende gemeenten. Deze inventarisatie vindt plaats tussen mei en juli 2016 en 

leidt tot het opstellen van de RVAG 2017-2020. De ambities uit de RVAG zijn als volgt geformuleerd.   

 

2 Uit het technisch wederhoor blijkt dat er in het begin is gerekend met 75 kilo. In een later stadium is er vanuit de directeur op gestuurd dat er uitgegaan 

moet worden van 60 kilo per inwoner aangezien de berekening van 75 kilo minder (financieel) positief resultaat laat zien. De ommezwaai van 75 naar 60 

kilo is niet in documenten als besluit neergelegd, maar wel in de begroting terug te vinden. 

3 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 21 maart 2016. 
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Figuur 1. Ambities uit de RVAG4 

 

De RVAG wordt op 18 juli 2016 vastgesteld door het DB5 en doorgeleid naar het AB. Het AB krijgt een presentatie van 

de RVAG, verzorgd door een interim beleidsmedewerker op 8 september. Het AB ontvangt de presentatie positief kritisch. 

Specifieke aandacht wordt door het AB gevraagd voor 1) wat de ambitie van 75 kilo in 2020 en 30 kilo in 2025 doet met 

de afvalstoffenheffing, 2) of er voldoende rekening wordt gehouden met handhaving, en 3) hoe er gebruik zal worden 

gemaakt van communicatie: het verspreiden van alleen een folder zou volgens het AB onvoldoende zijn.  

 

In de AB-vergadering van 13 oktober 20166 ligt de RVAG ter vaststelling voor in het AB. Het AB stelt de RVAG bij 

meerderheid vast. Alleen de gemeente West Maas en Waal (WMW), die een zienswijze indiende die ‘(…) abusievelijk niet 

is meegestuurd met de AB-stukken van 13-10’7, stemt tegen het voorstel. De gemeente stelt in de zienswijze dat de visie 

is losgekoppeld van het beleidsplan. Daardoor bestaat er geen zicht op de wijze van realisatie, (financiële) gevolgen en 

de wijze van uitvoering. De gemeenten Buren en Maasdriel delen de kanttekening inzake onzekerheden, zoals geuit door 

WMW, maar stemmen net als de andere gemeenten in. Het AB adviseert collectief het te ontwikkelen beleidsplan, dat 

als uitvoeringsplan geldt voor de vastgestelde visie, vóór de zomer 2017 in besluitvorming te brengen.  

 

In aanvulling op de vastgestelde RVAG geeft een interim beleidsmedewerker tijdens de AB-vergadering van 13 oktober 

een presentatie over de stand van zaken van het bij de RVAG behorende beleidsplan. Er worden twee mogelijke modellen 

voor de toekomst gepresenteerd met verschillende voor- en nadelen. De optie ‘nascheiding’, die eerder in breder 

verband besproken is, maakt geen deel uit van de presentatie. In onderstaand kader worden de onderbouwing van de 

voor- en nadelen en de financiële prognose voor de twee gepresenteerde varianten weergegeven.    

 

4 Presentatie Regionale Visie op Afval en Grondstoffen in algemeen bestuur, 8 september 2016. 

5 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 18 juli 2016. 

6 Notulen vergadering algemeen bestuur, 13 oktober 2016. 

7 Agenda platformbijeenkomst (p.1), 21 november. 
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Toelichting varianten: voor- en nadelen  

 

Variant 1 is met name gericht op het stimuleren van afvalscheiding door middel van hoogfrequente inzameling van 

grondstoffen aan huis, in combinatie met ondergrondse wijkvoorzieningen voor restafval.  

Om de drempel te verhogen voor het aanbieden van restafval, moeten inwoners het laatste beetje restafval dat overblijft 

na goed afval scheiden, naar een ondergrondse container verderop in de wijk brengen. Naast het stimulerende effect 

van een hoog serviceniveau voor het scheiden van grondstoffen, worden inwoners door de loopafstand naar de 

restafvalcontainer geprikkeld minder restafval te produceren. De grijze container, waarmee nu nog het restafval wordt 

ingezameld, wordt uitgerust met een oranje deksel, en dient vanaf dat moment als container voor kunststofverpakkingen, 

drankenkartons en metalen verpakkingen (blik), waardoor deze grondstoffen niet langer in zakken hoeven te worden 

ingezameld. Gemeenten in Nederland die dit systeem hebben ingevoerd (onder andere gemeente Druten begin 2016), 

noemen dit inzamelsysteem vaak 'omgekeerd inzamelen', omdat de nadruk van de inzameling verschuift van het restafval 

naar gescheiden grondstoffen.8   

 

Voordelen variant 1 

• De laagste totale kosten 

• Een bewezen effectief systeem in vergelijkbare gemeenten 

• Systeem is toekomstbestendig 

• Inwoners hebben 24/7 de mogelijkheid om restafval aan te bieden 

• Geen vierde container aan huis voor PMD nodig 

• Buitengebied keuze voor vierde bak of OC 

 

Nadelen variant 1 

• Restafval wegbrengen vraagt voor bepaalde doelgroep om maatwerk! 

• Afstandsprikkel lastiger bij hoogbouw 

 

Variant 2 richt zich op het beperken van de mogelijkheid tot het aanbieden van restafval.  

Het idee is hier dat zowel het volume als de frequentie van leging van de restafvalcontainer aan huis dermate wordt 

beperkt, dat inwoners meer moeten gaan scheiden om zich van hun afval en grondstoffen te kunnen ontdoen. Dit heeft 

als uitgangspunt dat wanneer inwoners maar weinig ruimte hebben in de grijze restafvalcontainer (door het beperkte 

volume ervan en/of door de lage legingsfequentie), ze vanzelf gebruik gaan maken van de ruim voor handen zijnde 

middelen voor het aanbieden van gescheiden grondstofstromen.   

 

Voordelen variant 2 

• Inwoners behouden restafvalcontainer 

• Inwoners hoeven restafval niet naar OC te brengen 

 

Nadelen variant 2 

• Minder bewezen systeem: niet zeker dat de 75 kilo restafval hiermee kan worden gerealiseerd 

• Richting 2025 is er waarschijnlijk een nieuwe grote investering noodzakelijk om de stap naar 30 kilo te zetten 

• Inwoners moeten vier weken wachten met het aanbieden restafval 

• Vier containers aan huis 

   

 

8 AVRI Keuzedocument inzamelvarianten beleidsplan Afval en Grondstoffen, 22 december 2016. 
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Financiële prognose varianten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verwachting is dat het invoeren van variant 1 leidt tot veel meer afvalscheiding. Het vermoeden bestaat dat met name 

de hoeveelheid gft en verpakkingen sterk zal toenemen door het gemak van de relatief hoogfrequente huis-aan-

huisinzameling hiervan ten opzichte van de loopafstand en de financiële prikkel voor restafval. Kijkend naar vergelijkbare 

gemeenten die dit systeem hebben ingevoerd, kan worden opgemerkt dat deze gemeenten in de regel minder dan 70 

kilo restafval per persoon per jaar produceren, en sommigen zelfs niet veel meer dan 40 kilo per jaar. 

 

De verwachting is dat het beperken van het volume en de inzamelfrequentie van restafval (variant 2), in combinatie met 

het hogere serviceniveau voor grondstoffen, zal leiden tot minder restafval. Gezien de onzekerheid van de resultaten van 

dit scenario, is in bovenstaande tabel steeds een bandbreedte genoemd met betrekking tot de hoeveelheden restafval 

en grondstoffen. 

 

 

Het AB acht het wenselijk om beide scenario’s als gelijkwaardig en zonder waardeoordeel aan de raden voor te leggen. 

Derhalve wil het AB beide scenario’s laten presenteren door middel van een roadshow. De vervolgprocedure wordt als 

volgt vastgesteld: Na de platformbijeenkomst in november, volgt in de periode januari-februari binnen alle gemeenten 

een presentatie aan alle raden.  

 

Uit de notulen van de AB-vergadering van 22 december 20169 blijkt dat in de platformbijeenkomst van 8 december 2016, 

waar twintig raadsleden vanuit vijf gemeenten aanwezig waren, de presentatie over de RVAG is herhaald. Er waren wel 

vragen en opmerkingen maar geen tegenspraak. Op verzoek van de gemeenten Maasdriel en Tiel wordt het besluit van 

16 februari 2017 aangaande het beleidsplan uitgesteld door het AB op 22 december 2016. Hun raden komen pas na het 

AB van 16 februari 2017 bij elkaar. De impressie van hoe de presentatie bij de raden is gevallen, kan dan nog niet zijn 

meegenomen. Daarom wordt besloten om eind februari of begin maart 2017 een extra AB-overleg te plannen dat 

volledig in het teken staat van dit onderwerp. Deze extra bijeenkomst vindt uiteindelijk plaats op 9 maart 2017.  

 

In januari en februari 2017 worden de varianten (met bijbehorende subvarianten) conform planning gepresenteerd in de 

roadshow. Volgens het DB10 verloopt de roadshow goed. De sfeer is over het algemeen goed en in de meeste gevallen 

lijken de aanwezigen voor variant 1 te kiezen (restafval op afstand). Neder-Betuwe en Lingewaal zijn hier unaniem in. 

 

9 Notulen vergadering algemeen bestuur, 22 december 2018. 

10 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 6 februari 2017. 
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Expliciet wordt aandacht gevraagd voor de wijze van communiceren naar de inwoners, maatwerk voor inwoners die hun 

afval niet weg kunnen brengen, en luier-/incontinentiemateriaal. 

 

Maart 2017 - Besluitvorming keuze systeem en opties  

Op 9 maart11 wordt er in de extra vergadering van het AB gestemd over de mogelijke varianten. De gemeenten zijn 

daarbij verdeeld met betrekking tot hun keuze voor de voorkeursvariant. De wethouders van Culemborg, Maasdriel, 

Zaltbommel, Neerijnen, Geldermalsen, Lingewaal en Neder-Betuwe kiezen voor variant 1(c) terwijl Buren, WMW en Tiel 

hun keuze voor variant 2 uitspreken. Er wordt bij meerderheid gekozen voor variant 1c ‘restafvalinzameling op afstand 

met daarbij de inwoners in het buitengebied de keuze te laten tussen restafval op afstand of een vierde container voor 

PMD.’ 

 

Qua flankerend beleid bij de uitvoering van variant 1c, wordt er bij meerderheid voor gekozen om hierin mee te nemen: 

a. De Boeken, kleine Elektrische apparaten, Speelgoed en Textiel-tas (verder BEST-tas)  

b. Het verkleinen van de inwerpopening; 

c. Luiers en incontinentiemateriaal zodra zich mogelijkheden voordoen 

 

Daarnaast is er draagvlak om de optie voor hoogbouw en verbetering stadskernen verder uit te werken. 

 

Vanuit het DB worden de volgende aandachtspunten meegegeven: 

- Aandachtspunt scheiding/grenzen bepalen voor het buitengebied. Wat is buitengebied en wat niet?  

- Aandacht voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn, eventueel via maatwerk 

- Afstand naar de ondergrondse restafvalcontainer strak op 250 meter houden 

- Aandacht voor zwerfafval 

- Goed scheiden loont waarmaken, door bijvoorbeeld het vaste deel te verlagen en het variabele deel te verhogen 

- Geen nieuwe deksel of nieuwe container regelen voor kunststof verpakkingsafval, maar een sticker gebruiken om de 

kosten te beperken 

- Aandacht voor dumpingen 

- Aandacht voor bijplaatsen van afval bij ondergrondse container 

- Goed communiceren waar afval naartoe gebracht kan worden 

- Met dorp of kern in gesprek gaan waar de containers geplaatst gaan worden 

 

Maart-augustus 2017 - Ontwikkeling en vaststelling beleidsplan, projectplan omgekeerd inzamelen en 

financiering nieuwe inzamelbeleid/memo naar MT tot uitstel  

Na de vaststelling van de keuze voor variant 1c door het AB op 9 maart 2017, heeft de Avri-organisatie, onder de 

projectleiding van de interim beleidsmedewerker die ook verantwoordelijk was voor het opstellen van de RVAG en het 

bijbehorende beleidsplan, gewerkt aan het projectplan ‘Invoering Nieuw Afvalbeleid’. Dit gebeurt in de periode tussen 

het AB-besluit van 9 maart 2017 en 21 augustus 2017, wanneer het beleidsplan, projectplan en de bijbehorende 

financiering door het DB worden vastgesteld12. Het DB besluit ook het AB-voorstel hierover voor te geleiden in de AB-

vergadering van 26 oktober 2017.  

 

De voortgang van het beleidsplan, projectplan en de bijbehorende financiering van het nieuwe inzamelbeleid staat in de 

tussenliggende periode van maart 2017 tot augustus 2017 niet expliciet op de agenda’s van het DB en het AB.  

 

 

11 Notulen vergadering algemeen bestuur, 9 maart 2017. 

12 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 21 augustus 2017. 
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Vanuit het technisch wederhoor wordt duidelijk dat er vanuit de organisatie op 10 augustus wel een memo is verstuurd 

vanuit de organisatie richting het MT waarin gepleit wordt voor heroverweging van de invoering van omgekeerd 

inzamelen13. Volgens deze memo zitten er op dat moment in het traject nog te veel haken en ogen aan het 

Omgekeerd Inzamelen. Voorgesteld wordt om, voordat omgekeerd inzamelen in heel de regio wordt ingevoerd, eerst 

een pilot uit te voeren. Ondanks dat er landelijk al veel informatie beschikbaar is over de effecten van invoering van 

een vorm van omgekeerd inzamelen, geeft een pilot op lokaal niveau een beter inzicht in de effectiviteit van de 

afvalscheiding, de acceptatie door de inwoners en de uitvoeringsconsequenties voor de inzamelaar. Deze memo wordt 

niet meegenomen in het verdere besluitvormingstraject.  

 

Oktober-november 2017 - Motie Tiel en uitstel besluitvorming naar november door DB  

Begin oktober 2017 stuurt de gemeenteraad van Tiel een brief naar het bestuur van Avri en de raden van de negen 

andere Avri-gemeenten. De kern van deze brief is een verzoek aan het AB om de besluitvorming over het beleidsplan en 

onderliggend projectplan op 26 oktober uit te stellen om de betrokken raden de tijd te geven om een zorgvuldiger 

afweging te kunnen maken. De brief, die als motie in de raad is behandeld, snijdt een aantal punten aan.  

 

De gemeenteraad van Tiel is van mening dat …:  

• … in het voorgaande besluitvormingstraject slechts een beperkt aantal opties aan de leden van 

het AB is voorgelegd. De optie ‘nascheiding’, die bij andere gemeenten als succes wordt 

bestempeld, zou nader onderzocht moeten worden.  

• … in het voorgaande besluitvormingstraject inwoners niet of nauwelijks betrokken zijn geweest 

waardoor het risico op het gebrek aan draagvlak voor het nieuwe beleid aanwezig is.  

• … besluitvorming op 26 oktober betekent dat er een onomkeerbare keuze wordt gemaakt. Dit 

vraagt om zorgvuldige besluitvorming, ook als dit vertraging in het proces betekent.  

 

De gemeente WMW die - net als Tiel (en Buren) - tegen de invoering van variant 1(c) (Omgekeerd inzamelen) stemde, 

reageert positief op de brief van de gemeente Tiel. Daartoe besluit het DB tijdens de vergadering van 9 oktober 2017 14 

kennis te nemen van voornoemde motie en bestuurlijke besluitvorming in het AB te laten uitstellen naar 16 november 

2017. Tijdens deze DB-vergadering van 9 oktober wordt er voor het eerst op het niveau van het DB gesproken over de 

mogelijkheden tot uitstel.  

Bekend bij het DB is dat, om de planning van het project te halen, er al aanbestedingen in voorbereiding zijn, er reeds 

een projectleider gevonden is en dat er daardoor kosten zijn verbonden aan het uitstellen van het project met een half 

jaar. Het DB besluit de politieke discussie af te wachten. In het AB kan het DB dan nog aangeven wat de consequenties 

van uitstel zouden betekenen15.  

 

16 november 2017 - AB stelt beleidsplan, projectplan en financiering nieuwe inzamelbeleid vast  

Op 16 november16 ligt het voorstel, met de onderwerpen beleidsplan van Afval naar Grondstof, het bijbehorende 

projectplan en de financiering van het nieuwe beleid, ter besluitvorming voor bij het AB. In onderstaand kader zijn de 

acht onderdelen waarover gestemd wordt feitelijk weergegeven.    

 

13 Memo: Heroverwegen invoering Omgekeerd inzamelen (Restafval op afstand), 10 augustus 2017. 

14 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 9 oktober 2017. 

15 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 9 oktober 2017. 

16 Notulen vergadering algemeen bestuur, 16 november 2017. 
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Besluitenlijst AB 16 november 

 

- Het regionaal beleidsplan wordt vastgesteld:  

· Tiel en WMW stemmen niet in met het nieuwe beleid. WMW stemt wel mee met de opties 

· Geldermalsen, Lingewaal, Culemborg, Buren (in tegenstelling tot maart 2017), Maasdriel, 

Zaltbommel, Neder-Betuwe en Neerijnen stemmen in met het nieuwe beleid en de opties 

- Het projectplan Invoering nieuw afvalbeleid wordt vastgesteld  

- Het investeringskrediet van € 8,7 miljoen wordt beschikbaar gesteld 

- Er komt nader onderzoek naar de BEST-tas en de functionaliteit van de milieustraten 

- De inwerpopeningen worden verkleind tot 30 liter 

- Er worden geen GFT-cocons geplaatst bij hoogbouw. Eventuele verzoeken van inwoners worden 

voorgelegd aan het bestuur 

- Er wordt ingestemd met de mogelijkheid van (tijdelijk) cameratoezicht op kritische brenglocaties. 

Gemeenten moeten hun APV hierop voorbereiden 

- Er wordt ingestemd met de geldlening van € 8,7 miljoen + gekozen opties 

- Het AB besluit in meerderheid vast te houden aan het basispakket. De vraag om eigen 

afvalbeleid wordt daarmee niet gehonoreerd. Wel roept het AB op om te kijken naar 

maatwerkoplossingen. 

 

Bestuurlijke aandachtspunten bij het besluit zijn: 

- Goede communicatie 

- Inwonersparticipatie 

- Maatwerk 

- Plaatsing container in overeenstemming met gemeenten 

- Ervaringen van andere gemeenten onderzoeken 

- Ontwikkelingen luierinzameling en incontinentiemateriaal blijven volgen  

- Kostenefficiënt in zetten bij omruilen container/sticker/andere kleur deksel 

- De mogelijkheid of het inzamelen van blik meegenomen kan worden bij omgekeerd inzamelen. 

 

 

In de platformbijeenkomst van 22 november 2017 wordt teruggeblikt op de besluitvorming van het nieuwe 

inzamelbeleid. Vanuit de raadsleden kwam de vraag om, net zoals bij Goed Scheiden Loont, vooraf een nulmeting te 

doen. Op deze manier worden de nadelige effecten zichtbaar. Hiervoor heeft Avri akkoord nodig van het AB. Het AB 

besluit tijdens de AB-vergadering van 21 december 201717 in 2018 een nulmeting te doen.  

 

17 Notulen vergadering algemeen bestuur, 21 december 2017. 
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3. Uitvoering en (bestuurlijke) bijsturing project  

November 2017-december 2018 

Nadat het beleidsplan en het projectplan in het AB op 16 november 2017 zijn vastgesteld, liggen er kaders voor de 

voorbereiding en de implementatie in 2018. Na dit besluit worden de voorbereidingen getroffen om het nieuwe 

afvalbeleid conform de planning van 1 januari 2019 in te laten gaan. Er worden volgens de notulen van de vergadering 

op 15 januari 2018 diverse acties ondernomen18, die sinds het AB-besluit van 16 november gaande zijn of reeds zijn 

afgerond op 15 januari 2018 (zie kader).  

 

- Gesprekken met de afdelingen voor inventarisatie 

- Ontwikkelen van processtructuur (stuurgroep, kerngroepen en werkgroepen) 

- Gesprek afbakening centrum - buitengebieden 

- Diverse marktconsultaties 

- Voorbereiding besluitvorming en publicatie bestek afgerond 

- Bestek diverse containers op TenderNed 

- Stickervoorstel uitwerken AB-GR Avri voor op minicontainers 

- Opstellen inrichtingseisen voor plaatsing ondergrondse containers met vakberaad 

- Voorbereiding locatieonderzoek voor plaatsing containers 

- Correspondentie voorbereiden inspraakreacties/zienswijzen op (nieuwe en te wijzigen) locaties 

- Correspondentie besluitvorming plaatsing bestaande containers 

- Juridische basis op orde maken (afvalverordening, uitvoeringsregeling, instrumentarium handhaving, toets transitie) 

- Offerte rondes directievoering 

- Ontwikkelen communicatieframe (intern, extern en participatie. Zoeken naar vernieuwing) 

- Begroting omzetten naar beheermodel (kostenplaatsenframe) 

- Offerte opstellen en aanstellen communicatieadviseur is afgerond 

 

Vanuit het technisch wederhoor komt naar voren dat niet aan al deze acties is voldaan. De volgende acties uit het 

projectplan zijn gemeld als ‘gedaan’ of ‘in uitvoering’.   

 

18 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 15 januari 2018 
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- Gesprekken met afdelingen voor inventarisatie: niet ontwikkeld en afgerond 

- Processtructuur (stuurgroep, kerngroepen, werkgroepen): niet ontwikkeld en afgerond 

- Gesprek afbakening centrum- en buitengebied; opgestart na vaststelling, nog niet ontwikkeld en afgerond. 

- Diverse marktconsultaties; niet ontwikkeld en afgerond 

- Voorbereiding besluitvorming en publicatie bestek afgerond; niet ontwikkeld en afgerond; 

- Bestek diverse containers op Tenderned: er was nog geen bestek 

- Stickervoorstel uitwerken AB – GR Avri voor op minicontainers: nog niet mee begonnen; 

- Opstellen inrichtingseisen voor plaatsing ondergrondse containers met vakberaad: niet mee begonnen; 

- Voorbereiding locatieonderzoek voor plaatsing containers: niet ontwikkeld en afgerond 

- Correspondentie voorbereiding inspraakreacties/zienswijzen op locaties: niet ontwikkeld en afgerond 

- Correspondentie besluitvorming plaatsing bestaande containers: niet ontwikkeld en afgerond 

- Juridische basis op orde maken (afvalverordening, uitvoeringsregeling, instrumentarium handhaving, toets transitie: 

niet ontwikkeld en afgerond 

- Offerte rondes directievoering; niet ontwikkeld en afgerond 

- Ontwikkelen communicatieframe (intern, extern en participatie). Zoek naar vernieuwing: start januari 2018 

- Begroting omzetten naar beheermodel (kostenplaatsenframe): deels ontwikkeld, niet afgerond 

- Offerte opstellen en aanstelling communicatieadviseur is afgerond: correct. 

 

Januari-april 2018 - Onduidelijkheid en verheldering rondom aanwijzen locaties, de Afvalstoffenverordening 

(ASV), en uitrol en planning  

Begin 2018 blijkt dat er nog enkele onduidelijkheden zijn met betrekking tot de uitvoering van het project. Zo was 

bestuurlijk niet bekend dat locaties van afvalcontainers formeel aangewezen moeten worden en ook was niet bekend 

wie bestuurlijk bevoegd is om locaties aan te wijzen (gemeenten of Avri). Bij het bepalen van de locaties had Avri altijd 

een adviserende rol, waarbij uiteindelijk de gemeenten de verantwoordelijkheid namen voor de keuze van de locatie. De 

formele besluitvorming over het aanwijzen en plaatsen van de ondergrondse containers kon daarmee per gemeente 

verschillen.  

 

De rol van Avri is op dit aspect tot 2018 beperkt gebleven tot het geven van advies voorafgaand aan de gemeentelijke 

besluitvorming over locaties en het uitvoeren (plaatsen en beheren) na het genomen besluit door de gemeente.19 Het 

DB van Avri (en niet de gemeenten) bleek al geruime tijd de bevoegdheid te hebben om locaties aan te wijzen maar was 

zich hier niet van bewust. De Afvalstoffenverordening (ASV) 2018 was op dit punt onvoldoende duidelijk. Daarnaast was 

het bestuur nog niet bekend met de jurisprudentie van de Raad van State dat inwoners rechtsbescherming hebben bij 

het aanwijzen van locaties.  

 

In het eerste kwartaal van 2018 wordt gewerkt aan het verkrijgen van meer duidelijkheid over bovenstaand vraagstuk. 

Duidelijkheid hierover en draagvlak hiervoor zijn zodanig belangrijk dat het eerste kwartaal vooral hierop wordt 

ingezoomd met de gemeenten. Dit kost extra capaciteit en tijd; concreet resulteert dit in drie maanden vertraging. Dit 

gaat ten koste van de rest van de voorbereiding van het project. Opschuiving van de invoeringsdatum van het beleid is 

echter geen onderdeel van de discussie.   

   

 

19 Notulen vergadering algemeen bestuur van 19 april 2018. 
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In het vakberaad van 6 maart 2018 hebben de aanwezige gemeenten unaniem uitgesproken dat zij na overleg met hun 

portefeuillehouder het aanwijzen van de locaties voor inzamelvoorzieningen vanaf nu bij Avri wensen te beleggen. 

Achterliggende gedachten hierbij zijn dat dit leidt tot onder andere een uniforme werkwijze binnen de tien gemeenten, 

gelijke rechtsgelijkheid voor de inwoners van de tien gemeenten en dat belegging bij Avri, de kwaliteit van de procedure 

ten goede komt. De gemeenten hebben zelf onvoldoende kennis en capaciteit in huis om de procedure te kunnen 

uitvoeren, en als gemeenten het individueel zouden moeten gaan doen, is het hoogst onzeker of de procedures tijdig 

afgerond zullen zijn.20 Overigens heeft Avri zelf ook de kennis en capaciteit niet in huis en zal er moeten worden 

ingehuurd. 

 

In lijn met de uitkomsten van het vakberaad van 6 maart 2018 wordt op 12 maart in het DB besloten dat Avri de 

verantwoordelijkheid moet krijgen voor de locatiekeuze, de besluitvorming daarover en het bijbehorende 

inspraakproces.21 Dit wordt geagendeerd voor de AB-vergadering van 19 april 2018 middels het voorstel 

Wijzigingsbesluit ASV. In het AB van 19 april 2018 wordt dit voorstel vastgesteld met als toevoeging dat de 

locatiebepaling in samenspraak met gemeenten plaatsvindt22. Verder wordt besloten dat de extra kosten (doordat Avri 

nu de locaties aanwijst en daardoor dus taken van de gemeente overneemt) opgelost dienen te worden binnen 

projectbudget. Tevens neemt het AB kennis van de procedure voor het bepalen van locaties (formele inspraak). In een 

extra bijeenkomst wordt voor wat betreft communicatie besproken wie wat doet. Specifiek wordt uitgezocht of er recht 

tot opstal nodig is. Als suggestie hiervoor wordt meegegeven om naar gebruiksovereenkomsten te kijken. 

In het kader van de besluitvorming over de ASV vindt er ook discussie plaats over de volgorde van de uitrol van het 

beleid over de verschillende gemeenten. Avri wilde de eerste uitrol graag in een gemeente met stedelijk gebied en een 

gemeente met landelijk gebied doen. Daarom worden Tiel en WMW, in afstemming met het vakberaad namens de 

gemeenten en met goedkeuring van de directeur en het AB op 19 april 2018, vastgesteld als eerste gemeenten waar aan 

de slag wordt gegaan met de locatiebepaling, ondanks het feit dat deze gemeenten als enigen tegen het nieuwe beleid 

stemden.  

 

Mei 2018 - Varianten omtrent verdere voorgang project; keuze voor bezwarenprocedure  

In de DB-vergadering van 7 mei 201823 uit de voorzitter van het DB zijn zorgen dat bij het enerzijds bieden van inspraak 

aan inwoners op de nieuwe besluitvorming en tegelijkertijd starten met het plaatsen van de containers, inwoners zich 

niet serieus genomen zouden voelen. Tevens geeft de voorzitter van het DB aan niet content te zijn met de procedurele 

keuze om Tiel als eerste gemeente uit te rollen. De directeur reageert dat de voorbereidingen nu al zodanig ver gevorderd 

zijn dat de kosten van uitstel van invoering op 1 januari 2019, zonder uitgewerkte ambtelijke doorrekening, op € 1 miljoen 

worden geschat. Het DB overweegt tijdens deze vergadering de volgende besluiten: 

1. De planning aanpassen door Tiel en WMW naar achter te schuiven 

2. Het plannen van inloopavonden met inwoners, voorafgaand aan de zienswijzetermijn 

3. Communicatie over het nieuwe afvalbeleid uitstellen naar eind juni 2018 

4. Het mandaat van de directeur niet wijzigen en het mandaat om te beslissen op de zienswijzen neerleggen bij de 

voorzitter van het DB 

 

20 Notulen vergadering algemeen bestuur van 19 april 2018. 

21 Notitie project ‘Afval Scheiden heel gewoon’ (geen datum). 

22  Door toevoeging van een derde lid in artikel 8 van de ASV wordt de nieuwe werkwijze verduidelijkt. Daarmee wordt binnen het publiekrecht geregeld 

dat Avri de partij is die de afvalvoorzieningen, inclusief de locaties ervan, aanwijst. De bevoegdheid tot 'het aanwijzen van locaties' houdt in dat, naast 

het bepalen welke percelen worden aangesloten op een inzamelvoorziening, ook het vaststellen van de definitieve locaties bij Avri komt te liggen. Dit 

laatste komt neer op het mogen beschikken over de gemeentegrond. Hiervoor moeten de gemeenten Avri voor de definitieve locaties privaatrechtelijke 

toestemming verlenen middels het vestigen van een recht van opstal.   

23 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 7 mei 2018  
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Met betrekking tot de eerste twee beslispunten wordt beslispunten vier varianten op te laten stellen door de projectgroep 

waarin de verschillende gevolgen voor kosten en planning uiteen worden gezet. Dat heeft geleid tot de volgende vier 

varianten. 

 

Elk van bovenstaande varianten is uitgewerkt in een SWOT-analyse. Er zijn in de Avri-organisatie twee versies van de 

SWOT-analyse in omloop24. In de eerste SWOT-analyse komt variant 1 als beste mogelijkheid naar voren en staat variant 

2 op de derde plek. In de tweede SWOT-analyse komt variant 1 als minst gunstige optie naar voren terwijl variant 2 als 

beste naar voren komt. Uit de documenten en uit de interviews is het procesverloop met betrekking tot de SWOT analyses 

niet eenduidig te herleiden. Bij het technisch wederhoor wordt door de Avri-organisatie aangegeven dat variant 1 het 

advies is van het projectteam aan de directeur; variant 2 is het advies van de directeur aan het DB. De titels van de beide 

documenten, zoals weergegeven in de voetnoten, lijken dit te onderschrijven. 

 

Ook is bij het technisch wederhoor door de organisatie van Avri aangegeven dat er twee bijeenkomsten zijn geweest 

(november/december 2018) waarbij projectteam, MT, teamleiders en Communicatie aanwezig waren. Daarbij is 

aangedrongen op uitstel tot 1 januari 2020. Dat is niet gehonoreerd. 

 

Het DB besluit namelijk tijdens de DB-vergadering van 18 mei 201825 voor variant 2 (‘maatwerk op inspraak met 

bezwaaroptie, starten met plaatsen aansluitend aan besluit tijdens de bezwaarprocedure’) te gaan. Hiermee wordt 

besloten de zienswijzeprocedure om te zetten in een bezwaarprocedure. Tevens wordt besloten dat de extra kosten 

zoveel mogelijk gedekt moeten worden met meevallers die ontstaan in het traject zelf en dat de communicatie over het 

nieuwe afvalbeleid voorlopig on hold moet worden gezet.  

   

 

24 Bestandsnaam SWOT 1: SWOT-analyse DP PT NM 17052018. 

   Bestandsnaam SWOT 2: SWOT-analyse EdV CB DP 18052018 v2. 

25 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 18 mei 2018. 

1 • Deze variant betreft het uitvoeren van de genoemde eerste twee DB-besluiten.  

• Gevolg hiervan is dat de planning voor Avri te krap wordt om 1 januari te kunnen halen;  

ook als er extra personeel ingehuurd wordt, omdat aanwezigheid en betrokkenheid van Avri bij het proces 

noodzakelijk is. 

2 • Inspraakprocedure veranderen door na informatieavond als DB een besluit te nemen over de locaties met 

introductie van de mogelijkheid om zes weken bezwaar te maken. Intussen worden de containers geplaatst 

zodat de door de genoemde besluiten verloren tijd herwonnen kan worden. De rechtszekerheid voor 

inwoners blijft bestaan, net zoals variant 1. Avri moet extra kosten maken voor de inhuur van personeel om 

de ingedikte planning uitvoerbaar te maken en de deadline te halen. Voor deze variant is het van belang dat 

er geen nieuwe vertragingen optreden in de planning. Volledige medewerking van de tien gemeenten is 

vereist om 1 januari 2019 te kunnen garanderen. Bij vertraging moet worden overgeschakeld naar variant 4. 

3 • 2018 als campagnejaar en 2019 als overgangsjaar gebruiken. 

• Dit brengt erg veel extra kosten met zich mee (inschatting € 1,6 miljoen), levert imagoschade op voor Avri 

en deelnemende gemeenten, en heeft als consequentie dat de doelen op afvalscheiding een jaar later 

behaald worden. Deze variant wordt daarom niet als een reële optie gezien.  

4 • Tiel en WMW gaan enkele maanden later over dan 1 januari 2019. In dat geval heeft Avri tijdelijk twee 

verordeningen. Dat is juridisch en uitvoeringstechnisch mogelijk, maar niet wenselijk.  
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Half mei-eind juni 2018 - Wisseling van de wacht en begroting 2019  

In deze periode verandert, ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2019, de samenstelling van het AB 

en wordt er een nieuw DB aangesteld26.  

 

Intermezzo: Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 

 

Op 21 maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit geldt niet voor de gemeenten Geldermalsen, 

Neerijnen en Lingewaal; zij fuseren op 1 januari 2019 naar de gemeente West Betuwe. De AB-leden van deze drie 

gemeenten blijven zitting houden in het nieuw te vormen AB.  

 

Tijdens de eerste formele AB-vergadering in nieuwe samenstelling op 28 juni wordt benadrukt dat er vanaf dan een 

bijzonder AB zitting heeft. Er zijn nieuwe leden en Avri zit midden in een overgangsfase in verband met nieuw beleid. 

Avri heeft de afgelopen periode veel in de schijnwerpers gestaan (zie hierna). De vicevoorzitter benadrukt dat de 

gemeenten zelf Avri zijn. Als gemeenten zeggen dat Avri het niet goed doet, zeggen ze eigenlijk dat ze het zelf niet 

goed doen; in de GR wordt uitgegaan van solidariteit en samen beslissingen nemen27.  

 

Medio mei zorgde de toen nieuw gepresenteerde begroting 2019 voor media-aandacht. De Gelderlander28 stelt in een 

nieuwsbericht dat de variabele tarieven voor het aanbieden van restafval met ± 200% zouden stijgen. Hiermee werd ook 

in de media de toon over het nieuwe beleid negatiever29. In de eerste DB-vergadering hierna, op 4 juni 2018, was dit 

onderwerp van gesprek en is expliciet naar elkaar uitgesproken dat de regie op de communicatie teruggepakt moet 

worden30. De regie op de communicatie wordt vervolgens teruggenomen met het aanstellen van een interim Strategisch 

Communicatie Adviseur, die een adviserende rol krijgt richting de directeur31. 

 

Het DB geeft de Avri-organisatie (via de directeur) opdracht tot het ontwikkelen van meer varianten voor de 

afvalstoffenheffing. Dit ter bespreking op 18 juni 2018. Niet alle gemeenten redden de termijn voor een zienswijze hierop. 

Tevens vindt er op 4 juni een extra bijeenkomst plaats, bedoeld om de laatste stand van zaken rond het project te 

bespreken in breder verband. Hierbij zijn - naast de afscheid nemende DB leden - nieuwe AB-leden, vertegenwoordigers 

vanuit het vakberaad en communicatiemedewerkers van de gemeenten aanwezig.  

 

Op 28 juni 2018 vindt de eerste formele AB-vergadering in de nieuwe samenstelling plaats. Hierin wordt een nieuw DB 

gekozen en ligt de begroting 2019 voor, inclusief zienswijzen van de gemeenten32. De begroting wordt bij meerderheid 

vastgesteld. Door meerdere gemeenten wordt wel expliciet aandacht gevraagd voor het meenemen van de punten 

incontinentiemateriaal, blik en de verhouding basistarief en variabel deel. Hierop wordt besloten de besluitvorming over 

de tarieven later in het jaar plaats te laten vinden. Zeven gemeenten gaan akkoord met de begroting. De gemeenten 

Lingewaal en WMW stemmen tegen, maar kunnen meegaan in het akkoord als er een goede invulling wordt gegeven 

aan de tariefstelling. De gemeente Tiel is tegen de begroting. Het jaar ervoor heeft men in Tiel met nadruk aangegeven 

het nieuwe systeem niet te omarmen. Ook bij de inwoners is hier geen draagvlak voor.  

 
  

26 Notulen vergadering algemeen bestuur, 28 juni 2018. 

27 Notulen vergadering algemeen bestuur, 28 juni 2018. 

28 https://www.gelderlander.nl/geldermalsen/volle-kliko-vanaf-2019-fors-duurder-in-rivierenland~aeead1eb/  

29 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 4 juni 2018. 

30 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 4 juni 2018. 

31 O.a. Interviewverslag focusgroep Avri medewerkers (31 oktober 2019). 

32 Notulen vergadering algemeen bestuur, 28 juni 2018. 

https://www.gelderlander.nl/geldermalsen/volle-kliko-vanaf-2019-fors-duurder-in-rivierenland~aeead1eb/
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Het AB-lid van Tiel heeft de opdracht om het nieuwe systeem opnieuw ter discussie te stellen en vraagt expliciet aandacht 

voor dispensatie en maatwerk. De overige leden van het AB geven aan dat er, conform de regels van de Groet, Irma, 

geen maatwerk mogelijk is voor de gemeente Tiel. Maatwerk zou bovendien kunnen leiden tot de vraag van enkele 

andere gemeenten om ook maatwerk te ontvangen, hetgeen als ongewenst wordt beschouwd door de AB-leden. Deze 

discussie krijgt begin juli verdere uitwerking.  

 

Begin juli 2018-begin september 2018 - Eerste inloopavonden voor inwoners, en discussie over gekozen 

bezwaarprocedure, haalbaarheid van de planning en maatwerk  

 

Eerste inloopavonden voor inwoners  

De eerste inloopavonden voor inwoners vinden plaats vanaf begin juli. Voor de ‘nieuwe’ gemeente West Betuwe vinden 

deze inloopavonden plaats op: 3 juli (Neerijnen), 4 juli (Lingewaal), 5 juli (Geldermalsen). In totaal vinden er 27 

inloopavonden plaats in alle tien gemeenten, voorafgaand aan de besluitvorming over de containerlocaties.  

 

Bezwaarprocedure en planning  

Het nieuwe DB vergadert voor de eerste keer in de huidige samenstelling op 2 juli 2018. Tijdens deze vergadering staat 

de implementatie van het projectplan expliciet op de agenda. Het DB geeft tijdens deze vergadering aan het belangrijk 

te vinden aangehaakt te blijven bij de risico’s en de planning van de uitvoering van het project33. Tevens wordt er op 

voorspraak van het DB een update over de stand van zaken gevraagd met betrekking tot een aantal besluiten dat net 

voor de bestuurswissel heeft plaatsgevonden. Zo heeft het vorige DB besloten om al te starten met plaatsen, ook al is 

de bezwaartermijn nog niet is verlopen. Het DB spreekt uit dit een spannend traject te vinden omdat dit negatieve 

reacties van inwoners kan oproepen. Ook vraagt het DB tijdens deze vergadering34 expliciet over helderheid in de 

tariefstelling die, mede door de media-aandacht, tot discussie heeft geleid. Afgesproken wordt om de Avri-organisatie 

via de directeur een aantal scenario’s met uitgangspunten en onderbouwing uit te laten werken zodat hierover in 

september door het AB besluitvorming plaats kan vinden.  

 

Waar op 2 juli 2018 al een update werd gevraagd over de stand van zaken van het project op enkele voor het DB 

‘spannende’35 onderwerpen staat op 12 juli de gekozen bezwaarprocedure expliciet op de agenda. Het DB plaatst 

vraagtekens bij de werkwijze en impact hiervan en vraagt de Avri-organisatie via de directeur een voorstel uit te werken 

met de consequenties van het alternatieve scenario waarin de oorspronkelijke zienswijzeprocedure wordt gevolgd. Deze 

ligt voor tijdens de DB-vergadering van 20 augustus36. Vanuit het DB wordt tevens de vraag gesteld of de planning nog 

wel haalbaar is. Bestuurlijk wordt het ongemak uitgesproken dat is gerelateerd aan het feit dat er al gedurende de 

bezwaartermijn geplaatst gaat worden. De directeur geeft daarbij aan dat de planning haalbaar is indien de afgesproken 

procedure wordt gevolgd waartoe het vorige DB heeft besloten37. Als het nieuwe DB vindt dat er een nieuw proces moet 

komen, moet hier bestuurlijk een nieuw besluit over worden genomen. Tot die tijd wordt de huidige planning gevolgd 

omdat uitstel extra kosten vergt38.  

   

 

33 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 2 juli 2018. 

34 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 2 juli 2018. 

35 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 2 juli 2018. 

36 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 20 augustus 2018. 

37 Bij het technisch wederhoor is vanuit de Avri-organisatie aangegeven dat eerder anders werd geadviseerd. 

38 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 20 augustus 2018. 
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Het DB-besluit vanwege de twijfel over de gekozen procedure, de Avri-organisatie via de directeur te vragen om het hele 

proces van besluitvorming in kaart te brengen, net zoals de consequenties indien de bezwaarprocedure wordt aangepast 

naar de oude situatie. Onderstaande scenario’s worden ontwikkeld en liggen voor tijdens een extra vergadering op 30 

augustus. 

 

 

Het DB besluit op 30 augustus39 de variant te bestendigen en dit besluit voor te leggen tijdens de AB-vergadering van 6 

september 2018. Na dit AB-overleg besluit het DB in een vergadering erna, ook op 6 september40, om, gehoord hebbende 

het AB, het gekozen proces voor het bepalen van locaties in stand te laten. Dit is feitelijk een bevestiging van het besluit 

van het vorige DB in mei 2018. Belangrijke randvoorwaarden hierbij zijn dat een onafhankelijke jurist het proces gaat 

toetsen en dat er goed wordt gecommuniceerd via de website en middels een brief over de rechten van inwoners en 

over de procedure is. Het DB besluit daartoe ook een persbericht op te stellen waarin de locatieprocedure wordt 

uitgelegd.  

 

Maatwerk   

Naast de discussie over de te volgen procedure, speelt in juli 2018 nog steeds de discussie over uitstel en maatwerk voor 

de gemeente Tiel. Op 11 juli vindt er een gesprek plaats tussen twee wethouders en twee ambtenaren van de gemeente 

Tiel en de directeur van de Avri. Onderwerp van discussie is de ruimte die de gemeente Tiel vraagt aan de Avri om de 

invoering van het beleid met nog een jaar uit te stellen. De gemeente Tiel wil het proces zorgvuldig bespreken met 

inwoners, de locaties bepalen en leren van de invoering van het beleid bij andere gemeenten41. Het DB legt naar 

aanleiding van deze discussie met de gemeente Tiel de Avri-organisatie via de directeur de vraag voor om scenario’s te 

ontwikkelen die aan de gemeente Tiel voorgelegd kunnen worden. Dit zijn de volgende scenario’s:   

 

39 Notulen vergadering Dagelijks bestuur, 30 augustus 2018  

40 Notulen vergadering Dagelijks bestuur, 6 september 2018 

41 Notulen vergadering Dagelijks bestuur, 12 juli 2018 

De gevraagde varianten voor de procedure plaatsen ondergrondse containers 

1 Met formele inspraak vooraf. 

2 Met maatwerk zonder formele inspraak. Dit is op 18 mei 2018 aan het vorige DB voorgelegd en zij hebben 

gekozen voor variant 2. Dit betekent dat de locaties worden vastgesteld en dat er gedurende de bezwaartermijn 

al geplaatst gaat worden. Deze variant heeft geen formele inspraakprocedure. 

3 Bezwaartermijn afwachten voordat geplaatst gaat worden (max. achttien weken). 

4.  Herstel van de formele inspraak. Er wordt dan geen bezwaarmogelijkheid meer geboden maar nog wel beroep 

bij de Raad van State.  

1. Tiel doet gewoon mee op 1 januari 2019. Dit moet uiterlijk 1 september 2018 bekend zijn in verband met de 

planning van de inzameling. 

2 Tiel krijgt uitstel van een jaar maar moet in de zomer van 2019 een besluit nemen: 

- meedoen per 1 januari 2020 

- uittreden per 1 februari 2021 

3 Tiel krijgt uitstel van een jaar, maar doet mee per 1 januari 2020. 

4 Tiel besluit niet mee te doen en start meteen de uittredingsprocedure (per 1 januari 2020). 
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Het DB doet op basis van de scenario’s, behalve aan de gemeente Tiel, ook aan de gemeente WMW - die tevens kritisch 

was op de snelheid waarmee het beleid zou worden ingevoerd - het voorstel om een jaar later te beginnen42. Een 

belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat de financiële gevolgen voor de gemeenten zelf zijn. De commissieraden van 

Tiel en de raad van WMW besluiten uiteindelijk vanuit financieel oogpunt om niet uit te stellen43.   

 

Half september-half oktober 2018 - Eerste besluitvorming, start bezwarenprocedure, plaatsing containers en 

discussie over tarieven en opties flankerende beleid  

 

Eerste besluitvorming, bezwarenprocedure en start plaatsing containers  

Na het technisch wederhoor blijkt dat, nadat begin september de procedure bestuurlijk bepaald is, het het projectteam 

gelukt is om binnen twee weken de eerste adviezen over locaties (West-Betuwe) ter besluitvorming aan het DB voor te 

leggen.  

 

Er moet vanwege het besluit over de te volgen procedure44 met spoed tevens een bezwaarschriftenproces ontwikkeld 

worden. De procedure is ter kennisname aan het DB voorgelegd. De bemensing van de bezwaarschriftencommissie en 

het proces wordt uitbesteed aan externe juristen vanwege capaciteitsgebrek in het projectteam45. Op 8 oktober zijn er 

zo’n twintig bezwaarschriften ingediend46.  

 

Op donderdag 4 oktober 2018 is de eerste ondergrondse container geplaatst47. Er wordt uitgesproken dat er in de hierna 

volgende weken vierhonderd containers geplaatst gaan worden. Een complicatie is dat de huidige aannemer 

onvoldoende personeel heeft om dit te realiseren. Door de Avri-organisatie wordt bij het technisch wederhoor 

aangegeven dat dit komt doordat vertraging in de besluitvorming ervoor zorgde dat het werk niet conform eerdere 

planning kon worden uitgevoerd. Er is een andere aannemer benaderd door de projectleider van de Avri ter 

ondersteuning. Daarnaast is er aan een derde partij een offerte gevraagd om dertig bovengrondse containers te huren 

totdat de echte containers geplaatst kunnen worden. Expliciet wordt medegedeeld dat het plaatsingsproces op schema 

ligt. Deze mededeling gaat voorbij aan het voorbehoud dat eerder vanuit het projectteam is gemaakt ten aanzien van 

de beschreven risico’s (die dus niet op mochten treden). 

   

 

42 Vanuit het technisch wederhoor blijkt dat er tegelijkertijd bestuurlijk toch nog twijfels waren over de onderbouwing van dit advies. Dit advies is vrij ‘last-

minute’ voorgesteld.  

43 Notulen vergadering Algemeen bestuur, 6 september 2018 

44 Dit is het besluit van 6 september 2018 (Uit: notulen vergadering dagelijks bestuur 6 september 2018). 

45 O.a. Totaaloverzicht verloop Afval scheiden heel gewoon van begin tot eind (toev RA) en Gespreksverslag projectleiding (16 okto- 

ber 2019). 

46 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 8 oktober 2018. 

47 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 8 oktober 2018. 
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Bestuurlijke discussie over tarieven, blik bij glas en incontinentiemateriaal  

In dezelfde periode waarin de bezwarenprocedure en het plaatsen van de eerste containers plaatsvindt, speelt bestuurlijk 

de discussie over de tariefstelling, ‘blik bij glas’ en incontinentiemateriaal. Tijdens de AB-vergadering van 18 oktober48 

worden besluiten genomen over de eerste twee onderwerpen; deze besluiten zijn als voorstellen voorbereid door het 

DB op 17 september 201849. Het AB kiest in meerderheid, conform voorstel DB en zienswijzen van de deelnemers, voor 

een prijsstijging van de variabele tarieven 2018 met 10-15% voor 2019. Het AB geeft daarmee richting aan het DB om in 

de volgende jaren door te groeien naar een hoger variabel deel. Het AB stelt hiermee het tarief voor 2019 als volgt vast:  

- Basistarief: € 169,00  

- Variabele tarieven:  

· 30 liter: € 1,00  

· 30 liter hoogbouw: € 0,80  

· 140 liter minicontainer: € 4,67  

· 240 liter minicontainer: € 8,00 

 

Met betrekking tot blik kiezen negen gemeenten voor blik bij glas en één gemeente (Zaltbommel) kiest voor blik bij 

plastic. Het AB stelt derhalve, op basis van meerderheid, de inzameling van blik bij glas vast. 

 

Aangaande incontinentiemateriaal, geeft de directeur aan dat de Avri momenteel druk is met het plaatsen van de 

containers en het hele proces. Zij hebben geen capaciteit om dit punt nu op te pakken. Het DB heeft daarop voorgesteld 

om in de vergadering van 20 december een presentatie te geven, zodat zij in de eerste vergadering van 2019 een voorstel 

kan doen. 

 

Begin november 2018 - Eerste complicaties in uitvoering project zichtbaar  

Tijdens de DB-vergadering op 8 november 201850 sluit de verantwoordelijk projectleider aan om de stand van zaken van 

het project door te geven. Op dat moment hebben de inwoners van zes gemeenten inmiddels de definitieve locaties 

aangewezen gekregen. Tijdens de vergadering wordt besproken dat het project ‘redelijk’ op schema ligt51. De 

projectgroep loopt tegen het feit aan dat circa 80% van de kabels en leidingen niet klopt met het digitale systeem; ook 

op de niet stedelijke locaties, waar minder problemen verwacht waren. Daarnaast is er sprake van kwelwater waardoor, 

voorafgaand aan het plaatsen, bij vele tientallen locaties bemaling moest worden uitgevoerd. Bestuurlijk wordt de zorg 

uitgesproken over de haalbaarheid van de planning. De projectleider spreekt de verwachting uit hier een week later meer 

duidelijkheid aan het DB over te kunnen verschaffen52.  

 

Half november-20 december 2018 - Verdere complicaties en besluit tot uitstel invoering beleid  

Half november wordt duidelijk dat, door extra complicaties, de planning van de uitvoering van het project niet meer 

haalbaar is. Door kabels en leidingen op onverwachte plekken loopt de plaatsing van de containers vertraging op. Ook 

zijn er vierenzestig extra containers gepland op verzoek van gemeenten. Het DB wordt hier op 15 november door de 

directeur van op de hoogte gesteld en op 16 november wordt een extra AB-vergadering ingelast. Hier stond eigenlijk 

het bespreken van de mogelijkheden met betrekking tot incontinentiemateriaal gepland53.    

 

48 Notulen vergadering algemeen bestuur, 18 oktober 2018. 

49 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 17 september 2018; Bijlage 8 AB voorstel Tarieven; Bijlage 9 AB voorstel Blik. 

50 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 8 november 2018. 

51 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 8 november 2018. 

52 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 8 november 2018. 

53 Notulen vergadering algemeen bestuur, 16 november 2018. 



 
 

23 / 49 

Het projectteam geeft aan de noodzaak tot uitstel niet als een verrassing te hebben gezien, omdat het eerder al uitstel 

tot 1 januari 2020 had geadviseerd. 

 

Het AB besluit tijdens deze vergadering dat extra uitstel onvermijdelijk is. Een persbericht over de voortgang van de 

uitvoering van de dag ervoor wordt aangepast en naar de AB-leden gestuurd. Vervolgens krijgen de raadsleden het 

bericht en daarna gaat het bericht naar de media. Afgesproken wordt dat het DB de totale consequenties op 3 december 

zal bespreken. Vervolgens communiceren zij dit zij dit naar de AB-leden. Het AB geeft ook aan dat dit soort zaken in de 

toekomst beter eerst in een besloten sessie besproken kan worden, zodat zij samen richting kunnen geven naar buiten 

toe. 

 

Uit het technisch wederhoor blijkt dat het DB voor de vergadering van 3 december expliciet gevraagd heeft om meer 

informatie over o.a. de resultaatsvoortgang en een rapportage over het projectbudget (met aandacht voor mutaties, het 

werkbudget, verplichtingen en een prognose). Op 3 december54 legt de directeur een aantal documenten aan het DB 

voor: een aangepaste planning, aantal locaties per gemeente, risicoanalyses en de projectbegroting. Deze stukken bieden 

context voor de besluitvorming over de planning van het afvalbeleid die tijdens deze vergadering plaatsvindt. Het DB 

besluit in te stemmen met het uitstel van 1 januari 2019 naar 1 juli 2019 en formele besluitvorming hierover door het AB 

plaats te laten vinden op 20 december 2018. Het AB besluit op 20 december 2018 in te stemmen met uitstel van het 

nieuwe afvalbeleid tot 1 juli 2019. Naar aanleiding van dit besluit wordt in samenspraak met het DB een persbericht 

opgesteld55.  

 

 

54 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 3 december 2018. 

55 Notulen vergadering algemeen bestuur, 20 december 2018. 
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4. Analyse beleidsontwikkeling 

In dit hoofdstuk wordt de wijze waarop de beleidsontwikkeling van ‘omgekeerd inzamelen’ heeft plaatsgevonden 

geanalyseerd vanaf het moment dat er commitment is uitgesproken op de landelijke scheidingsambities in november 

2015 tot aan de vaststelling van het beleidsplan en het projectplan in november 2017. Dat gebeurt naar aanleiding van 

twee subonderwerpen: de belangrijkste besluiten die genomen zijn en de onderbouwing daarvan alsook de 

communicatie met betrekking tot de beleidsontwikkeling intern en extern.  

4.1 Besluitvorming en onderbouwing  

Van een gezamenlijke, bestuurlijke scheidingsambitie naar een gebrek aan volledig bestuurlijk draagvlak voor 

beleidsvariant ‘Omgekeerd Inzamelen’ 

In november 2015 wordt door de regionale milieuwethouders commitment op de landelijke scheidingsambities getoond; 

het besluit hierover wordt in gezamenlijkheid genomen. Besloten wordt een nieuwe visie (de RVAG) te laten vaststellen 

die later naar uitvoeringsplannen kan worden geconcretiseerd56. Deze RVAG komt tot stand door ambtelijke gesprekken 

met de deelnemende gemeenten en een inventarisatie door de Avri-organisatie zelf. Op deze wijze kan in een vroeg 

stadium op ambtelijk niveau draagvlak worden gecreëerd voor de inhoud van de visie die ten grondslag ligt aan de 

beleidswijziging in kwestie.  

 

In september 2016 wordt de RVAG bestuurlijk gepresenteerd aan het AB. De stemming is nog positief kritisch en er lijkt 

volledig draagvlak te bestaan voor de visie. Wel wordt extra aandacht gevraagd voor wat het behalen van de ambities 

kan gaan betekenen voor de afvalstoffenheffing, de handhaving en de wijze waarop wordt gecommuniceerd. Op het 

moment van vaststelling op 13 oktober 201657 daarentegen, blijkt er geen gezamenlijk positief beeld over de RVAG meer 

te bestaan. De gemeente WMW stemt tegen de visie omdat deze is losgekoppeld van een te formuleren beleidsplan; 

Buren en Maasdriel delen deze zorgen maar stemmen wel in met de visie. Tijdens deze vergadering komt naar voren dat 

er, los van de ontwikkelde visie, op de achtergrond wel is gewerkt aan twee beleidsvarianten om de ambitie te realiseren. 

De optie ‘nascheiding’, die eerder ook in breder verband besproken is, maakt geen deel uit van de mogelijke 

beleidsvarianten. 

 

Het AB krijgt de twee varianten ter informatie gepresenteerd tijdens dezelfde vergadering waarin de RVAG wordt 

vastgesteld op 13 oktober 2016. Besloten wordt deze varianten open en onbevooroordeeld voor te leggen aan de 

gemeenteraden gedurende een roadshow begin 2017 (zie §4.1.3) en hier later bestuurlijk over te besluiten. Dit gebeurt 

in maart 2017. Bij meerderheid wordt dan de variant omgekeerd inzamelen vastgesteld terwijl de gemeenten Buren, 

WMW en Tiel hun keuze voor variant 2 uitspreken58. Met dit besluit blijkt dat de gezamenlijkheid in het AB (nog) verder 

verdwenen is. Immers, waar eerst alleen WMW tegen de RVAG stemde, blijken nu drie van de tien gemeenten zich niet 

te kunnen vinden in de variantenkeuze.  

 

  

 

56 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 21 maart 2016. 

57 Notulen vergadering algemeen bestuur, 13 oktober 2016. 

58 Notulen vergadering algemeen bestuur, 9 maart 2017. 
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Reflecterend op het vergaderdossier, blijkt dat besluitvormingsstukken door de bank genomen goed worden 

onderbouwd met onderliggende documenten en informatieve presentaties59. Onderbouwing van besluitvorming gaat in 

onze ogen echter niet alleen over de manier waarop besluiten op papier staan en de aanwezigheid van 

beargumenterende documenten. Onderbouwing van besluitvorming gaat misschien nog wel meer over de mate waarin 

er in de praktijk draagvlak en gezamenlijkheid is ten aanzien van een besluit. Besluiten kunnen, omdat de GR-structuur 

dat voorschrijft, bij meerderheid worden genomen.  

 

Formeel bezien is de besluitvorming daarmee correct verlopen. Het invoeren van omgekeerd inzamelen is echter een 

dusdanig ingrijpende keuze met zodanige risico’s, dat een zo breed mogelijk draagvlak in onze ogen nodig is. Een 

dergelijke verandering raakt alle inwoners direct, het is een project met grote financiële consequenties en het opzetten 

en uitvoeren van het project vergt veel van de Avri-organisatie en het samenspel met gemeenten. In de besluitvorming 

is te veel vanuit formele stemverhouding gedacht en te weinig vanuit draagvlak en het managen van mogelijke 

toekomstige risico’s. Gedurende het besluitvormingsproces is te zien dat de weerstand toeneemt. Deze weerstand heeft 

zich later bij de uitvoering van het project ook op politiek niveau vertaald. Immers, de politieke discussies over beleid op 

het niveau van de lokale verkiezingen en de aan de bestuurstafel, tonen aan dat vanuit het bestuur op elk moment 

vertraging kan worden toegepast op een reeds ingeslagen koers. Het belang van gezamenlijkheid en draagvlak voor zo’n 

belangrijke beleidswijziging, lijkt onderschat en werkt op deze manier, later tijdens de uitvoering van het project, averecht 

(zie §5.2). 

 

Aanbestedingsproces start al vóór definitief vaststellen beleidskeuze en beperkt bestuurlijke  

afwegingsruimte   

De keuze voor de variant omgekeerd inzamelen op 9 maart 201760 wordt in de periode tot augustus 2017 uitgewerkt in 

een beleidsplan en het projectplan ‘Invoering Nieuw Afvalbeleid’. Nadat het beleids- en het projectplan in augustus 

201761 door het DB zijn goedgekeurd en besloten wordt deze door te geleiden naar het AB, volgt er in oktober 2017 een 

motie vanuit de gemeente Tiel om besluitvorming over het beleid uit te laten stellen. Het DB bespreekt62 deze motie 

tijdens de vergadering van 9 oktober en bediscussieert de mogelijkheden tot uitstel. De directeur geeft dan aan dat er, 

om de planning van het project te behalen, al aanbestedingen in voorbereiding zijn en dat er daardoor kosten zijn 

verbonden aan het uitstellen van het project. 
 

Het is in onze ogen opvallend dat activiteiten ter uitvoering van het project, zoals aanbestedingen, al onherroepelijk 

worden ontplooid terwijl het AB pas in november 2017 het beleidsplan, het projectplan en de financiering van het nieuwe 

inzamelbeleid vaststelt. Hieruit blijkt dat er geen congruentie is tussen het operationele traject in de 

uitvoeringsorganisatie en het bestuurlijke besluitvormingstraject via de lijn van het AB. Er is, met andere woorden, op 9 

oktober 2017 nog geen bestuurlijke dekking voor het aangaan van onherroepelijke contracten met aannemers. De 

aanwezigheid van contractuele verplichtingen met leveranciers zorgt later nogmaals voor druk op de bestuurlijke 

besluitvormingslijn tijdens de uitvoering van het project (zie §5.2)63.  

   

 

59 O.a. processchema RVAG; onderbouwing vanuit notulen vergadering dagelijks bestuur, 21 maart 2016; en 4 Bijlage presentatie  

Regionale Visie op Afval en Grondstoffen. 

60 Notulen vergadering algemeen bestuur, 9 maart 2017. 

61 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 21 augustus 2017. 

62 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 9 oktober 2017. 

63 Interview oud-DB leden, 12 december 2019; Interview DB-leden 12 december 2019. 
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Mede door dit gebrek aan congruentie tussen het besluitvormingsproces en de projectuitvoering, voelen bestuurders 

zich ‘klem gezet’ en ontstaat het beeld dat het station al zover is gepasseerd dat bijsturing niet mogelijk is64. De klem die 

het bestuur voelde is in het vervolg gevoeld door het projectteam65. Het gebrek aan bestuurlijk draagvlak, en de daarmee 

gepaard gaande uitstelmomenten van besluitvorming, heeft het projectteam in een tijdklem gebracht die de realisatie 

uiteindelijk sterk negatief heeft beïnvloed. 

 

Expliciete borging bestuur en project onvoldoende 

Bij een bestuurlijk relevant project is het van belang de koppeling tussen de besturing van Avri (AB en DB) en de 

projectorganisatie en -uitvoering expliciet te borgen. 

 

Het bovenstaande voorbeeld over de aanbestedingen laat zien dat dit onvoldoende is gebeurd. Een belangrijk 

mechanisme om dit wel te borgen, is de bestuurlijke vaststelling van het projectplan. In het volgende hoofdstuk gaan we 

uitgebreider in op het projectplan. Hierbij is het relevant dat het projectplan weliswaar door het AB is vastgesteld, maar 

dat daarbij niet expliciet een bestuurlijke opdrachtgever is benoemd. Wel wordt gesproken over een stuurgroep, maar 

die is nooit daadwerkelijk opgezet en heeft niet gefunctioneerd. Los daarvan, dient er altijd een bestuurlijk opdrachtgever 

te worden benoemd, omdat daarmee de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het project wordt geëxpliciteerd. Het is 

aan de bestuurlijk opdrachtgever om het project op de besturen te laten aansluiten. 

 

Een ander aspect waarmee de koppeling tussen de besturing van Avri (AB en DB) en de projectorganisatie en -uitvoering 

kan worden geborgd, is het maken van afspraken over wanneer en op welke momenten het AB en het DB worden 

geïnformeerd over de uitvoering van het project. Hierbij horen afspraken over hoe wordt omgegaan met ontwikkelingen 

die de kaders van de opdracht kunnen raken. Dergelijke afspraken zijn niet gemaakt bij de besluitvorming over het 

projectplan en de financiering van het project. Bij het technisch wederhoor geeft de Avri-organisatie aan dat door de 

projectorganisatie, bij monde van de projectleider, wel was gevraagd om dergelijke afspraken. 

4.2 Communicatie beleidsontwikkeling (intern en extern) 

Interne communicatie over beleidskeuzes wisselend ervaren door verschillende betrokkenen  

Vakberaad en Avri-organisatie  

Vanuit de documenten en de gespreksronde bestaat er geen eenduidig beeld over de manier waarop de beleidskeuzes 

tot stand zijn gekomen en hoe communicatie hierover heeft plaatsgevonden. Dit komt tot uiting in verschillende 

waarderingen hierover door het vakberaad en de Avri-organisatie.   

 

Volgens vertegenwoordigers vanuit het vakberaad66, heeft het vakberaad de verschillende varianten en de te maken 

beleidskeuzes goed voorgelegd gekregen en heeft ze hierop mogen reageren. Volgens vakberaadsleden zijn de 

varianten door de Avri-organisatie opgesteld en is de visie vanuit het vakberaad op de varianten serieus genomen in de 

verdere ontwikkeling ervan.  

 

Een selectie van teamleiders van de Avri en Avri-medewerkers in diverse functies, geven daarentegen aan niet 

geconsulteerd te zijn bij de totstandkoming van de gemaakte beleidskeuzes67. Volgens hen is er pas vanuit de directie 

gecommuniceerd over de variant omgekeerd inzamelen nadat deze bestuurlijk is vastgesteld. 

 

 

64 Interviewverslag vertegenwoordiging huidig AB, 17 oktober 2019. 

65 Te herleiden vanuit Interviewverslag projectleiding, 16 oktober 2019. 

66 Interviewverslag focusgroep Avri vakberaad (31 oktober 2019). 

67 Interviewverslag Avri focusgroep teamleiders (17 oktober 2019) en Interviewverslag focusgroep Avri-medewerkers (31 oktober  

2019) 
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Gemeenteraden en bestuursleden  

Nadat het AB in oktober 2016 op de hoogte is van de twee uitgewerkte beleidsvarianten, acht het AB het wenselijk om 

beide scenario’s als gelijkwaardig en zonder waardeoordeel aan de raden voor te leggen. Het AB wil daarom beide 

varianten laten presenteren door middel van een roadshow. In januari en februari 2017 worden de varianten (met 

bijbehorende subvarianten), conform planning, door de directeur en de interim beleidsmedewerker gepresenteerd in de 

roadshow.  

 

Daar waar het AB expliciet benadrukt dat de varianten onbevooroordeeld gepresenteerd dienden te worden tijdens de 

roadshow, bekruipt de raadsleden - terugblikkend - het gevoel dat de variant omgekeerd inzamelen als ‘enige oplossing’ 

werd gepresenteerd68. Ook zijn er raadsleden die het opvallend vonden dat andere mogelijkheden, zoals nascheiding, 

dat in de gemeente Tiel werd geopperd, niet als serieuze varianten zijn bestempeld. Andere raadsleden69 zijn positiever 

gestemd over de wijze waarop er gecommuniceerd werd over de beleidskeuzevarianten. Daarbij komt in de discussie 

wel naar voren dat het ook afhankelijk is van de wijze waarop AB-leden hun eigen raden informeerden en betrokken bij 

de besluitvorming; dat verschilde per gemeente.  

 

Vanuit het huidige AB, waarvan meerdere wethouders tijdens de beleidsontwikkeling nog raadslid waren, wordt ook het 

gevoel gedeeld dat er op het gebied van communicatie onvoldoende is nagedacht over de wijze waarop naar buiten toe 

getreden zou worden over de beleidskeuzes en dat er te weinig is geïnvesteerd in een aanpak waarbij rekening wordt 

gehouden met het sentiment dat bij de ‘tegenstemmers’ van het beleid leeft.  

 

Aandacht voor externe communicatie of participatie beperkt 

In de beleidsontwikkeling is aandacht besteed aan het betrekken van raadsleden door middel van de roadshow. Als 

aangegeven, werd dat op wisselende manieren ervaren door raadsleden. Bij de besluitvorming wordt bestuurlijk aandacht 

gevraagd voor communicatie met inwoners over de besluiten en bij de uitvoering van het project.  

 

Er word(t)(en) echter beperkt tot geen aandacht besteed aan en expliciete afwegingen gemaakt over communicatie- en 

participatietrajecten ter voorbereiding op besluitvorming. Er heeft geen brede communicatie en participatie 

plaatsgevonden waarin inwoners van de gemeenten zijn meegenomen in en betrokken bij de te maken beleidskeuzes. 

Strategische afwegingen daarover ontbreken in het dossier en worden ook niet genoemd in de interviews.  

 

De focus bij de communicatie over de beleidskeuzes lag op de betrokken bestuurlijke geledingen. Hierdoor is een kans 

gemist om tot een beleidskeuze te komen die aantoonbaar op steun kan rekenen van inwoners. Natuurlijk kan na 

communicatie en participatie altijd bestuurlijk tot een andere keuze worden gekomen dan gewenst door inwoners. Dan 

hebben communicatie en participatie wel inzichtelijk gemaakt met welke weerstand wel of niet rekening moet worden 

gehouden bij de uitvoering van het project. 

 

 

 

 

 

68 Interviewverslag vertegenwoordiging huidig AB, 17 oktober 2019  

69 Focusgroepverslag gemeenteraden Platformbijeenkomst, 18 november 2019  
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5. Analyse projectopzet- en uitvoering  

In dit hoofdstuk wordt de wijze waarop het project voor de beleidsuitvoering omgekeerd inzamelen is opgezet en 

uitgevoerd tot aan het besluit van definitief uitstel naar 1 juli 2019, geanalyseerd. Dat gebeurt naar aanleiding van een 

aantal subonderwerpen, te weten: de algemene opzet van het project (fasering, beheersaspecten en rolverdeling), 

besluitvorming en (bij)sturing, de borging van de besluitvorming en de communicatie met betrekking tot de uitvoering 

van het project.  

 

Over projectmatig werken 

Bij sommige opgaven is van tevoren een duidelijk resultaat te definiëren. Projectmatig werken is de juiste aanpak om dat 

resultaat te realiseren. Bij een project wordt een concreet resultaat opgeleverd dat bijdraagt aan een groter doel. In een 

ideale situatie70 stelt de opdrachtgever de projectopdracht op en wijst de projectleider aan. De projectleider neemt de 

projectopdracht vervolgens aan en verscherpt samen met het projectteam het resultaat en definieert de aanpak. 

Gedurende de uitvoering van het project beheerst de projectleider het project en de bijbehorende risico’s. Bij een project 

zijn vaak meerdere mensen en partijen in verschillende rollen betrokken. Het goed opzetten van een projectorganisatie 

en communicatie is dan ook van belang. 

5.1 Opzet van het project 

5.1.1 Algemeen 

Projectplan later in het proces en te weinig richtinggevend voor de uitvoering van het project 

Voor de periode tot 2017 was er geen projectplan noch een projectopdracht. Dit betekent dat er pas een projectplan 

werd opgesteld op het moment dat er daadwerkelijk tot uitvoering moest worden overgegaan. De voorbereidingen 

daarop, inclusief de beleidsvorming, zijn niet projectmatig aangepakt op basis van een vastgesteld projectplan. Hierdoor 

zijn kansen gemist om organisatiebreed en in samenwerking met gemeenten te komen tot een integrale aanpak. Met 

een dergelijke projectmatige voorbereiding is de kans groter dat risico’s en belangrijke keuzes, zoals de manier waarop 

met de locatiekeuze voor ondergrondse containers moet worden omgegaan, eerder inzichtelijk zijn. Dat biedt de 

mogelijkheid om daar rekening mee te houden bij de bestuurlijke keuzes.  

 

Op 16 november 2017 werden het beleidsplan en bijbehorende projectplan door het AB vastgesteld71. Vlak voor dit 

besluit is een interim projectleider aangesteld om uitvoering te geven aan het projectplan. Dit projectplan is echter 

opgesteld door een voormalige interim beleidsmedewerker die per september 2017 niet meer werkzaam was voor de 

Avri. Naar het gevoel van de interim projectleider was er verder geen draagvlak voor het ontwikkelde projectplan in de 

organisatie72. Dit gevoel van gebrek aan draagvlak voor het projectplan, wordt bevestigd door de teamleiders van de 

Avri en door uitvoerende medewerkers die ervaren hebben te laat te zijn betrokken (zie §4.2). Tevens was de startdatum 

voor het nieuwe inzamelen vooraf al hard vastgesteld. 

  

 

70 Vanuit de Avri-organisatie wordt aangegeven dat het in de toen gegeven situatie als onmogelijk werd ervaren om de uitgangspunten van projectmatig toe 

te passen. 

71 Notulen vergadering algemeen bestuur, 16 november 2017. 

72 Interviewverslag projectleiding, 16 oktober 2019. 
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Sinds de besluitvorming in 2017 is er geen bijgesteld of herijkt projectplan opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. Hierdoor 

ging het bestuurlijk vastgestelde projectplan niet leven en was het in algemene zin te weinig richtinggevend voor de 

uitvoering van het project. Niet voor niets refereren geïnterviewden niet aan het projectplan en hebben ze daar geen 

herinnering aan. Het huidige MT deelt het beeld dat er iets uitgevoerd ging worden dat niet meer strookte met de 

oorspronkelijke opzet, en de interim projectleider heeft ervaren dat het projectplan bij aanvang al niet bleek te voldoen.  

 

Beperkte ervaring met projectmatig werken en beperkte strategische capaciteit 

In de interviews wordt aangegeven dat Avri weinig ervaring heeft met projectmatig werken, zeker wat betreft een groot 

project als omgekeerd inzamelen. Volgens betrokkenen vanuit meerdere geledingen zijn de competenties, de werkwijzen 

en de cultuur van de organisatie dan ook vooral gericht op de uitvoering van structurele activiteiten. De werkzaamheden 

zijn daarmee meer cyclisch in plaats van ontwikkelend. De Avri-organisatie had daarnaast zelf geen projectleiders in 

dienst die beschikten over het vermogen om professioneel projectmanagement op te tuigen en huurde deze capaciteit 

extern in. Ook was er beperkte ervaring met het geven van opdrachten voor dergelijke grote projecten73.  

 

De beperkte ervaring met projectmatig werken maakte Avri kwetsbaar bij het opzetten en uitvoeren van een gevoelig 

project als omgekeerd inzamelen. Daar komt bij dat de Avri-organisatie vooral uitvoeringsgericht is, met een focus op 

operationele en structurele taken. De organisatie heeft daardoor, logischerwijze, beperkt tot geen strategische capaciteit 

in huis die ingezet kan worden bij dergelijke projecten. Het strategisch doordenken van een project als omgekeerd 

inzamelen is nodig, gelet op de complexiteit van met name politieke en maatschappelijke risico’s. Met de externe 

inhuur/vorming van het projectteam is er gaandeweg alsnog invulling gegeven aan strategische denkkracht, bijvoorbeeld 

met de aanstelling van een Strategisch Communicatie adviseur. Echter, deze capaciteit was bij de opzet van het project 

nog niet aanwezig.  

5.1.2 Fasering 

In de projectopzet en -uitvoering is er, met name in de voorbereiding, onvoldoende aandacht voor fasering  

Om een project logisch en stapsgewijs tot een einde te brengen, is het nuttig het project op te delen in fasen. Door het 

faseren van het project wordt het totale werk opgedeeld in kleinere delen en is het mogelijk om gericht bij te sturen. Het 

maakt het werk overzichtelijker en je bent in staat mijlpalen en beslismomenten in te bouwen. In onderstaand kader 

worden fasen beschreven die normaliter worden onderscheiden bij projectmatig werken.  

 

1. Initiatiefase. Bij het initiatief voor het project constateert een opdrachtgever dat een probleem of 

vraagstuk moet worden aangepakt. Samen met een beoogd projectleider stelt de opdrachtgever de 

contouren van het project vast. Dit doen ze samen, in een startgesprek. Het resultaat is een 

projectopdracht en de voorbereiding van de volgende fase.  

 

Vanuit de documentenanalyse is geen projectopdracht gedetecteerd. Ook in de gesprekken kon niet 

worden opgehaald of hierover een startgesprek heeft plaatsgevonden, nadat de keuze voor de variant 

omgekeerd inzamelen is vastgesteld in maart 2017. Daarnaast is de beoogd projectleider, die in 

november 2017 startte, niet dezelfde persoon als degene die het projectplan heeft ontwikkeld in de 

periode tot maart-augustus 2017. Ook is er impliciet aangenomen dat de directeur de opdrachtgever 

is. De directeur bleek dit later te betwijfelen74.  

 

73 O.a. interviewverslag voormalige directie, 3 december 2019  

74 Vanuit: technisch wederhoor  
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Vanuit het AB zijn aandachtspunten meegeven voor de uitvoering van het projectplan75. Het is niet 

duidelijk hoe er is gepoogd deze aandachtspunten mee te nemen in een projectopdracht. Wel wordt 

geconstateerd vanuit het feitelijke procesverloop en de interviews dat de voorbereiding van het 

komen tot een projectopdracht is onderschat. Immers, ná vaststelling van het projectplan loopt het 

project tegen zowel procedurele76 als technische77 obstakels aan die in de initiatieffase niet zijn 

afgedekt.  

 

2. Definitiefase. In deze fase wordt het project als geheel tot in detail voorbereid. De projectopdracht 

wordt verder uitgewerkt tot een projectplan, dat als een soort onderliggend contract dient.  

 

In de periode maart-augustus 2017 wordt het projectplan ontwikkeld door een interim 

beleidsmedewerker. De ontwikkeling hiervan staat verder niet bestuurlijk geagendeerd en bestuurlijk 

opdrachtgeverschap hierop is niet geborgd (§4.1.2). De aandachtspunten die het DB in maart 2017 

meegeeft, zijn niet gebruikt voor aanscherping van het projectplan, dat vervolgens in november 2017 

is vastgesteld. Uit het technisch wederhoor blijkt dat de in 2018 opgerichte projectorganisatie die 

aandachtspunten in het project heeft opgenomen. Doordat het vastgestelde projectplan hierin niet 

voorzag, heeft de projectorganisatie hier de nodige ontwikkeltijd in moeten steken (o.a. 

grenzen/buitengebied, maatwerk, locatiecriteria, deksels en dumpingen); dit is ten koste gegaan van 

de realisatietermijn tot aan de startdatum. 

 

3. Realisatiefase. Als er vanuit de definitiefase een go wordt gegeven voor het starten van het project, 

werkt het projectteam tijdens de realisatiefase aan de totstandkoming van de projectresultaten. Van 

belang hierbij is dat het project goed wordt beheerst en dat de in de definitiefase vastgestelde actoren 

op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het project.   

  

Bij de beheersing van de realisatie van het project wordt in §5.1.4 uitgebreider stil gestaan.  

 

4. Afrondingsfase. Een goede afronding van een project dient drie doelen: afronding/borging van het 

resultaat, evaluatie en decharge van het projectteam. Aan het eind van het project wordt het 

projectresultaat overgedragen aan de opdrachtgever. 

 

Dit onderzoek focust zich op de periode tot eind december 2018, toen besloten werd dat uitstel van 

de invoering onvermijdelijk was. In de gespreksronde is naar voren gekomen dat het project zich in 

de afrondende fase bevindt en dat de overdracht van de projectresultaten naar de lijnorganisatie nu 

plaatsvindt78. Hiervoor is een interim medewerker voor aangesteld die de interim projectleider daarbij 

ondersteunt.  

   

 

75 Notulen vergadering algemeen bestuur, 9 maart 2017. 

76 Hoofdstuk 3: Januari-april 2018: Onduidelijkheid en verheldering rondom het aanwijzen van de locaties en de Afvalstoffen 

verordening (ASV). 

77 Hoofdstuk 3: Door kabels en leidingen op onverwachte plekken loopt de plaatsing van de containers vertraging op. 

78 Interviewverslag vertegenwoordiging teamleiders Avri, 28 oktober 2019. 
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Kijkend naar het gehele procesverloop, valt het op dat er aan de voorkant geen expliciet onderscheid is gemaakt in 

verschillende fasen. Natuurlijk kan worden gekozen voor een andere indeling in fasen, maar van een doordachte en 

uitgewerkte aanpak in fasen was geen sprake. Inhoudelijk kijkend, valt het op dat er aan de initiatief- en de definitiefase 

geen projectmatige voorbereiding of anders vormgegeven gestructureerde en uitgewerkte aanpak vooraf is gegaan ten 

behoeve van het te doorlopen traject. Dit blijkt uit het feit dat er voor de periode tot 2017 geen projectopdracht, 

projectplan o.i.d. voorhanden was (zie §5.1.1). Ook uit de notulen van het AB en het DB kan niet worden opgemaakt hoe 

er qua voorbereiding invulling is gegeven aan het incorporeren van eisen en wensen79 aan het project.  

 

Toen het project daadwerkelijk in uitvoering ging in 2017-2018, is het projectteam wel een meer gefaseerde aanpak gaan 

hanteren voor de uitvoering. Er zijn vanuit het projectteam startbijeenkomsten en voortgangsbijeenkomsten 

georganiseerd. Het projectteam heeft wekelijks obstakels in de uitvoering gemeld bij de opdrachtgever (en 

maandelijks/tweewekelijks via de opdrachtgever aan het DB). Dat doet overigens niets af aan het feit dat het project 

omgekeerd inzamelen als geheel niet gefaseerd is opgezet. Dit komt vooral doordat het projectplan pas in een later 

stadium is opgesteld en de voorbereidende fasen niet expliciet zijn gevolgd. 

 

Ook in de interviewronde wordt ‘onvoldoende voorbereiding op het project’ als een belangrijke verklarende factor 

aangewezen voor belemmeringen die zich later in het traject voordoen. Ter onderbouwing wijzen respondenten op het 

gebrek aan inzicht aan de voorkant in de te doorlopen procedures (zoals het aanwijzen van de locaties en de 

bezwarenprocedure) en risico’s in de technische uitvoering (de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen). 

Door hierbij in de initiatief- en de definitiefase bewuster stil te staan, hadden de consequenties van voornoemde risico’s 

en noodzakelijke stappen wellicht eerder inzichtelijk gemaakt kunnen worden en had hiermee bij bestuurlijke keuzes 

rekening gehouden kunnen worden.  

 

N.B. Hierbij moet als context worden meegegeven dat de procedurele en technische obstakels van een andere orde zijn. 

De procedurele belemmeringen waren nieuw door jurisprudentie; de technische belemmeringen waren in strijd met 

vergelijkbare trajecten in en buiten de regio (en dus verwacht op basis van de eerdere ervaringen).  

5.1.3 Rolverdeling  

Projectorganisatie is in het projectplan opgezet maar krijgt nooit uitvoering  

In het projectplan (bijlage 1) is een opzet van een projectorganisatie opgenomen. Ook aan het DB wordt in januari 2018 

medegedeeld dat er een processtructuur met stuurgroep, kerngroepen en werkgroepen is ontwikkeld80. Dit is opvallend 

omdat er, ook volgens betrokkenen, feitelijk nooit een stuurgroep is ingericht81.  

 

Stuurgroep  

In de projectopzet ‘(…) vertegenwoordigt de stuurgroep de groep die gebruik zal gaan maken van de op te leveren 

producten van het project en verzekert een goede aansluiting op de gebruikerseisen. De stuurgroep is 

eindverantwoordelijk voor het project. De leden beslissen over de voortgang en stellen menskracht ter beschikking. De 

stuurgroep vertegenwoordigt drie belangen: organisatie, gebruiker en leverancier. Immers, een product wordt gebouwd 

ten behoeve van de organisatie, voor de gebruikers, door de mensen en met de middelen die de leverancier levert.’  

 

   

 

79 Zoals de aandachtspunten die het AB meegeeft op 9 maart 2017 (notulen vergadering algemeen bestuur, 9 maart 2017). 

80 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 15 januari 2018. 

81 O.a. Interviewverslag huidig DB en huidige directie. 
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Zuiver bekeken strookt deze beschrijving niet met een stuurgroep. Eerder is een combinatie van een stuurgroep en een 

klankbordgroep omschreven. Personen in een klankbordgroep zijn vaak (potentiële) eindgebruikers en/of deskundigen 

die met hun reflecties helpen om projectresultaten op te leveren met de juiste kwaliteit en draagvlak. Een stuurgroep 

heeft de taak om te sturen. Daarbij gaat het niet om de inhoudelijke, operationele sturing van het project, maar om 

sturing op het resultaat (doel) van het project. Een stuurgroep is dus altijd gekoppeld aan de opdrachtgever. De invloed 

van de stuurgroep is groot. Uiteindelijk bepaalt zij de richting van het project en welk resultaat opgeleverd moet worden. 

In een stuurgroep zitten meestal vertegenwoordigers van organisatieonderdelen die mandaat hebben, zoals de 

bestuurlijk en de ambtelijk opdrachtgever.  

 

Zoals eerder geconstateerd, is er nooit formeel een stuurgroep ingericht en is het samenspel tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer ook niet (voldoende) op een andere wijze belegd. Voor meerdere betrokkenen was het langere tijd niet 

helder hoe de formele projectlijnen liepen82 en overheerste het gevoel dat het invullen van de stuurgroep tot beter 

inzicht in en begrip voor het verloop van het project had kunnen leiden.  

 

Opdrachtgever 

In de projectopzet is de opdrachtgever omschreven als de ‘(…) projecteindverantwoordelijke en eigenaar van de 

businesscase beoordeelt het project in relatie met de bedrijfsdoelstelling; de rechtvaardiging van de kosten afgezet tegen 

de baten.’ 

 

Deze opzet maakt geen onderscheid tussen bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap en het samenspel tussen hen 

en de opdrachtnemer.  

 

Ook in de praktijk zijn samenwerkingsafspraken binnen deze 

driehoek niet geëxpliciteerd omdat eerder al werd 

geconstateerd dat bestuurlijk opdrachtgeverschap bij de 

projectstart niet belegd is. Echter, ook na de bestuurswissel in 

2018 is er geen verantwoordelijk bestuurlijk opdrachtgever 

aangesteld. Het DB heeft zich vanaf dat moment gezamenlijk 

als bestuurlijk opdrachtgever opgesteld richting de organisatie 

en de opdrachtnemer83. 

 

In een zuivere projectopzet is opdrachtgeverschap geborgd bij één natuurlijk persoon. Dit heeft twee voordelen: enerzijds 

kan, indien de projectrealiteit daar onverhoopt om vraagt, geëscaleerd worden naar de ambtelijk en de bestuurlijk 

opdrachtgever. Het brengt checks & balances in de lijn. Dit doet iemand in de praktijk minder eenvoudig op het moment 

dat een voltallig bestuur als één opdrachtgever optreedt en je naar dat voltallige bestuur moet stappen. Anderzijds is de 

verantwoordelijkheid ook bij één iemand belegd en kunnen medebestuursleden de verantwoordelijke bestuurlijk 

opdrachtgever aanspreken op de projectvoortgang. Daarmee creëer je op bestuurlijk niveau checks & balances. 

   

 

82 Vanuit het technisch wederhoor wordt duidelijk dat bij het aantreden van de interim projectleider de directeur het ambtelijk opdrachtgeverschap heeft 

verschoven naar de manager Inzamelen. 

83 Interviewverslag huidig DB, 12 december 2019. 
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Verhouding tussen Avri-organisatie en vakberaad is in het project niet geëxpliciteerd  

De rol van het vakberaad en de verhouding van de Avri-organisatie met de gemeenten is tijdens het project nooit scherp 

geweest, zo wordt ook in interviews erkend. Voorheen, als Avri beleidsvoorstellen deed, gingen deze ter goedkeuring 

naar het vakberaad en vervolgens naar het bestuur. Tijdens het project kwam het vakberaad een à twee keer per maand 

bij elkaar en werd er over het project en nieuwe voorstellen gesproken. Welke rol het vakberaad echter precies heeft ten 

opzichte van de Avri-organisatie en specifiek ten aanzien van het project, is gedurende het traject onvoldoende 

geëxpliciteerd. Deze rolduidelijkheid is nu actief onderwerp van discussie bij het vakberaad zelf84. 

5.1.4 Beheersaspecten  

De beheersaspecten zijn summier ingevuld in het projectplan en bij de uitvoering van het project is de sturing op 

de beheersaspecten beperkt systematisch en gestructureerd 

In bijlage 1 (Projectopzet) zijn de beheersaspecten die in het originele beleidsplan zijn opgesteld weergegeven.85 In deze 

paragraaf wordt gereflecteerd op hoe er op de beheersaspecten gestuurd wordt gedurende het traject.    

 

Geld  

Om het nieuwe systeem standaard in het hele verzorgingsgebied te implementeren, is aanvankelijk een investering nodig 

van € 8.567.800. Door het AB wordt op 16 november 2017 een investeringskrediet van € 8,7 miljoen beschikbaar gesteld.  

 

Over de (beheersing van) kosten is gedurende het project meermaals bestuurlijk gediscussieerd en/of besloten. De 

financiële beheersing kwam voor het eerst ter sprake in het DB al voordat het projectplan was goedgekeurd (§4.1.) 86 

Uitstel bleek toen geen mogelijkheid omdat werd aangegeven dat dat negatieve financiële consequenties had door 

uitgevoerde aanbestedingen. Op het niveau van het AB wordt vervolgens in april 2018 - dan wordt duidelijk dat er extra 

projectkosten ontstaan doordat Avri de locaties aanwijst en daardoor dus taken van de gemeente overneemt - 

vastgesteld dat extra kosten dienen te worden gefinancierd vanuit meevallers binnen het projectbudget. Door de Avri-

organisatie is in het kader van het technisch wederhoor aangegeven dat de genoemde meevaller er niet was. Er was 

hooguit een voordeel op de inschrijfprijs van € 500.000 voor ondergrondse containers. Dit voordeel is aan de voorkant 

afgeroomd (ten gunste van de stijging van de afvalstoffenheffing) waardoor latere tegenvallers in het project niet meer 

opgevangen konden worden.   

 

Later, wanneer er net voor de bestuurswissel medio 2018 besloten wordt de planning aan te passen en Tiel en WMW 

naar achter te schuiven, wordt uitstel van de invoering opnieuw bediscussieerd. Wederom geeft de Avri-directeur aan 

dat door reeds afgesloten contracten met leveranciers87 de voorbereidingen al zo ver gevorderd zijn dat de kosten van 

uitstel van invoering op € 1 miljoen worden geschat. 

 

Reflecterend op deze onderdelen in het procesverloop, wordt zowel voorafgaand aan de vaststelling van het projectplan 

als na de bestuurswissel uitstel van de invoering van het beleid uitgesloten vanwege aangegane contracten. De 

consequenties van deze keuzes zijn echter onderbouwd op basis van schattingen. In de documenten zijn geen 

uitgewerkte calculaties te vinden voor genoemde bedragen en financiële consequenties. Er kon voor beide momenten 

niet precies worden aangegeven welke cijfers hieraan ten grondslag lagen en hoe de inschattingen tot stand waren 

gekomen.    

 

84 O.a. interviewverslag voormalige directie, 3 december 2019 en Interviewverslag focusgroep Avri vakberaad, 31 oktober 2019. 

85 De GROTICK-aspecten zijn gekopieerd uit het document ‘Bijlage 2 Projectplan Invoering Nieuw Afvalbeleid’. 

86 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 9 oktober 2017. 

87 Interviewverslag vertegenwoordiging voormalig DB, 12 december 2019; notulen vergadering dagelijks bestuur 7 mei, 2018. 
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Daarnaast is het zo dat er bestuurlijk besloten werd dat doorgeschoven extra kosten binnen de projectbegroting 

opgevangen moesten worden. Volgens meerdere betrokkenen was het echter onvoldoende inzichtelijk om hoeveel geld 

dit ging en of er überhaupt ruimte was om deze kosten binnen budget op te lossen. Dit toont aan dat de inzichten in de 

beheersing op het aspect ‘geld’ onvoldoende gestroomlijnd waren tussen de projectorganisatie en het bestuur en de 

directeur.  

 

Een andere beslissing waarvan de financiële gevolgen onvoldoende expliciet zijn afgewogen is het omzetten van de 

zienswijzeprocedure naar een bezwarenprocedure. Ondanks dat hierbij als aandachtspunt wordt aangekaart dat dit 

proces onafhankelijk getoetst moet worden88, zijn de totale juridische kosten die hier aan verbonden zijn bij het maken 

van die keuze onvoldoende in beeld gebracht en onderbouwd.  

 

Hierbij speelt dat wij in documenten twee versies van een SWOT-analyse, met daarin ook een weging op het aspect 

kosten hebben aangetroffen. De uitkomsten van beide analyses verschillen wezenlijk. Niet duidelijk is welke analyse of 

dat beide analyses aan het DB is/zijn voorgelegd. Uit de interviews ontstaat een beeld dat de ene analyse door de 

directeur en de andere analyse door de projectleider is opgezet. De procesgang rondom de SWOT-analyse is op basis 

van documenten en interviews niet duidelijk te krijgen. Wat het procesverloop wel laat zien, is dat de borging van de 

koppeling tussen bestuur en (project)organisatie niet zodanig functioneerde dat alle zorgen en risico’s die vanuit de 

projectorganisatie werden gezien, bij de bestuurlijk opdrachtgever (die er ook niet was) en het DB op tafel kwamen. 

 

Risico’s 

In het projectplan is een passage met mogelijke projectrisico’s opgenomen (zie bijlage 1). Uit de gesprekken blijkt dat 

het projectplan is vastgesteld in 2016-2017 en dat er geen rekening is gehouden met autonome bevolkingsgroei, 

inbreiding en potentiële technische tegenvallers89. De projectleider en de projectgroep hebben bij aanvang daarom zelf 

een risicoanalyse opgesteld waarvan werd geacht dat deze beter bij de projectcomplexiteit aansloot.  

 

Uit de interviews blijkt dat de projectgroep gedurende de uitvoering van het project de risicobeheersing volgde. Uit 

documenten en interviews blijkt echter niet dat risicobeheersing gestructureerd en systematisch deel uitmaakte van 

overleggen met de opdrachtgever. Ook op de agenda het DB en het AB is dit niet terug te zien. Het inventariseren van 

risico’s (zoals gedaan in de bij ons bekende risicoanalyse) is één ding. Het gaat er vervolgens om hoe hier actief op wordt 

gemanaged door en met opdrachtgevers, welke afspraken met betrekking tot escalatie en rapportage hierover worden 

gemaakt en hoe er marges in het project zijn ingebouwd om externaliteiten op te vangen90. De projectleider heeft ervaren 

dat er onvoldoende ruimte was voor escalatie en dat alleen resultaten interessant werden bevonden91.  

 

Organisatie 

Bij Organisatie wordt in §5.1.3 (Rolverdeling) expliciet stilgestaan.  

 

Tijd 

Bij Tijd wordt in §5.2 (Besluitvorming en (bij)sturing) expliciet stilgestaan.  

 

 

 

 

88 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 6 september 2018. 

89 Interviewverslag projectleiding, 16 oktober 2019. 

90 Interviewverslag vertegenwoordiging voormalig directeur, 3 december 2019. 

91 Interviewverslag projectleiding, 16 oktober 2019. 
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Informatie 

In het projectplan92 is niet geëxpliciteerd hoe er met informatievoorziening om wordt gegaan. Toen de projectleider 

aantrad, is hij begonnen met wekelijkse rapportages vanuit de projectleiding richting de ambtelijk opdrachtgever. Er 

waren geen expliciete afspraken over informatievoorziening richting het bestuur93. Aangegeven wordt dat vooral de 

directeur bepaalde wanneer en hoe het DB werd geïnformeerd. Het rapportageformat is gaandeweg het project sterk 

gewijzigd94 omdat de behoeften aan informatievoorziening door de dynamiek van het project ook verschoven. Zowel 

vanuit de directie als vanuit het huidige (in 2018 gewisselde) DB zijn signalen gegeven om de rapportagestructuur te 

verbeteren gedurende het traject omdat afspraken hierover aan de voorkant niet zijn geborgd95.  

 

Communicatie 

Bij Communicatie wordt in §5.4 (Communicatie) expliciet stilgestaan.  

 

Kwaliteit  

In het projectplan96 is per deelproduct geëxpliciteerd hoe er met kwaliteit om wordt gegaan. In de praktijk blijkt dat hier 

niet actief op wordt gestuurd. Zo is de voortgang van de realisatie van deelproducten op bestuurlijk niveau en de 

bijbehorende kwaliteitscriteria niet bekend97. Respondenten vanuit verschillende geledingen geven aan dat er, vanwege 

niet ingecalculeerde tegenvallers, met name is gestuurd op het zo goed en efficiënt mogelijk realiseren van de gehele 

operatie98. De organisatie heeft daarin meer vanuit een soort ad hoc ‘doe-stand’ geopereerd99 dan vanuit een aanpak 

die het invullen van kwaliteitsrandvoorwaarden borgt.  

 

Het totaal overziend 

Er is aandacht voor de beheersaspecten in het projectplan, maar deze is summier. Op het moment dat het project in 

uitvoering moet, wordt in de praktijk door de projectgroep invulling gegeven aan de beheersaspecten. De sturing op de 

beheersaspecten is echter, zeker in het begin, beperkt systematisch en gestructureerd. Naarmate het project vordert, 

wordt wel bewuster stilgestaan bij de wijze waarop het project beheerst wordt, en worden voortgangsrapportages 

aangescherpt 100. Door op een andere manier informatie te verwerken en dit meer gestructureerd in de dagelijkse praktijk 

toe te laten passen, wordt aangetoond dat er door middel van een iteratief proces lerend vermogen binnen het project 

plaatsvindt.      

 

92 De GROTICK-aspecten zijn gekopieerd uit het document ‘Bijlage 2 Projectplan Invoering Nieuw Afvalbeleid’. 

93 Interviewverslag projectleiding, 16 oktober 2019. 

94 Interviewverslag projectleiding, 16 oktober 2019. 

95 Interviewverslag DB, 12 december en Interviewverslag Directie, 17 oktober. 

96 De GROTICK-aspecten zijn gekopieerd uit het document ‘Bijlage 2 Projectplan Invoering Nieuw Afvalbeleid’. 

97 Interviewverslag vertegenwoordiging voormalig DB, 12 december 2019. 

98 Interviewverslag projectleiding, 16 oktober 2019. 

99 O.a. interviewverslag voormalig directeur 3 december 2019. 

100 Interviewverslag projectleiding, 16 oktober 2019. 
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5.2 Besluitvorming en (bij)sturing 

Tijdens de uitvoering van het project moeten besluiten worden genomen die tijdens de beleidsontwikkeling nog 

niet in beeld waren  

De eerste periode van de uitvoering van het project staat in het teken van onduidelijkheid over een 

besluitvormingsprocedure met betrekking tot het aanwijzen van locaties. In het eerste kwartaal van 2018 wordt gewerkt 

aan meer duidelijkheid en een oplossing. Deze periode staat ook in het teken van aanbestedingen, het ontwikkelen van 

communicatieplannen die er bij aanvang niet lagen, onderzoeken naar de fysieke omstandigheden van het 

plaatsingsgebied en vergunningen. Dit kost extra capaciteit en tijd en gaat ten koste van de rest van de doorlooptijd van 

het project101.  

 

De locatieaanwijzingscriteria zijn niet als randvoorwaarden opgenomen in een projectopdracht dan wel in het 

ontwikkelde projectplan. Er is in die zin in de voorbereiding onvoldoende zicht geweest op de gangbare procedures die 

aan de uitvoering van het project ten grondslag (zouden moeten) liggen.  

 

Het besluit dat Avri de locatiekeuze en de besluitvorming daarover krijgt toegewezen, is intern goed afgewogen, zij het 

dat het moment van bijsturing rijkelijk laat plaatsvindt en significante invloed heeft op de doorlooptijd van het project, 

nog los van het feit dat de gemaakte keuze leidt tot hoge uitvoeringskosten die niet in die omvang voorzien waren, maar 

wel voorzien hadden kunnen worden. 

 

Er zijn ingrijpende besluiten genomen net voor de bestuurswissel, die het traject aanzienlijk hebben beïnvloed 

In één van de laatste vergaderingen van het vorige DB102 wordt besloten: 

- De planning aan te passen door Tiel en WMW naar achteren te schuiven 

- Maatwerk op inspraak met bezwaarprocedure van zes weken vast te stellen. Intussen worden de containers geplaatst 

 

Het projectresultaat en de procesgang veranderen met deze besluiten aanzienlijk. Immers, deze beslissingen hebben 

invloed gehad op de planning en de juridische procedure die hiermee volledig anders werd. In een zuivere projectmatige 

manier van werken dient er in zo’n geval een nieuwe projectopdracht opgesteld te worden. In elk geval dienen de 

consequenties van de scopewijziging formeel vastgelegd te worden en bespreekbaar te worden gemaakt maken bij de 

relevante actoren in het project. In dit project is er echter geen gelegenheid geboden om effecten van besluiten op het 

projectresultaat van invloed te laten zijn.  

 

In interviews wordt geconstateerd dat er ten aanzien van deze wijzigingen bestuurlijk geen formele projectoverdracht 

heeft plaatsgevonden; ook zijn er geen documenten in deze trant aangetroffen. Dat is een gemiste kans. Immers, omdat 

besturen van samenwerkingsverbanden periodiek veranderen van samenstelling na verkiezingen, verdwijnt bij een 

bestuurswissel een groot deel van het collectieve geheugen met betrekking tot de context van het project. Ook is er bij 

wethouders vaak enige gewenningstijd nodig om zich de rol van bestuurslid van een uitvoeringsorganisatie eigen te 

maken103. Het is in zo’n situatie de vraag hoe verstandig het is om ingrijpende beslissingen te nemen vlak voor een 

bestuurswissel die gedragen dienen te worden door een nieuw bestuur. Het thema aangaande timing van besluitvorming 

is momenteel al onderwerp van discussie op het niveau van het DB104.  

 

 

101 Zie de feitelijke tijdlijn in hoofdstuk 3. 

102 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 18 mei 2018. 

103 O.a. Interviewverslag vertegenwoordiging voormalig DB, 12 december 2019 en Interviewverslag huidig AB, 17 oktober 2019. 

104 Interviewverslag huidig DB, 12 december 2019. 
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‘Natuurlijke momenten’ om stil te staan, te reflecteren en bij te sturen middels bestuurlijke besluitvorming zijn 

beperkt benut gebleven   

De huidige zittende bestuursleden delen collectief de ervaring in een traject te zijn gestapt dat zich voor hun aanstelling 

reeds in een dynamische context bevond. Wel heeft het DB bij aanvang de projectvoortgang opnieuw tegen het licht 

gehouden en voor de keuze gestaan om eerdere besluiten terug te draaien. Vanwege de financiële consequenties die 

toen aan uitstel verbonden waren, althans zoals die destijds werden geschetst, is er toen niet besloten om van de 

projectplanning af te wijken en is niet besloten tot herijking van de opdracht105. Vanuit de Avri-organisatie wordt 

aangegeven dat het management op dat moment geen behoefte had aan een herijkt of aangepast projectplan. 

 

Het DB spreekt later nogmaals haar twijfels uit over eerder gemaakte keuzes en laat door de Avri-organisatie scenario’s 

ontwikkelen die de consequenties van een aanpassing van de bezwaarprocedure in kaart te brengen106. Na overleg met 

het AB wordt besloten het gekozen proces voor het bepalen van locaties in stand te laten. Dit is feitelijk een bevestiging 

van het besluit van het vorige DB in mei 2018. Vanuit het technisch wederhoor wordt aangegeven dat door deze 

bestuurlijke onzekerheid de uitvoering/het projectteam ook een half jaar niet wist waar zij aan toe was (in de laatste drie 

maanden voor invoering). Wel heeft het bestuur het projectteam extra belast door het uitvragen107 van meer varianten, 

doorrekeningen etc. terwijl daadkracht geboden was. 

 

Reflecterend op hun eigen handelen, delen zowel de huidige AB- als DB-leden het metaforische gevoel op een rijdende 

trein te zijn gestapt, zonder deze te hebben doen stoppen108. De ‘natuurlijke momenten’ om stil te staan bij het project, 

zoals bij de start als nieuw bestuur en de besluitvorming over de bezwarenprocedure, zijn in die zin onvoldoende benut 

om te reflecteren en sturing te geven. Dit kan ook gerelateerd worden aan het ontbreken van een gefaseerde aanpak 

(§5.1.2). Immers, bij de overgang van de ene projectfase naar de volgende worden ideaaltypisch beslismomenten 

ingebouwd waarin de opdrachtgever de voortgang van het project en de beheersing hiervan afweegt. Dergelijke 

systematische beslismomenten zijn in het project omgekeerd inzamelen onvoldoende geborgd.  

5.3 Borging besluitvorming in project  

Voor enkele thema’s wordt expliciete aandacht gevraagd aan de voorkant; deze blijken in de 

uitvoering van het project onvoldoende geborgd te zijn  

Op meerdere momenten in het beleidsontwikkelingstraject wordt aandacht gevraagd voor thema’s die als 

aandachtspunt in de uitvoering van het project moeten worden meegenomen. Dit gaat zowel om 

inhoudelijke onderwerpen (ter illustratie 1. het Afvalstoffenheffingstarief, 2. Incontinentiemateriaal) als 

procesrandvoorwaarden (3. Communicatie).  

 

1. Afvalstoffenheffingstarief  

Al op 8 september 2016 wordt er bij een presentatie over de RVAG specifieke aandacht gevraagd door het 

AB over wat een nog te ontwikkelen beleidsplan zal gaan betekenen voor de afvalstoffenheffing. Hier wordt 

bij het vaststellen van het beleids- en projectplan op 16 november 2017 niet expliciet naar verwezen. Later, 

tijdens de uitvoering van het project en de ontstane media-aandacht voor de veranderende tariefstelling in 

de begroting 2019, laait de discussie over de tariefstelling expliciet op en vormt het de boventoon in de 

bestuurlijke discussie tijdens het project.  

 

105 Interviewverslag huidig DB, 12 december 2019. 

106 Notulen vergadering dagelijks bestuur 20 augustus 2018. 

107 O.a. de gevraagde varianten van augustus 2018 (notulen vergadering dagelijks bestuur 20 augustus 2018). 

108 Interviewverslag vertegenwoordiging huidig AB, 17 oktober 2019. 
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2. Incontinentiemateriaal 

Bij het vaststellen van de variant omgekeerd inzamelen in maart 2017 wordt qua flankerend beleid besloten ‘(…) luiers 

en incontinentiemateriaal (mee te nemen) zodra zich mogelijkheden voordoen.’ Tijdens de roadshow begin 2017 stippen 

raden incontinentiemateriaal als aandachtspunt aan. Bij de vaststelling van het projectplan in november 2017 wordt als 

aandachtspunt nogmaals benadrukt ‘(…) ontwikkelingen luierinzameling en incontinentiemateriaal te blijven volgen.’ Op 

deze manier is incontinentiemateriaal geen vast onderdeel van het afgesproken projectresultaat.  

 

Het thema komt vervolgens een jaar lang niet als discussiepunt op de AB bestuurstafel. Veel later pas, tijdens het 

zwaartepunt van de uitvoering van het project in oktober 2018109, wordt op het niveau van het AB de discussie over 

incontinentiemateriaal opnieuw gevoerd. Er wordt dan vanuit de directie aangegeven dat Avri druk is met het plaatsen 

van de containers en geen capaciteit heeft het punt incontinentiemateriaal dan op te pakken. Hiermee is het besluit om 

incontinentiemateriaal mee te nemen wanneer mogelijkheden zich voordoen onvoldoende geborgd, ook kijkend naar 

de timing van de fase waarin het project zich op dat moment bevond.  

5.4 Communicatie  

Op de communicatie ten aanzien van de beleidsontwikkeling zijn we reeds ingegaan in §4.2. Hier gaan we in op de 

communicatie bij de uitvoering van het project. 

 

‘Communicatie’ is meermaals aangestipt als essentieel aandachtspunt  

Al toen het AB op 8 september 2017 een presentatie kreeg over de RVAG, sprak het AB nadrukkelijk het aandachtspunt 

uit hoe gebruik te maken van communicatie over de besluiten en bij de uitvoering van het project. Volgens hen zou 

alleen het verspreiden van een folder richting inwoners onvoldoende zijn. Tijdens de roadshow begin 2017 wordt door 

raadsleden vervolgens het punt ‘communicatie’ als meest precaire thema aangedragen. Ten slotte wordt bij de 

vaststelling van het projectplan ‘goede communicatie’ door het AB nogmaals als eerste aandachtspunt benoemd. 

 

Er zou op 31 december 2017 een (strategisch) communicatieplan liggen maar dat is niet gebeurd   

Bij het vaststellen van het projectplan zelf was er nog geen communicatieplan opgesteld. In het projectplan staat dat een 

communicatieplan nog ontwikkeld moet worden en dat dit klaar dient te zijn op uiterlijk 31 december 2017, en hierop 

getoetst wordt door de stuurgroep110. Dit plan lag er niet op de beoogde datum. Het ontbrak de Avri-organisatie aan 

capaciteit op het gebied van communicatie en er werd een extern communicatiebureau ingehuurd ter ondersteuning. 

De samenwerking hiermee bleek vanuit de interviews volgens meerdere betrokkenen niet optimaal te verlopen. In juli 

2018 is een strategisch communicatieadviseur aan het project en de projectorganisatie toegevoegd111 die de strategische 

communicatievoering voor haar rekening ging nemen. Vervolgens worden er ook andere communicatiemiddelen ingezet 

(zie de tekst onder volgend kopje). Reflecterend op deze ontwikkelingen is het aandachtspunt communicatie pas laat in 

het project verankerd geraakt.  

 

De impact van het ontbreken van een passende communicatiestrategie is onderschat  

Zoals eerder aangegeven, heeft Avri, voorafgaand aan dit project, geen vergelijkbare ervaringen gehad met het 

doorvoeren van majeure beleidswijzigingen. Werkzaamheden zijn traditioneel meer beheersmatig van aard in plaats van 

ontwikkelend. De communicatie richting inwoners bestond voorheen dan ook vaak uit beknopte, informatieve berichten 

die middels persberichten de inwoners bereikten. De AB- en DB-notulen analyserend, kan worden geconstateerd dat 

 

109 Notulen vergadering algemeen bestuur, 18 oktober 2018. 

110 ‘Bijlage 2 Projectplan Invoering Nieuw Afvalbeleid’. 

111 O.a. Interview verslag huidig DB en vertegenwoordiging uitvoerende medewerkers. 
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tijdens de uitvoering van dit traject ook regelmatig persberichten zijn ingezet als communicatiemiddel. Hieruit blijkt dat 

de oude wijze van communiceren is doorgezet, ook omdat er bij de opzet van het project geen strategisch 

communicatieplan lag. Later wordt er wel bewust ‘regie op de communicatie teruggepakt’ door o.a. een interim 

Strategisch Communicatie Adviseur aan te stellen. Vanaf dan is ook terug te zien dat er andere communicatiekanalen 

worden ingezet (bijvoorbeeld sociale media, Afval en Zo, een speciale website en fleet marketing).  

 

Door betrokkenen vanuit verschillende geledingen wordt aangegeven dat het belang van goede communicatie voor een 

dergelijk traject is onderschat bij aanvang van het project. Zo hebben raadsleden tot hun frustratie de ervaring dat zij het 

nieuws over de voortgang van het traject met name via kranten hebben moeten vernemen. Met betrekking tot 

communicatie naar de raad ligt er echter ook een grote verantwoordelijkheid voor de regiowethouders (zie volgend 

punt).   

 

Op het gebied van communicatie ligt er een cruciale verbindingsrol voor de wethouders; deze rol is niet altijd in 

‘gezamenlijkheid’ ingevuld 

Bestuurders spelen een belangrijke rol bij het betrekken van de gemeenteraad in regionale samenwerkingsverbanden. 

In een samenwerkingsverband vervult de bestuurder namelijk een dubbelrol. Aan de ene kant brengt hij lokale belangen 

in. De bestuurder weet wat er speelt in zijn gemeente en kan op die manier in het samenwerkingsverband aangeven wat 

het lokale belang is en op zoek gaan naar het gemeenschappelijke belang. Aan de andere kant is de portefeuillehouder 

verantwoordelijk voor het informeren van de raad over de resultaten van een samenwerkingsverband. De bestuurder kan 

resultaten die geboekt zijn in de bredere regio, vertalen en concreet maken voor zijn eigen gemeenteraad.  

Op deze manier heeft de bestuurder een verbindende rol, om zodoende de betrokkenheid van de raad te maximaliseren. 

Dit is cruciaal voor de democratische legitimiteit en daarmee de effectiviteit van de samenwerking. 

 

Kortom, de bestuursleden vormen als wethouders de verbindende schakel naar de eigen gemeente en de raad. Die 

verbinding goed invullen en daarover afspraken maken in AB-verband is van belang bij een project als omgekeerd 

inzamelen. Uit de documenten en de interviews blijkt niet dat dit altijd expliciet en gestructureerd plaatsvond.  

 

6. Conclusies en aanbevelingen 

In het onderzoek staan twee onderzoeksvragen centraal:   

1. Hoe moeten het bestuur van Avri en de Avri-organisatie de volgende keer een dergelijke beleidswijziging 

voorbereiden en uitvoeren? 

2. Welke verbeteringen kunnen op basis hiervan worden doorgevoerd in de Avri-organisatie?  

 

In het onderzoek hebben wij gekeken naar de beleidsontwikkeling en de projectopzet en -uitvoering. Voor zowel 

beleidsontwikkeling als projectopzet en -uitvoering, geven wij de conclusies en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen. 

Dit hoofdstuk hebben wij zoveel als mogelijk zelfstandig leesbaar gemaakt. Hierdoor is er op onderdelen overlap met 

voorgaande hoofdstukken. 

 

Beleidsvorming 

I. De beleidsontwikkeling is gestart met een gezamenlijke, bestuurlijke scheidingsambitie. Deze gezamenlijkheid is 

gedurende het verdere beleidsvormingsproces afgenomen. Het invoeren van omgekeerd inzamelen is uiteindelijk bij 

meerderheid van stemmen aangenomen. De weerstand die gedurende het beleidsvormingsproces groeide, heeft zich 

later, bij de uitvoering van het project ook politiek en maatschappelijk vertaald.  

Formeel is de gevolgde besluitvorming geheel correct. In een Gemeenschappelijke Regeling kan bij meerderheid van 

stemmen tot besluiten worden gekomen. In dit geval ging het echter om een dusdanig ingrijpend besluit dat een zo 
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breed mogelijk draagvlak beter is. Het gaat om wezenlijke veranderingen die alle inwoners direct raken en de betrokken 

financiële en andere risico’s zijn groot.  

Tegelijkertijd wil je voorkomen dat een enkele speler een heel besluitvormingsproces kan ‘kapen’. Het zoeken van de 

juiste balans is van belang. In dit geval had meer tijd nemen voor het maken van een gezamenlijke keuze, mogelijk latere 

discussies en problemen kunnen voorkomen. Hierbij speelt dat de raden gedurende het proces weliswaar zijn betrokken, 

maar niet altijd goed doorzagen (doorleefd) wat te nemen besluiten voor impact konden hebben in hun eigen gemeente 

voor de inwoners. 

 

Aanbeveling 

Wij bevelen aan om aan het begin van een nieuw beleidsvormingstraject als AB expliciet te bespreken hoe zwaarwegend 

en ingrijpend de te maken keuze is en wat dit betekent voor het besluitvormingsproces. Neem zo nodig meer tijd om 

tot gezamenlijke besluiten te komen met een zo groot mogelijk draagvlak. Benut de tijd om tot doorleefd commitment 

te komen bij de raden. 

 

II. De concrete voorbereidingen, zoals de aanbestedingen, op het project waren al gestart voordat besluitvorming in het 

AB plaatsvond. Dergelijke voorbereidingen mogen niet onherroepelijk van aard zijn als bestuurlijke besluitvorming nog 

moet plaatsvinden. De aanwezigheid van contractuele verplichtingen met leveranciers zorgt later, tijdens de uitvoering 

van het project, nogmaals voor druk op de bestuurlijke besluitvorming. Hierdoor voelen bestuurders zich ‘klem gezet’ en 

ontstaat het beeld dat het station al zover is gepasseerd dat bijsturing niet meer mogelijk is. 

Hieruit blijk dat de aansluiting van het operationele traject in de uitvoeringsorganisatie op het bestuurlijke 

besluitvormingstraject onvoldoende was geborgd. Juist het realiseren van deze congruentie is een verantwoordelijkheid 

van de ambtelijk opdrachtgever (directie) en de bestuurlijk opdrachtgever. In het geval van omgekeerd inzamelen was 

er niet expliciet een bestuurlijk opdrachtgever in of vanuit het DB benoemd. 

 

Aanbeveling 

Wij bevelen aan om geen onherroepelijke voorbereidingen te treffen voordat bestuurlijke besluitvorming heeft 

plaatsgevonden. 

Dit bewaken is een verantwoordelijkheid van de ambtelijk en de bestuurlijk opdrachtgever. Deze moeten dan wel expliciet 

worden benoemd voor elk groot project. 

 

III. De communicatie tijdens de beleidsontwikkeling wordt verschillend ervaren door bijvoorbeeld raadsleden, wethouder, 

ambtenaren van de gemeenten en Avri-medewerkers. Dit gaat over de meer interne, politiek-bestuurlijke communicatie. 

Aan de communicatie met en participatie van inwoners bij de beleidsontwikkeling is beperkt tot geen aandacht besteed. 

Er is niet expliciet afgewogen of er wel of niet breed gecommuniceerd moest worden en of er een participatietraject 

opgezet moest worden. Te weinig is direct aan het begin van het besluitvormings- en uitvoeringsproces strategisch 

nagedacht over communicatie en participatie.  

 

Aanbeveling 

Wij bevelen aan om al aan het begin van een nieuw beleidsvormingstraject expliciet bestuurlijk te spreken en te besluiten 

over de strategische communicatie en participatie.  

Doe dit niet alleen in Avri-verband, maar nadrukkelijk ook met de deelnemende gemeenten en raden.  

Organiseer vroegtijdig als Avri-organisatie voldoende ervaring met en capaciteit voor communicatie om 

besluitvormings- en uitvoeringsprocessen van grote importantie strategisch goed te doordenken en voor te bereiden. 

 

Aanbeveling 

De bovenstaande conclusies ten aanzien van de beleidsontwikkeling overziend, komt bij ons een overstijgende 

aanbeveling naar voren. Neem tijd voor kwaliteit als het gaat om beleidsvorming. Het gaat dan niet alleen om inhoudelijk 

goed onderbouwde voorstellen maar vooral ook om het komen tot gedragen voorstellen: gedragen door bestuurders 

maar ook door hun afzonderlijke raden en door inwoners.  
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Projectopzet en -uitvoering 

IV. Pas laat, in november 2017, zijn het projectplan en de projectopdracht bestuurlijk vastgesteld. Hierdoor zijn de 

voorbereidingen op de beleidsvorming en de projectuitvoering niet projectmatig aangepakt op basis van een vastgesteld 

projectplan. Hierdoor zijn kansen gemist om organisatiebreed en in samenwerking met gemeenten te komen tot een 

integrale aanpak. Met een dergelijke projectmatige voorbereiding is de kans groter dat risico’s en belangrijke keuzes, 

zoals de manier waarop met de locatiekeuze voor ondergrondse containers moet worden omgegaan, eerder inzichtelijk 

zijn. Dat biedt de mogelijkheid om daar rekening mee te houden bij de bestuurlijke keuzes.  

 

Aanbeveling 

Wij bevelen aan niet alleen de projectuitvoering maar ook de voorbereiding daarop projectmatig aan te pakken op basis 

van een projectopdracht en -plan.  

Door hier de beleidsontwikkeling onderdeel van te laten zijn, is de congruentie tussen project en besluitvorming beter 

geborgd. 

 

V. Het projectteam heeft in korte tijd veel werk verzet om de uitvoering zo goed als mogelijk te laten verlopen. Ze heeft 

concrete resultaten weten te bereiken in een spannende context van maatschappelijke en politieke druk. Avri, zo geeft 

de organisatie aan, heeft in een periode van negen maanden 518 ondergrondse containers geplaatst, waar er 332 

gepland waren. Ter vergelijking: in Amsterdam zijn in een periode van twaalf maanden 168 ondergrondse containers 

geplaatst (411 beoogd). 

Bij de opzet en de uitvoering van het project kon geen gebruik worden gemaakt van een binnen Avri ontwikkelde manier 

van projectmatig werken. De organisatie heeft hiermee beperkt ervaring en er is geen aanpak waar medewerkers op 

kunnen terugvallen. In de opzet en de uitvoering van het project uit zich dat in een beperkte aandacht voor de fasering 

van het project en het beperkt, maar wel groeiend, invullen van de beheersaspecten. Ook heeft de organisatie beperkt 

ervaring met strategische communicatie waardoor deze beperkt tot uitvoering is gekomen. Zeker wanneer de organisatie 

in de toekomst meer grote projecten gaat uitvoeren, is het van belang structuur aan te brengen in het projectmatig 

werken. 

 

Aanbeveling 

Wij bevelen aan meer structuur te geven aan het projectmatig werken in de organisatie. 

Werk (beknopt) uit hoe je projectmatig wilt werken en wat dit betekent voor de organisatie, ook wat betreft strategische 

communicatie.  

Verwerk in deze aanpak de GROTICK-beheersaspecten zodat deze vanaf het begin volwaardig hun plek krijgen in de 

projectopzet en -uitvoering. 

 

VI. Delen van de projectorganisatie zijn nooit ingevuld. De 

voorgenomen stuurgroep is niet opgezet en het bestuurlijk 

opdrachtgeverschap is niet expliciet belegd. De afstemming 

met de gemeentelijke organisaties via het vakberaad was 

onvoldoende geborgd. Veel knelpunten in het onderzochte 

project zijn te herleiden naar het niet tijdig en volledig 

opgezet en ingevuld zijn van de driehoek bestuurlijk 

opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en ambtelijk 

opdrachtnemer. In deze driehoek moeten bestuurlijke 

besluitvorming en projectuitvoering op elkaar worden 

afgestemd.  
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Aanbeveling 

Wij bevelen aan geen enkel project te laten starten zonder een bestuurlijke opdrachtgever. Elke post binnen de driehoek 

moet volledig en volwaardig zijn ingevuld voordat een project start. 

Het DB is verantwoordelijk voor het expliciet beleggen van het bestuurlijk opdrachtgeverschap; deze is verantwoordelijk 

voor het expliciet beleggen van het ambtelijk opdrachtgeverschap. 

De ambtelijk opdrachtgever (directielid) is ervoor verantwoordelijk dat de projectorganisatie in zijn geheel wordt opgezet 

en ingevuld, inclusief de aanhaking van de gemeentelijke organisaties. 

Bij de start van een project maken bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en ambtelijk opdrachtnemer 

expliciete afspraken over de rollen en de rolinvulling, de samenwerking en de manier waarop de informatievoorziening 

wordt ingevuld. 

 

VII. Timing en tijd speelden een belangrijke rol bij de uitvoering van en bestuurlijke sturing op het project. Zo zijn er door 

het DB, net voor de bestuurswissel, ingrijpende besluiten genomen die het traject aanzienlijk hebben beïnvloed. Het gaat 

dan met name over het besluit over het te volgen proces bij de locatiekeuze van de ondergrondse containers; het kiezen 

voor de bezwarenprocedure. Juist deze procedure heeft later voor vertraging en kosten gezorgd. Bij een dergelijke 

ingrijpende keuze had een nieuw DB in positie gebracht moeten worden om daar zijn zegje over te doen. Dit had geen 

erfenis maar een overdracht moeten zijn. 

Tegelijkertijd zijn ‘natuurlijke momenten’ om stil te staan bij het project, zoals bij de start als nieuw bestuur, onvoldoende 

benut om te reflecteren op en sturing te geven aan het project. Het gevoel overheerste dat de trein het station al te ver 

was gepasseerd en bestuurders leefden in de veronderstelling dat bijsturing te grote negatieve financiële effecten zou 

hebben. Hier is bestuurlijk echter niet nadrukkelijk op doorgevraagd. 

 

Aanbeveling 

Wij bevelen aan dat het DB een overdrachtsdossier opstelt en geen ingrijpende besluiten neemt vlak voor de 

bestuurswissel. 

Hiervan kan alleen worden afgeweken indien het gehele AB daarmee instemt. 

Bestuurlijke afwegingsmomenten moeten onderbouwd worden voorbereid, inclusief een onderbouwde calculatie van 

financiële effecten. Ook voor deze momenten geldt dat tijd kan bijdragen aan de kwaliteit van de uitvoering van het 

project. 

Investeer als Avri-organisatie bij een impactvol project in de politiek-bestuurlijke sensitiviteit van de projectorganisatie. 

Eerstverantwoordelijke om dit te borgen bij projecten is de ambtelijk opdrachtgever.  

 

Ter afsluiting willen wij benadrukken dat Avri van de gemeenten is. Elke deelnemende gemeente heeft met de oprichting 

ingestemd en is eigenaar en opdrachtgever van Avri. Wethouders zijn de verbindende schakel tussen Avri en de eigen 

gemeente(raad). 

 

Bij de verbindende schakel hoort dat aan de ene kant bestuurlijk, in Avri-verband, de lokale belangen moeten worden 

ingebracht, maar dat aan de andere kant ook in de gesprekken met raden het belang van Avri door de verantwoordelijk 

wethouders wordt verwoord. De colleges zijn voor dergelijke samenwerkingsverbanden tegelijker opdrachtgever én 

eigenaar. Dat betekent dat door de colleges ook gestaan moet worden voor het belang van die 

samenwerkingsverbanden.  
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Gelet op het procesverloop kan de vraag worden gesteld of beide rollen altijd evenredig aan bod zijn gekomen in alle 

gemeenten. In AB-verband is het goed om expliciet met elkaar het gesprek te voeren over de invulling van beide rollen. 

Hier hoort dan ook bij dat in Avri-verband zoveel als mogelijk wordt gestreefd naar breed bestuurlijk draagvlak voor 

belangrijke besluiten; niet alleen op basis van meerderheidsbesluiten. Gezamenlijkheid in besluitvorming en het 

uitdragen van die besluiten.   
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Bijlage 1. Projectopzet 112 

Duidelijke resultaten voor ogen  

Tijdens dit project worden door de werkgroepen verschillende producten opgeleverd: 

- SP 1 Raming projectkosten, inclusief AB voorstel 

- SP 2 Tarieven en heffingsmodel, inclusief AB voorstel 

- SP 3 Uitgangspunten heffing 

- SP 4 Aanpassing verordening en basispakket, inclusief AB voorstel 

- SP 5 Handhavingsplan 

- SP 6 Communicatieplan 

- SP 7 Bechipte minicontainers 

- SP 8 Distributie minicontainers 

- SP 9 Ondergrondse restafvalcontainers met toegangscontrole 

- SP 10 Ondergrondse perscontainers voor verpakkingen 

- SP 11 Cocons voor voedselafval met toegangscontrole 

- SP 12 Onderzoek emmers voor de inzameling van voedselafval in stadscentra 

- SP 13 Onderzoek functionaliteit milieustraten 

- SP 14 Onderzoek BEST-tas 

- SP 15 Onderzoek OC restafvalcontainers met dubbele inwerpopening 

- SP 16 Camera's bij kritische brenglocaties 

Beheersaspecten  

Geld 

Om het nieuwe systeem standaard in het hele verzorgingsgebied te implementeren, is een investering nodig van  

€ 8.567.800. Deze investering is opgebouwd uit de volgende onderdelen. 

 

Nieuwe ondergrondse restafvalcontainers € 2.324.000 

Herplaatsen ondergrondse restafvalcontainers € 716.800 

Nieuwe ondergrondse perscontainers voor p(m)d € 518.000 

Wisselen van restafvalcontainer voor 240 liter p(m)d container € 2.557.500 

Uitzetten 240 liter p(m)d containers in het buitengebied € 258.000 

Extra inzameling tijdens het wisselen van restafvalcontainers € 63.100 

Leveren en verzenden van de afvalpassen  € 400.000 

Aanpassen registratie dubbele tarieven (BSR) € 10.000 

Ingenomen 240 liter restafvalcontainers geschikt voor p(m)d containers € -108.100 

Investering kraanwagens € 800.000 

 

112 De GROTICK-aspecten zijn gekopieerd uit het document ‘Bijlage 2 Projectplan Invoering Nieuw Afvalbeleid’. 
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Projectkosten € 200.000 

Advieskosten € 100.000 

Extra werkzaamheden KCC € 59.000 

Onderzoek gft-inzameling in de stadscentra € 10.000 

Communicatie algemeen € 326.000 

Communicatie brieven tijdens wisselingen € 333.500 

Investeringskrediet € 8.567.800 

Risico’s 

- Te weinig inkomsten – op basis van een benchmark met vergelijkbare gemeenten wordt ingeschat dat het nieuwe 

beleid in gemiddeld 60 kilo fijn restafval per persoon resulteert. Variabele inkomsten zijn hierop begroot. Mocht er 

minder restafval worden aangeboden, dan resulteert dit in een dekkingstekort in de afvalstoffenheffing  

- Vervuiling van de grondstofstromen – aangezien restafval niet meer aan huis wordt ingezameld en het aanbieden 

duurder wordt, bestaat het risico dat er vervuiling optreedt van grondstofstromen. Beheersing: extra inzet 

communicatie en extra handhaving. 

- Bijplaatsingen – is eerder geconstateerd in met name stedelijke gemeenten. Beheersing: extra handhaving. 

- Overschrijden van de deadline van 1 januari 2019 – effect op de afvalscheidingsresultaten en de kosten.  

- Negatieve berichten in de media – nieuwe inzamelingsbeleid komt bij bestuurders en inwoners onder vergrootglas 

te liggen. Beheersing: communicatieplan. 

- Capaciteit medewerkers en gemeentelijke ambtelijke inbreng – er zijn meerdere projecten binnen Avri waar veelal 

dezelfde medewerkers aanwerken. Dit project is gemarkeerd als prioriteit nummer 1.  

Organisatie 

- Opdrachtgever – projecteindverantwoordelijke en eigenaar van de businesscase beoordeelt het project in relatie met 

de bedrijfsdoelstelling; de rechtvaardiging van de kosten afgezet tegen de baten.  

- Stuurgroep – vertegenwoordigt de groep die gebruik zal gaan maken van de op te leveren producten van het project 

en verzekert een goede aansluiting op de gebruikerseisen De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het project. 

De leden beslissen over de voortgang en stellen menskracht ter beschikking. De stuurgroep vertegenwoordigt drie 

belangen: organisatie, gebruiker en leverancier. Immers, een product wordt gebouwd ten behoeve van de organisatie, 

voor de gebruikers, door de mensen en met de middelen die de leverancier levert. 

- Projectleider – verantwoordelijk voor oplevering afgesproken producten, kwaliteit, tijd en bedrag. Stuurt dagelijkse 

gang van zaken binnen project. 

- Projectsecretaris – verzorgt benodigde administratieve ondersteuning. 

- Projectgroep – projectuitvoering, rapporteert aan projectmanager uit te voeren werk wordt uitgevoerd door 

verschillende werkgroepen. Werkgroepvoorzitters worden aangewezen als aanspreekpunt voor de projectmanager.  
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Id

Implementatie nieuw afvalbeleid 

Van afval naar grondstof Begindatum Einddatum Duur

K4 17

apr

1 0wFinancien/Heffing

2 4,6w10-5-201710-4-2017Raming projectkosten

3 25,8w28-2-20181-9-2017Tarieven 2019

4 0w12-4-201712-4-2017Beleid en verordeningen

7 39,2w1-6-20181-9-2017Handhavingsplan

8 0w12-4-201712-4-2017Communicatie

9 12w30-6-201710-4-2017
Opstellen communicatieplan 

intern

12 0w12-4-201712-4-2017Dataregistratie

13 69,4w31-12-20181-9-2017
Actualiseren en inrichten 

dataproces

14 0w12-4-201712-4-2017Inzamelmiddelen

15 34w26-4-20181-9-2017
Europese aanbesteding 

ondergrondse containers

16 34w26-4-20181-9-2017
Europese aanbesteding 

ondergrondse perscontainers

17 34w26-4-20181-9-2017
Europese aanbesteding 

minicontainers

19 33,2w20-4-20181-9-2017
Lokatieplan (dichtheid, vlekken, 

afstand, inloopavonden)

20 14,2w30-3-201822-12-2017
Productie en levering 

ondergrondse containers

21 22w30-11-20182-7-2018
Plaatsing ondergrondse 

containers

24 4,2w31-12-20183-12-2018Testfase

6 69,4w31-12-20181-9-2017Aanpassen Basispakket 2019

5 52,2w31-8-20181-9-2017
Aanpassen verordeningen 

2019, incl. tarieventabel

18 6,2w13-10-20171-9-2017
Lokatiecriteria ondergrondse 

containers

10 12w30-6-201710-4-2017
Opstellen communicatieplan 

extern

6,2w13-10-20171-9-2017Lokatiecriteria cocons

25 0w12-4-201712-4-2017Flankerende maatregelen

22 14,2w30-3-201822-12-2017
Productie en levering 

minicontainers

23 22w30-11-20182-7-2018Distributie minicontainers

26 33,2w20-4-20181-9-2017
Europese aanbesteding cocons 

gft hoogbouw

28

27

33,2w20-4-20181-9-2017Lokatieplan cocons

nov

29

30

33

34

36

K1 19K4 18

sep okt novapr

K2 17 K3 18

aug jan decfeb

14,2w30-3-201822-12-2017Productie en levering cocons

22w30-11-20182-7-2018Plaatsing cocons

32

31 8,8w1-11-20171-9-2017
Onderzoek voedselafval 

centrum

13,2w1-12-20171-9-2017Onderzoek BEST tas

13,2w1-12-20171-9-2017Verkleinen inwerpopening

25,8w28-2-20181-9-2017Onderzoek milieustraten

43,6w1-8-20182-10-2017Proef 100-100-100

11 87w28-2-201930-6-2017
Uitvoering 

communicatieplannen

K2 18K1 18

oktmei juljuljun sep feb

K3 17

mei jun aug janmrtdec

35 78w28-2-20191-9-2017Handhaving

Tijd 
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Informatie 

Geen informatie in projectplan.  

Communicatie 

 

SP 6 Communicatieplan 

Doel Opstellen communicatieplan rond de invoering van het nieuwe afvalbeleid 

Samenstelling Document  

Bronnen Projectgroep, werkgroep Communicatie, collega-bedrijven, toegepaste communicatie-

strategieën bij gedragsveranderingstrajecten 

Uiterlijk en formaat Document 

Toegewezen aan Voorzitter werkgroep Communicatie  

Overdracht aan Projectleider 

Kwaliteitscriteria Einddatum: 31 december 2017 

Methode van kwaliteitsmeting Onderzoek  

Productieaanwijzingen Toetsing door stuurgroep 

Kwaliteit 

Per deelproduct worden zowel kwaliteitscriteria als de methode van kwaliteitsmeting kenbaar gemaakt, bijvoorbeeld SP 

1 ‘Raming projectkosten’. 

 

Kwaliteitscriteria: 

- Einddatum: 16 mei 2017 

- Eenduidigheid: de documenten dienen op maar een manier uitlegbaar te zijn 

- Financieel kloppend: de kosten passen in de meerjarenbegroting. AB voorstel 

 

Methode van kwaliteitsmeting: 

- Het product wordt beoordeeld door financieel adviseurs. 

 

 

  



 

 

  
 

  

TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en 

urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, digitalisering, 

mobiliteit, duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden 

onze opdrachtgevers unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe 

projecten en programma’s tot een goed einde. Iets creëren van blijvende 

waarde, daar gaan we voor. Daardoor hebben we een directe impact op 

(toekomstige) maatschappelijke en economische ontwikkelingen. En dus 

een grote impact op morgen. 

 
 



 

 
  

 

 

Concretisering aanbevelingen 'omgekeerd inzamelen' 
 

In opdracht van Avri

  U I T W E R K I N G  



 

 

1. Introductie   
De aanbevelingen die we in het rapport hebben geformuleerd hangen nauw met elkaar samen. De een uitvoeren 
zonder de ander op te pakken, bevelen wij daarom niet aan. Als wij echter één overstijgende aanbeveling moeten 
geven, is het dat er voortaan bij soortgelijke trajecten heel goed moet worden nagedacht en moet worden 
doorgepraat over de opzet van het project. Zowel bestuurlijk als ambtelijk. Wij zeggen hierover ook wel: ‘het venijn zit 
‘m in de start’. Het doorleven van die gedachte is in onze ogen prioriteit nummer één voor Avri. Ter concretisering 
bieden wij in paragraaf 2 een handreiking voor een startnotitie. Deze startnotitie is een uitkristallisatie van waar je aan 
de voorkant met elkaar over moet praten, waar besluiten over genomen moeten worden en wat er vervolgens moet 
worden uitgevoerd. Daarmee wordt aan de voorkant van het proces ook de bestuurlijke betrokkenheid bij het project 
geborgd. Daarom is het van belang dat de startnotitie wordt voorgelegd aan het AB. 
 
Met betrekking tot aanbeveling 6 (het geven van meer structuur aan projectmatig werken) Is het aan de Avri-
organisatie zelf om hierop een visie te ontwikkelen en deze te laten vaststellen door het AB. Het gaat hierbij om een 
visie die niet alleen op papier moet staan, maar die ook als de eigen aanpak van Avri wordt ervaren door de 
medewerkers. Met deze concretisering bieden wij hiervoor een aanzet. 
 
Aanbeveling 8 en 9 gaan in onze ogen verder dan alleen projectmatig werken. Deze gaan over bestuurlijke houding en 
gedrag waarop bestuursleden elkaar moeten aanspreken. En over het maken van bestuurlijke afspraken. Daarbij moet 
het AB het DB de opdracht geven om ter afronding van een bestuursperiode een overdrachtsdossier op te stellen. Met 
het overdrachtsdossier wordt een goede overgang naar een nieuwe bestuursperiode geborgd. In paragraaf 3 geven we 
ter concretisering aan welke componenten in het overdrachtsdossier moeten terugkomen. 
 
Aanbeveling 9 gaat breder over houding en gedrag. Bestuursleden moeten met elkaar doorpraten over wijze waarop 
zij voor de samenwerking staan, aan het begin van de bestuursperiode en specifieker aan het begin van een groot 
project. Het is aan bestuurders om elkaar hierop aan te spreken op tijdens de bestuursperiode en bij de uitvoering van 
een project. Als we spreken over ‘staan voor de samenwerking’ kan dat ook blijken uit kleine dingen. Bijvoorbeeld door 
presentaties vanuit Avri voor of binnen de eigen gemeente te openen en te sluiten. 
 
In onderstaand schema zijn de aanbevelingen uit het rapport opgenomen en wordt aangegeven op wie de aanbeveling 
met name is gericht. 

Aanbeveling uit rapport  Verwerking op hoofdlijnen  
1. Wij bevelen aan om aan het begin van een nieuw beleidsvormingstraject als AB expliciet te bespreken hoe 
zwaarwegend en ingrijpend de te maken keuze is en wat dit betekent voor het besluitvormingsproces. Neem zo 
nodig meer tijd om tot gezamenlijke besluiten te komen met een zo groot mogelijk draagvlak. Benut de tijd om 
tot doorleefd commitment te komen bij de raden. 

 Aanbeveling voor bestuur  
 Criteria voor ‘zwaarwegend en 

ingrijpend’ 
 Paragraaf 2 

2. Wij bevelen aan om geen onherroepelijke voorbereidingen te treffen voordat bestuurlijke besluitvorming heeft 
plaatsgevonden. Dit bewaken is een verantwoordelijkheid van de ambtelijk en de bestuurlijk opdrachtgever. Deze 
moeten dan wel expliciet worden benoemd voor elk groot project. 

 Aanbeveling voor bestuur en 
organisatie 

 Borging BOG, AOG en 
planning voorbereiding  

 Paragraaf 2 
3. Wij bevelen aan om al aan het begin van een nieuw beleidsvormingstraject expliciet bestuurlijk te spreken en te 
besluiten over de strategische communicatie en participatie.  Doe dit niet alleen in Avri-verband, maar nadrukkelijk 
ook met de deelnemende gemeenten en raden.  Organiseer vroegtijdig als Avri-organisatie voldoende ervaring 
met en capaciteit voor communicatie om besluitvormings- en uitvoeringsprocessen van grote importantie 
strategisch goed te doordenken en voor te bereiden. 

 Aanbeveling voor bestuur en 
organisatie  

 Concretisering bij GROTICK  
 Paragraaf 2 

4. Neem tijd voor kwaliteit als het gaat om beleidsvorming. Het gaat dan niet alleen om inhoudelijk goed 
onderbouwde voorstellen maar vooral ook om het komen tot gedragen voorstellen: gedragen door bestuurders 
maar ook door hun afzonderlijke raden en door inwoners.  

 Aanbeveling voor bestuur  
 Hanteer ‘marges’ aan de 

voorkant in de planning 



 

 

 Paragraaf 2 

5. Wij bevelen aan niet alleen de projectuitvoering maar ook de voorbereiding daarop projectmatig aan te 
pakken op basis van een projectopdracht en -plan. Door hier de beleidsontwikkeling onderdeel van te laten zijn, 
is de congruentie tussen project en besluitvorming beter geborgd. 

 Aanbeveling voor bestuur en 
organisatie  

 Paragraaf 2 
6. Wij bevelen aan meer structuur te geven aan het projectmatig werken in de organisatie. Werk (beknopt) uit 
hoe je projectmatig wilt werken en wat dit betekent voor de organisatie, ook wat betreft strategische 
communicatie. Verwerk in deze aanpak de GROTICK-beheersaspecten zodat deze vanaf het begin volwaardig hun 
plek krijgen in de projectopzet en -uitvoering. 

 Aanbeveling voor organisatie  
 Geen uitwerking; vergt eigen 

inzet Avri-organisatie 

7. Wij bevelen aan geen enkel project te laten starten zonder een bestuurlijke opdrachtgever. Elke post binnen de 
driehoek moet volledig en volwaardig zijn ingevuld voordat een project start. Het DB is verantwoordelijk voor het 
expliciet beleggen van het bestuurlijk opdrachtgeverschap; deze is verantwoordelijk voor het expliciet beleggen 
van het ambtelijk opdrachtgeverschap. De ambtelijk opdrachtgever (directielid) is ervoor verantwoordelijk dat de 
projectorganisatie in zijn geheel wordt opgezet en ingevuld, inclusief de aanhaking van de gemeentelijke 
organisaties. Bij de start van een project maken bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en ambtelijk 
opdrachtnemer expliciete afspraken over de rollen en de rolinvulling, de samenwerking en de manier waarop de 
informatievoorziening wordt ingevuld. 

 Aanbeveling voor bestuur en 
organisatie 

 Paragraaf 2 

8. Wij bevelen aan dat het DB een overdrachtsdossier opstelt en geen ingrijpende besluiten neemt vlak voor de 
bestuurswissel. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien het gehele AB daarmee instemt. Bestuurlijke 
afwegingsmomenten moeten onderbouwd worden voorbereid, inclusief een onderbouwde calculatie van financiële 
effecten. Ook voor deze momenten geldt dat tijd kan bijdragen aan de kwaliteit van de uitvoering van het project. 
Investeer als Avri-organisatie bij een impactvol project in de politiek-bestuurlijke sensitiviteit van de 
projectorganisatie. Eerstverantwoordelijke om dit te borgen bij projecten is de ambtelijk opdrachtgever.  

 Aanbeveling voor bestuur  
 Bredere afspraken op AB 

niveau 
 Paragraaf 3 

 

9. De colleges zijn voor samenwerkingsverbanden zoals Avri tegelijker opdrachtgever én eigenaar. Dat betekent 
dat door de colleges ook gestaan moet worden voor het belang van die samenwerkingsverbanden. 

 Aanbeveling voor bestuur 
 Bredere afspraken op AB 

niveau 
 Paragraaf 3 

 

2. Het venijn zit ‘m in de start 
Deze paragraaf begint met de fasering van projecten. Hierin wordt het belang van een goede start nogmaals 
benadrukt. Vervolgens geven een concrete handreiking van de onderwerpen die in een startnotitie naar voren moeten 
komen.  
 
Fasering  
Bij projecten werk je zo efficiënt mogelijk toe naar het realiseren van producten of resultaten. Dit doe je aan de hand van 
vier fasen: een initiatief-, definitie-, realisatie- en afrondingsfase. Zo’n fasering structureert de werkzaamheden en zorgt 
voor ingebouwde mijlpalen en beslismomenten. Ook vergemakkelijkt de fasering het monitoren van de voortgang. Elke 
fase heeft aan het einde een beslismoment waarop formeel wordt vastgesteld of er wordt overgegaan naar de volgende 
fase. Hoe dit besluit wordt genomen is vooraf vastgesteld en hangt mede af van de oplevering van (deel)resultaten. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Figuur: Fasering project  
 

1. Initiatieffase 2. Definitiefase 3. Realisatiefase 4. Afrondingsfase

1. Startnotitie 2. Projectplan 



 

 

Beknopt betekenen deze fases het volgende: 
 Initiatiefase: het verkrijgen van een gelijk beeld van het project(resultaat) bij alle betrokkenen. Je legt dit vast 

in de startnotitie, die bij elk nieuw te starten project bij het AB dient te worden ingebracht.   
 Definitiefase: het gedetailleerd uitwerken van het project uitmondend in het projectplan dat het AB vaststelt. 
 Realisatiefase: de uitvoering van het project en het realiseren van de projectresultaten. 
 Afrondingsfase: afronding van het project, borging van het resultaat, evaluatie en decharge van het 

projectteam. Het projectresultaat wordt overgedragen aan de opdrachtgever.  
 
Startnotitie  
Bij het werken met projecten of andere grote opgaven zit het venijn ‘m in de start. Het is daarom belangrijk om een 
startnotitie op te stellen die aan het begin van elk nieuw traject moet worden ingebracht in het AB. De startnotitie is 
een beslisdocument waarin het probleem, het doel en het projectresultaat op hoofdlijnen worden beschreven. De 
startnotitie geeft globaal richting aan het project, maar wordt ook gebruikt om het beeld over nut & noodzaak te 
toetsen bij belanghebbenden. De kern van een startnotitie bestaat uit:  

 Het probleem: een heldere analyse van het op te lossen probleem en wat dit betekent voor de communicatie 
naar en de betrokkenheid van de eigen organisatie, de ambtelijke organisaties (via vakberaad) en de 
afzonderlijke raden (F. Kaders opdrachtgever). 
Het is bij het probleem essentieel om als AB enkele afwegingsfactoren of criteria voor ogen te hebben die 
bepalen hoe ‘ingrijpend’ en ‘of ‘zwaarwegend’ een te maken keuze is. Vanuit onze ervaring met andere grote 
projecten in een politiek-bestuurlijke context bevelen wij aan om voor Avri de volgende criteria bij majeure 
projecten te hanteren:  
o het project heeft bestuurlijke prioriteit 
o het project is politiek gevoelig 
o het project heeft een grote impact op inwoners  
o het project heeft een groot afbreukrisico in financieel, maatschappelijk en/of bestuurlijk opzicht 
o het project kent een grote betrokkenheid en afhankelijkheid van externe partijen 
o het project is sectoroverstijgend en vergt nauwe samenwerking met deelnemende gemeenten  

 Aanleiding: schets van een gedeeld beeld over de uitgangssituatie, aanleiding en context. 
 Resultaten: een eerste beschrijving van de te realiseren doelen en effecten. In de definitiefase wordt het 

projectresultaat exact geformuleerd en beschreven in het projectplan. Belangrijk is dat, ondanks dat het 
projectresultaat op hoofdlijnen gepresenteerd moet worden, alternatieven/scenario’s al helder moeten zijn. 
Betrek mogelijke scenario’s in het te bereiken resultaat. Belangrijk hierbij is om niet te vroeg scenario’s af te 
stoten maar deze open te presenteren.  

 Afbakening: aangeven wat het project juist niet gaat opleveren.  
 Kaders opdrachtgever: eerste beschrijving van de eisen aan het project die de kaders vormen voor de ambtelijk 

opdrachtgever en de projectleider voor de uitvoering en beheersing van het project. De eisen hebben 
betrekking op de beheersaspecten GROTICK en worden in het latere projectplan verder uitgewerkt. Specifieke 
aandachtspunten voor bestuur en organisatie ten aanzien van communicatie naar aanleiding van het onderzoek: 

o Zorg dat je structureel capaciteit hebt in je organisatie op het vlak van strategische communicatie en 
geef die standaard een plek in de projectorganisatie. 

o De afstemming met gemeenten op het gebied van communicatie moet verlopen tussen degene die 
de strategische communicatierol vervult in het projectteam en het vakberaad. De leden van het 
vakberaad zijn verantwoordelijk voor de afstemming in de eigen gemeentelijke organisaties. In het 
vakberaad moeten dan ook operationele afspraken gemaakt worden over het project. 

o De beoogde communicatiewijze is afgestemd op de eerste weging van de probleemanalyse (A. het 
probleem of vraagstuk).  

o Bij interne communicatie richting de raad pakken wethouders daadwerkelijk hun positie. Praktisch 
betekent dit dat bij presentaties vanuit Avri richting de lokale raden, AB-leden expliciet presentaties 
openen/sluiten of een deel van de presentatie houden. 

Naast GROTICK, dat breed gebruikt wordt in de wereld van projectbeheersing zijn er voor Avri nog twee 
specifieke kaders die in de startnotitie bespreekbaar gemaakt moeten worden:  



 

 

o Het te doorlopen besluitvormingstraject. Expliciteer als AB of er bij dit traject gestreefd wordt naar zo 
breed mogelijke steun (unanimiteit) of dat er slechts een meerderheid van de stemmen noodzakelijk 
is. In het geval van dat laatste kan er ook gekeken worden of er ruimte is voor maatwerk; hiervan 
moeten ook de financiële consequenties in beeld worden gebracht.  

o Een planning van de noodzakelijke te treffen voorbereidingen. Wanneer er wordt afgeweken van deze 
planning moet dat worden teruggelegd aan het AB. Het is hierbij essentieel om marges in te bouwen 
in deze planning. Door met marges te werken geef je ruimte om tijd te nemen voor het 
besluitvormingstraject en het creëren van draagvlak.  

 Relatie met andere projecten 
 Beoogde bestuurlijke opdrachtgever, ambtelijke opdrachtgever, projectleider: in de initiatieffase zijn 

alleen de contouren zichtbaar van de projectorganisatie zichtbaar. Zo mogelijk ook wat betreft de samenstelling 
van het beoogd projectteam. In het projectplan wordt de projectorganisatie definitief gemaakt. Elke van de 
posities zijn belegd bij één afzonderlijk (natuurlijk) persoon. Dus een DB als bestuurlijk opdrachtgever en een 
MT als ambtelijk opdrachtgever. Belangrijk bij het bepalen van een beoogd projectleider en beoogd 
projectteam is dat rekening wordt gehouden met het belang van politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Stel een 
profiel op van een beoogd projectleider; dit moet niet alleen een operationeel profiel zijn maar ook 
strategisch/tactisch. 

 Partners: eerste stakeholdersanalyse. Met wie wordt hoe samengewerkt binnen en bij het project en in welke 
mate ben je van hen afhankelijk? 

3. Overdrachtsdossier 

In navolging van gemeenteraadsverkiezingen verandert ook de bestuurssamenstelling van Avri. Het kenmerk van grote, 
complexe projecten is dat ze vaak over meerdere bestuursperiodes heen doorlopen. Met een overdrachtsdossier maakt 
het oude AB voor het nieuwe AB inzichtelijk wat de stand van zaken is van het project en geeft zij aandachtspunten 
mee voor het nieuwe bestuur.  
 
Het overdrachtsdossier wordt opgesteld door de projectleider met het projectteam waarna afstemming plaatsvindt 
met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. De bestuurlijk opdrachtgever brengt het dossier in in het DB waarna het 
AB het vaststelt. Dit gebeurt voordat de verkiezingen plaatsvinden, bij voorkeur ongeveer 1 à 2 maanden van tevoren. 
Hiermee borg je dat het overdrachtsdossier niet ‘verloren raakt’ in campagnedrukte en dat de projectorganisatie 
bijtijds weet hoe in de periode van bestuurswisselingen wel of niet kan gebeuren. Als er meerdere grote projecten 
lopen, ligt het natuurlijk voor de hand om deze gebundeld aan het AB aan te bieden. 
 
Bij de vaststelling van het overdrachtsdossier stelt het AB vast welke besluiten nog in de resterende bestuursperiode 
worden genomen en welke besluiten op de agenda van het nieuwe bestuur terechtkomen. Dit kan gaat zowel over 
besluiten van het AB als van het DB. 
 
In het overdrachtsdossier komen beknopt in ieder geval de volgende componenten aan bod: 

 Achtergrondinformatie over het project: aanleiding en probleemanalyse. 
 Het te behalen projectresultaat (GROTICK). 
 De kaders voor het project. 
 De projectorganisatie (inclusief de bestuurlijke opdrachtgever, ambtelijke opdrachtgever en projectleider). 
 De wijze van samenwerking met de deelnemende gemeenten binnen het project en de aanhaking van de 

afzonderlijke gemeenteraden. Hoe zijn de raden geïnformeerd over het project en welke besluiten zijn 
daarover genomen? Hoe zijn de ambtelijke organisaties betrokken bij het project en hoe wordt 
samengewerkt. 

 De wijze van samenwerking met (andere) externe stakeholders binnen het project. 
 De invulling en opzet van de strategische communicatie. 



 

 

 Eventuele tussentijdse belangrijke bijstellingen van het project op bovenstaande aspecten. 
 De meest recente stand van zaken van het project. In ieder geval: 

o ten aanzien van de realisatie van de projectresultaten en tussentijdse mijlpalen gekoppeld aan de 
oorspronkelijke planning 

o een actueel financieel beeld gekoppeld aan de oorspronkelijke begroting 
o een recent overzicht van de risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen met daarbij de 

belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de risico’s 
o de uitvoering van de strategische communicatie (inclusief raden, ambtelijke organisaties en 

stakeholders). 
 Genomen besluiten door het AB en DB ten aanzien van het project. 
 Nog te nemen bestuurlijke besluiten door het nieuwe bestuur (AB en/of DB) die niet door het huidige bestuur 

worden genomen. 
 In te vullen bestuurlijke posities, in ieder geval het bestuurlijk opdrachtgeverschap. 
 Uit het bovenstaande voortvloeiende aandachtspunten voor het nieuwe bestuur. Dat kan bijvoorbeeld gaan 

over ontwikkelingen in het financieel beeld (positief of negatief), over knelpunten in de communicatie waarop 
een bestuurlijk antwoord moet komen, een mogelijke bijstelling van het te bereiken resultaat of planning 
doordat in de uitvoering tegen (technische) problemen aanloopt e.d. 

 
Ten behoeve van het overdrachtsdossier kan gebruik worden gemaakt van de startnotitie, het projectplan en de 
projectrapportages die periodiek worden opgesteld. Dit maakt dat het opstellen van het overdrachtsdossier een 
beperkte tijdsinzet vergt.   



 

 

  

TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en 

urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, digitalisering, 

mobiliteit, duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden 

onze opdrachtgevers unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe 

projecten en programma’s tot een goed einde. Iets creëren van blijvende 

waarde, daar gaan we voor. Daardoor hebben we een directe impact op 

(toekomstige) maatschappelijke en economische ontwikkelingen. En dus 

een grote impact op morgen. 
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Onderzoeksvragen 

2

1. Hoe moet het bestuur van Avri en de Avri organisatie de volgende keer een dergelijke beleidswijziging 

voorbereiden en uitvoeren?

A. Hoe is het nieuwe beleid tot stand gekomen en op basis van welke onderbouwing zijn besluiten voorbereid en 

genomen? Hoe is de besluitvorming over het nieuwe afvalbeleid in 2016 tot en met 2018 feitelijk verlopen en 

welke gebeurtenissen en omstandigheden hebben daarbij een rol gespeeld? Hoe zijn deze besluiten geborgd in 

het project? Welke tussentijdse besluiten zijn genomen die invloed hadden op de uitvoering van het project en 

hoe zijn die besluiten tot stand gekomen? Hoe zijn deze besluiten geborgd in het project?

B. Hoe heeft de sturing op en de uitvoering van het project plaatsgevonden: opdrachtgeverschap, 

resultaatbeschrijving, fasering, beheersing, financiën, risicomanagement? Op welke wijze en op welke 

momenten vond bijsturing door AB, DB of directie plaats?

C. Ten aanzien van fasering; op welke wijze is er in het project aandacht geweest voor overgang/overdracht van 

beleid naar uitvoering en uiteindelijk beheer?

D. Hoe heeft interne en externe communicatie plaatsgevonden? Hoe zijn de doelgroepen/stakeholders

betrokken en hoe is specifiek de communicatie met de gemeenten verlopen?

E.  Hoe was de rolverdeling tussen het bestuur en organisatie?

2. Welke verbeteringen kunnen op basis hiervan worden doorgevoerd in de Avri organisatie?

A. in hoeverre was er sprake van professioneel en toegesneden projectmanagement?

Beleid

• Besluitvorming

• Opzet

• Uitvoering

• Borging

Project

• (Bij-)sturing

• Beheersaspecten

Project 

• Fasering 

Beleidsopzet en project

• Communicatie

Beleidsopzet en project

• Rolverdeling

Aspecten

Leren en verbeteren

• Organisatie

• Projectmanagement
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Aanpak

Raadsgesprek Integraal Accommodatie Beleid Tynaarlo3
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Procesverloop op hoofdlijnen - 1

4

5 november 2015 Regionaal Overleg over Afvalinzameling (landelijke doelstellingen (gemiddeld maximaal 100 kilo restafval per 

persoon per jaar in 2020 en 75% afvalscheiding)

18 juli 2016 RVAG DB vastgesteld

13 oktober 2016 RVAG AB vastgesteld (West Maas en Waal tegen, Buren en Maasdriel delen kanttekeningen)

75 kilo restafval in 2020 en 30 kilo in 2025

Presentatie AB varianten inzamelmethodes → roadshows

9 maart 2017 AB stemming inzamelvarianten (Buren, WMW en Tiel tegen omgekeerd inzamelen)

21 augustus 2017 DB besluit beleidsplan, projectplan en de bijbehorende financiering

10 augustus 2017 Memo heroverwegen invoering omgekeerd inzamelen vanuit projectteam aan MT (niet in onderzoeksdossier DB 

aangetroffen)

9 oktober 2017 Besluit DB uitstel besluitvorming in AB n.a.v. motie/brief Tiel (voorbereidingen uitvoering al gestart)

16 november 2017 AB besluit beleidsplan, projectplan en de bijbehorende financiering (Tiel en WMW stemmen niet in met 

het nieuwe beleid. WMW stemt wel mee met de opties)
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Procesverloop op hoofdlijnen - 2

5

19 april 2018 AB besluit Avri verantwoordelijk locatiekeuze, de besluitvorming daarover en het bijbehorende inspraakproces 

(extra kosten binnen projectbudget)

18 mei 2018 DB besluit bezwarenprocedure (extra kosten binnen projectbudget)

Nieuw AB en DB

Juli 2018 start inloopavonden

30 augustus 2018 DB herbevestiging bezwarenprocedure

6 september 2018 AB herbevestiging bezwarenprocedure

Sept/oktober 2018 start besluitvorming en bezwarenprocedure plaatsing containers

20 december 2018 AB besluit uitstel tot 1 juli 2019

15/16 nov 2018 DB-AB uitstel

3 december 2018 DB besluit uitstel tot 1 juli 2019
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Conclusies & aanbevelingen

Raadsgesprek Integraal Accommodatie Beleid Tynaarlo6

Beleidsontwikkeling (1/3) 

Conclusie 1

Gezamenlijkheid is gedurende het beleidsvormingsproces afgenomen en gebrek aan 

volledig draagvlak lijkt daarmee onderschat.  

Aanbeveling 1

Bespreek als AB expliciet als AB hoe zwaarwegend en ingrijpend de te maken keuze is en 

wat dit betekent voor het besluitvormingsproces

2015: 

Gedeelde bestuurlijke 

scheidingsambitie 

2016: 

Vaststelling RVAG (Buren, Tiel, 

WMW tegen)

2017: 

Vaststelling omgekeerd 

inzamelen (WMW en Tiel tegen)
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Beleidsontwikkeling (2/3) 

Conclusie 2

Concrete voorbereidingen zoals aanbestedingen zijn al gestart voordat er bestuurlijke 

besluitvorming heeft plaatsgevonden en de aanwezigheid van contractuele verplichtingen 

zorgt later tijdens de uitvoering van het project nogmaals voor druk op de bestuurlijke 

besluitvorming

Aanbeveling 2

Tref geen onherroepelijke voorbereidingen voordat bestuurlijke besluitvorming heeft 

plaatsgevonden. 

Bewaking hiervan borgen bij de BOG en AOG

- Benoem BOG en AOG expliciet bij elk groot project 
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Beleidsontwikkeling (3/3) 

Conclusie 3

Aan de communicatie met en participatie van inwoners bij de beleidsontwikkeling is 

beperkt tot geen aandacht besteed. 

Er is niet expliciet afgewogen of er wel of niet breed gecommuniceerd moest worden of 

dat een participatietraject opgezet moest worden.

Aanbeveling 3

Spreek en besluit aan het begin van een nieuw beleidsvormingstraject expliciet over de 

strategische communicatie en participatie.

• Niet alleen in Avri-verband, maar nadrukkelijk met de gemeenten en raden 

• Organiseer vroegtijdig als Avri-organisatie ervaring en capaciteit voor communicatie 

om majeure besluitvormings- en uitvoeringsprocessen strategisch goed te doordenken 

en voor te bereiden.



• © TwynstraGuddeRaadsgesprek Integraal Accommodatie Beleid Tynaarlo9

Beleidsontwikkeling overkoepelend

Aanbeveling 

Neem tijd voor kwaliteit als het gaat om beleidsvorming. Het gaat 

dan niet alleen over inhoudelijk goed onderbouwde voorstellen, 

maar vooral ook het komen tot gedragen voorstellen. Gedragen bij 

bestuurders, maar ook de afzonderlijke raden en bij inwoners. 
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Projectopzet- en uitvoering (1/4)

Conclusie 1

De voorbereidingen op de beleidsvorming en de projectuitvoering zijn niet projectmatig 

aangepakt op basis van een vastgesteld(e) projectopdracht en -plan. Hierdoor zijn kansen 

gemist om:

• organisatiebreed en in samenwerking met gemeenten te komen tot een integrale aanpak

• risico’s en belangrijke keuzes eerder inzichtelijk te laten krijgen

Aanbeveling 1

Pak niet alleen de projectuitvoering maar ook de voorbereiding daarop projectmatig aan op 

basis van een projectopdracht en -plan. 

• Door hier de beleidsontwikkeling onderdeel van te laten zijn, is de congruentie tussen 

project en besluitvorming beter geborgd.



• © TwynstraGuddeRaadsgesprek Integraal Accommodatie Beleid Tynaarlo11

Projectopzet- en uitvoering (2/4)

Conclusie 2

Bij de opzet en uitvoering van het project kon niet gebruikt worden gemaakt van een 

binnen Avri ontwikkelde manier van projectmatig werken. In de opzet en uitvoering van 

het project uit zich dat in een beperkte aandacht voor de fasering van het project en het 

beperkt, maar wel groeiend invullen van de beheersaspecten.

Aanbeveling 2

Breng meer structuur aan in het projectmatig werken in de organisatie:

• Werk (beknopt) uit hoe je projectmatig wilt werken en wat dit betekent voor de 

organisatie, ook wat betreft strategische communicatie. 

• Verwerk in deze aanpak de beheersaspecten zodat deze van het begin af volwaardig 

aan hun plek krijgen in de projectopzet- en uitvoering.
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Projectopzet- en uitvoering (3/4)

Conclusie 3

Delen van de projectorganisatie zijn nooit ingevuld.

• Geen stuurgroep

• Onduidelijkheid verhouding Avri – vakberaad 

• Gebrekkige invulling BOG-AOG-AON

Aanbeveling 3

Elke post binnen de driehoek moet volledig en volwaardig zijn ingevuld voordat een 

project start bij één natuurlijk persoon

• DB belegt BOG en is verantwoordelijk voor beleggen AOG

• AOG (directielid) is verantwoordelijk voor opzetten projectorganisatie met AON en 

aanhaking van de gemeentelijke organisaties 
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Projectopzet- en uitvoering (4/4)

Conclusie(s) 4

Timing en tijd speelden een belangrijke rol bij de uitvoering van en bestuurlijke sturing op het 

project

• Ingrijpende DB besluiten net voor de wissel

• ‘Natuurlijke momenten’ om in te grijpen en bij te sturen zijn onvoldoende benut

Aanbevelingen  4

Stel een overdrachtsdossier op en neem geen ingrijpende besluiten voor een bestuurswissel. 

Hiervan kan alleen worden afgeweken indien het gehele AB daarmee instemt.

Investeer in politieke-bestuurlijke sensitiviteit van de projectorganisatie 

➢ Rol AOG
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Evaluatie overkoepelend 

Het projectteam heeft in korte tijd veel werk verzet om de uitvoering zo 

goed als mogelijk te laten verlopen. En heeft concrete resultaten weten te 

bereiken in een spannende context van maatschappelijke en politieke 

druk. 

Avri is van de gemeenten. Elke deelnemende gemeente heeft met de 

oprichting ingestemd en is eigenaar en opdrachtgever van Avri. 

Wethouders zijn de verbindende schakel tussen Avri en de eigen 

gemeente(raad).



TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en 

urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, mobiliteit, 

duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden onze opdrachtgevers 

unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe projecten en programma’s tot 

een goed einde. Iets creëren van blijvende waarde, daar gaan we voor. Daardoor 

hebben we een directe impact op (toekomstige) maatschappelijke en economische 

ontwikkelingen. En dus een grote impact op morgen.

Alle intellectuele eigendomsrechten met 

betrekking tot deze presentatie berusten bij 

TwynstraGudde. Niets uit deze presentatie mag 

worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder 

schriftelijke toestemming van TwynstraGudde.

Roel Lauwerier

rla@tg.nl

Thijs Boertien

tbt@tg.nl



 
 

 

Nieuwsbericht website Avri 

Geldermalsen, 28 mei 2020 

 

Avri wil leren van het project ‘omgekeerd inzamelen’ 

In 2019 heeft Avri namens de 8 deelnemende gemeenten in Rivierenland het omgekeerd inzamelen van afval 

ingevoerd. De regionale doelstellingen van het omgekeerd inzamelen zijn ruimschoots bereikt. De invoering 

van het nieuwe systeem is niet zonder slag of stoot verlopen. Daarom heeft het Algemeen Bestuur in 2019 al 

voor de afronding van het project, een onafhankelijk bureau de opdracht gegeven om de voorbereiding van 

het project vanaf beleidsvorming tot de uitvoering, te evalueren. Lering trekken voor de toekomst, staat 

groot op het vizier. Avri heeft de conclusies van het rapport niet afgewacht en zelf al een aantal zaken 

opgepakt. Het  Algemeen Bestuur van Avri besluit op 9 juli 2020 over het rapport evaluatie ‘Omgekeerd 

inzamelen’. 

Joost Reus, voorzitter Dagelijks Bestuur Avri: “We omarmen de conclusies en aanbevelingen van het 

evaluatierapport. Centraal daarin staan ‘draagvlak’ en ‘rolduidelijkheid’.  Ook zijn er specifieke leerpunten 

benoemd zowel voor het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur als de Avri-organisatie.  We nemen deze 

leerpunten ter harte en zijn al gestart met het doorvoeren van een aantal verbeterpunten. Tegelijkertijd zien 

we ook dat de medewerkers van Avri onder grote druk, een enorme prestatie hebben geleverd om het 

omgekeerd inzamelen te realiseren. Het regionale doel, 75 kg restafval per huishouden per jaar, hebben we 

ruimschoots gehaald. Want daar is het allemaal om begonnen: het omgekeerd inzamelen en scheiden van 

grondstoffen, is in het  belang van het milieu van Rivierenland, onze eigen toekomst en die van volgende 

generaties”.  

Rolduidelijkheid en draagvlak 
De onderzoekers constateren dat de rolopvatting van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de 
ambtelijk organisatie van Avri en de wijze van besluitvorming, het project parten hebben gespeeld. Ook het 
onvoldoende projectmatig aanpakken van zaken in de voorbereiding en het ontbreken van een strategische 
afweging van communicatie en participatie van het project ( gemeenten, raden, inwoners) hebben een 
belangrijke rol gespeeld in het verloop van het project. Hierdoor kon het gebeuren dat er niet of onvoldoende 
werd gestuurd op proces, resultaat, randvoorwaarden en draagvlak. De onderzoekers constateren ook dat er in 
de eindfase van het project al meer en meer op resultaat, proces en beheersfactoren is gestuurd met als gevolg 
dat het project financieel is afgerond conform de € 10,8 miljoen die vooraf in de Bestuursrapportage 2019 was 
voorzien. 
 
Al gestart met doorvoeren van verbeterpunten 
Het Dagelijks Bestuur en de directie van Avri hebben de conclusies van het rapport niet afgewacht en hebben 
zelf al een aantal zaken opgepakt. Zo is al begin dit jaar een organisatie-ontwikkelingstraject gestart waarbij 
sturing centraal staat. Joost Reus: “Oog voor draagvlak en elkaars rollen. Als we dat met elkaar bewaken en 
erop toezien dat de driehoek (van bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en opdrachtnemer) het 
proces stap voor stap monitort, dan kunnen zij tijdig aangeven wat wel en niet haalbaar is binnen de 
randvoorwaarden”. Ook zijn het Dagelijks Bestuur  en directie er van doordrongen dat een 
uitvoeringsorganisatie als Avri - met alle belangrijke beleidsopgaven die haar nog te wachten staan op het 



 
 
gebied van duurzaamheid en circulariteit - ook moet investeren in denkkracht, politiek-maatschappelijke 
draagvlak en in strategische(r) communicatie.  
 
Het project ‘omgekeerd inzamelen’ 
Het Algemeen Bestuur (AB) van Gemeenschappelijke Regeling (GR) Avri heeft op 13 oktober 2016 de Regionale 

Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020 vastgesteld. Hiermee committeren  de 8 deelnemende gemeenten van 

Avri zich aan de regionale doelstelling om in 2020 niet meer dan 75 kg restafval per huishouden per jaar te 

produceren. Voor het behalen van deze doelstelling, heeft het Algemeen Bestuur besloten dat inwoners met 

uitzondering in het buitengebied, het restafval voortaan wegbrengen naar een ondergrondse container 

waarvoor zij betalen. Na voorbereidingen in 2017 en 2018 is dit systeem medio 2019 ingevoerd. 
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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 9 juli 2020 

Agendapunt : 7.2b, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur Avri 

Onderwerp : 
Bestuurlijke reactie op het rapport 
Evaluatie invoering omgekeerd 
inzamelen 

 

 
Voorstel 

1. Accorderen van de bestuurlijke reactie op het rapport Evaluatie invoering omgekeerd 

inzamelen; 

2. Gezamenlijk Statement te formuleren. 

 

 
Inleiding 

Het rapport Evaluatie omgekeerd inzamelen door TwynstraGudde, zou oorspronkelijk worden 
gepresenteerd in de platformbijeenkomst op 16 maart 2020. De platformbijeenkomst is toen door 
Corona geannuleerd. Hiermee komt de presentatie en behandeling van het rapport er als volgt uit te 
zien: 

- 13 mei: vaststellen bestuurlijke reactie in het Dagelijks Bestuur; 
- 27 mei; presentatie van het rapport in de raadsinformatiebijeenkomst door TwynstraGudde. 

Na de bijeenkomst wordt het rapport vrijgegeven. 
- 3 juni: bespreking van (de bestuurlijke reactie op) het rapport in een platformbijeenkomst  
- 9 juli behandeling van het rapport in het Algemeen Bestuur. 

 

Voor wat betreft de bestuurlijke reactie vanuit het DB wordt de tekst zoals is te vinden in de bijlage 
behorende bij deze notitie voorgesteld.  
 
Beoogd effect 

1.1 Duidelijke communicatie vanuit het bestuur naar het AB over hoe het bestuur en de organisatie 

omgaan met de aanbevelingen uit het rapport. 

 
Argumenten 
- 
 
Kanttekeningen 
-. 

 
Communicatie 
Een voorstel voor het statement wordt separaat en op een later moment aan het Algemeen Bestuur 

verzonden, zodat eventuele opmerkingen die gemaakt worden tijdens de raadspresentatie op 27 mei of de 

platformbijeenkomst op 3 juni kunnen worden meegenomen. 

 
Financiën 
 - 
 
Bijlagen 

- Brief van DB aan AB 
 



 

Algemeen Bestuur GR Avri 
p/a Postbus 290 
4190 CG  GELDERMALSEN 

 

 
 
 
Geachte AB leden,  
 
Het Dagelijks Bestuur van Avri heeft kennis genomen van het rapport dat de invoering van het project ‘omgekeerd 
inzamelen’ heeft onderzocht, teneinde ervan te leren. Het rapport is opgesteld door onderzoeksbureau 
TwynstraGudde in opdracht van het Algemeen Bestuur van Avri. 
 
De conclusies en aanbevelingen worden door het Dagelijks Bestuur herkend en geven goede aanknopingspunten 
voor toekomstige majeure beleidswijzigingen, waarbij er zowel voor het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur 
en de Avri-organisatie specifieke leerpunten worden benoemd. 
Het rapport maakt ook duidelijk dat de organisatie in korte tijd veel werk heeft verzet en concrete resultaten heeft 
bereikt in een spannende context van maatschappelijke en politieke druk. 
 
Naar twee zaken wordt veelvuldig verwezen in de conclusies en aanbevelingen: ‘draagvlak’ en ‘rolduidelijkheid. 
 
Het draagvlak wordt als een wezenlijk, niet te onderschatten onderdeel beschouwd van een majeure 
beleidswijziging als ‘omgekeerd inzamelen’ (conclusies I, III, IV en VII). Het project heeft laten zien dat een 
rechtmatig besluit nog geen gedragen besluit is - noch politiek noch maatschappelijk. Het maakt een goede 
voorbereiding van toekomstige beleidswijzigingen noodzakelijk, niet alleen politiek-bestuurlijk maar ook 
maatschappelijk. Meer dan duidelijk leert de evaluatie ons dat een bestuurswisseling daarbij ook een 
omstandigheid is, die specifiek moet worden benoemd en geborgd in het proces. 
 
De andere veelvoorkomende conclusie betreft de rolduidelijkheid van alle betrokkenen in AB, DB en Avri-
organisatie (conclusies II, III, V en VI). Door onduidelijkheid over rollen kon het gebeuren dat er niet of 
onvoldoende werd gestuurd op proces, resultaat, randvoorwaarden en draagvlak. Terecht wijzen de onderzoekers 
steevast op het ontbreken van (duidelijkheid over) de rollen van bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever 
en opdrachtnemer. Overigens constateren de onderzoekers ook dat er in de eindfase van het project al meer en 
meer op resultaat, proces en beheersfactoren werd gestuurd (conclusie V). Een goed voorbeeld hiervan is de wijze 
waarop het project uiteindelijk financieel is afgerond: de in de Bestuursrapportage 2019 opgenomen projectkosten 
van € 10,8 miljoen (stand: juli 2019) is ook waarmee het project uiteindelijk per 31/12/2019 is afgerond: € 10,8 
miljoen. Omdat dit de periode na 31/12/2018 betrof, viel dit echter buiten de scope van het onderzoek. 
 
Naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur biedt het rapport goede aanknopingspunten om van te leren. Naast het 
beter borgen van projectmatig werken in de organisatie (aanbeveling V) zien we vooral mogelijkheden in het goed 
beleggen van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap (aanbeveling VI), omdat daarmee het projectmatig 
werken in al haar facetten wordt bewaakt. Het is aan ons allen om daarop alert te zijn in de toekomst. 

Datum 14 mei 2020 Uw kenmerk - 

Onderwerp 
‘Evaluatie invoering omgekeerd 
inzamelen’ (rapport TwynstraGudde) 

Ons kenmerk UIT-20-04753 

Contactpersoon Dagelijks Bestuur E-mailadres bestuurssecretariaat@avri.nl 

Telefoonnummer (0345) 58 53 53   

mailto:bestuurssecretariaat@avri.nl


Enkele zaken zijn of worden ook al in gang gezet. Zo zijn het Dagelijks Bestuur en de directeur er van doordrongen 
dat een uitvoeringsorganisatie als Avri - met alle belangrijke beleidsopgaven die ons nog te wachten staan op het 
gebied van duurzaamheid en circulariteit - niet langer kunnen volstaan met enkel doeners. Er zal geïnvesteerd 
moeten worden in denkkracht, in politiek-maatschappelijke sensitiviteit en in strategische(r) communicatie. Het 
rapport onderstreept dat, met name met aanbeveling III, V en VII. We hebben om die reden al een concreet 
voorstel hiertoe gedaan in de Begroting 2021. 
 
Oog voor draagvlak en elkaars rollen. Als we dat met elkaar bewaken en erop toezien dat de driehoek (van 
bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en opdrachtnemer) het proces stap voor stap monitort, dan 
kunnen zij tijdig aangeven wat wel en niet haalbaar is binnen de randvoorwaarden.  
 
Dit rapport geeft de handvatten; nu is het aan ons - bestuurders en ambtenaren - om de aanbevelingen en 
concrete verbetervoorstellen in de praktijk te brengen en de organisatie robuust en wendbaar en zo gereed te 
maken voor de toekomst. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Dagelijks Bestuur GR Avri 
 
 
 
 
 
J. Reus 
Voorzitter 
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 Aan : Algemeen Bestuur 
Vergadering : 9 juli 2020 
Agendapunt : 7.3.1, ter besluitvorming 
Van : Dagelijks Bestuur 
Onderwerp : Kredietoverschrijdingen 2019 

 

Voorstel 
1. In te stemmen met de in de jaarrekening 2019 opgenomen kredietoverschrijdingen (€ 314.000). 

 

 

Inleiding 
In de jaarrekening 2019 is de uitputting van de door het Algemeen Bestuur geautoriseerde 
investeringskredieten opgenomen. Hierbij komen een tweetal overschrijdingen van investeringskredieten tot 
uitdrukking. De overschrijdingen worden door de accountant als onrechtmatig aangemerkt. In het 
vastgestelde controle protocol voor de accountant is bepaald dat overschrijdingen op investeringskredieten 
op basis van toelichting en onderbouwing door het Algemeen Bestuur kunnen worden geautoriseerd, 
waardoor er geen sprake meer is van een financiële onrechtmatigheid die meetelt voor het oordeel van de 
accountant. Door autorisatie van voorliggend voorstel telt de overschrijding niet meer mee in het 
accountantsoordeel. Het eindoordeel op rechtmatigheid komt dan uit op een verklaring met beperking in 
plaats van een afkeurend oordeel. 
 
De kredietoverschrijding wordt enerzijds veroorzaakt door een groter aantal geplaatste ondergrondse 
containers als gevolg van autonome groei van het verzorgingsgebied in 2019 (€ 150.000). Deze groei bleek 
groter dan verwacht, waardoor 15 extra containers zijn geplaatst. Anderzijds is een krediet overschreden bij 
de jaarlijkse vervanging van materieel voor de uitvoering van IBOR activiteiten (€ 164.000). Dit is het gevolg 
van een hogere prijs in de aanbesteding door aanschaf van een zwaarder uitgevoerde vrachtwagen en een 
groter aantal vervangen voertuigen dan vooraf aangenomen. Deze is nodig om de IBOR taken op efficiënte 
wijze te kunnen blijven uitvoeren.  
 
We gaan graag met het Algemeen Bestuur in gesprek over de mandaten rondom geautoriseerde 
investeringskredieten om voldoende wendbaar te zijn ten aanzien van onze bedrijfsvoering. Daarnaast willen 
we onze interne beheersing op dit onderwerp verbeteren om een dergelijke situatie voor de toekomst te 
voorkomen.  
 
Beoogd effect 
Het verbeteren van het rechtmatigheidsoordeel van de accountant op de jaarrekening 2019. 
 
Argumenten 
1.1 Dit voorkomt een afkeurende accountantsverklaring op rechtmatigheid over de jaarrekening 2019 
De controleverklaring van de accountant wordt verstrekt tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur 
nadat voorliggend voorstel wordt behandeld.  
 
1.2 De gedane investeringen waren noodzakelijk om de dienstverlening op gewenst niveau te blijven uitvoeren 

Zonder ondergrondse restafval container kan niet worden voldaan aan de afgesproken richtlijnen. De 
vervangen IBOR voertuigen konden onvoldoende efficiënt worden ingezet op het huidige takenpakket. 
 
1.3 De hieruit volgende kapitaallasten worden gedekt in de begroting 

Tegenover de kosten voor de extra te plaatsen containers staan inkomsten uit het basistarief 
afvalstoffenheffing van de bewoners van de nieuwe percelen. De extra kapitaallasten volgend uit het IBOR 
materieel worden gecompenseerd door lagere onderhoudskosten en een efficiëntere uitvoering van de 
werkzaamheden. De kapitaallasten en dekking zijn uitgewerkt in het onderdeel Financien. 
 

Kanttekeningen 
Geen. 
 
Communicatie 
Geen. 
 
Financiën 
De kredietoverschrijding op de reguliere vervanging van ondergrondse containers (€ 150.000) veroorzaakt 
een extra kapitaallast in het programma Basispakket vanaf begrotingsjaar 2020 van € 13.000. Deze kosten 
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worden gedekt door extra inkomsten uit het basistarief afvalstoffenheffing vanuit de betreffende 
(nieuwbouw)percelen. Dit wordt verwerkt in de bestuursrapportage 2020.  
 
De kredietoverschrijding op de vervanging van IBOR materieel (€ 164.000) veroorzaakt een extra 
kapitaallast in het programma Pluspakket vanaf begrotingsjaar 2020 van € 21.000 (gemiddeld ca. € 5.000 
per IBOR gemeente). De stijging van kapitaallasten wordt gecompenseerd door een efficiëntere uitvoering 
van IBOR taken. Het daadwerkelijke effect per IBOR gemeente is afhankelijk van de inzet van de voertuigen 
in de verschillende gemeenten. Dit zal worden verwerkt in de voortgangsrapportages IBOR 2020 en de 
bestuursrapportage 2020. 
 
Uitvoering 
Niet van toepassing 
 
Bijlagen 

Geen. 
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 Aan : Algemeen Bestuur 
Vergadering : 9 juli 2020 
Agendapunt : 7.3.2, ter besluitvorming 
Van : Dagelijks Bestuur 
Onderwerp : Jaarstukken 2019 

    
 

Voorstel 
1. De jaarstukken 2019 vast te stellen. 
2. In te stemmen met de resultaatsbestemming van de diverse programma’s (zie onderdeel Financien). 
3. Het voordelige saldo van € 55.000 op afgebouwde frictiekosten terug te storten in de 

bestemmingsreserve Frictiekosten IBOR Neerijnen. 
 

 

Inleiding 
Voor u liggen de jaarstukken 2019 van Avri. Met het hierin opgenomen jaarverslag en jaarrekening legt Avri 
verantwoording af aan de raden van de 8 gemeenten die eigenaar en opdrachtgever van Avri zijn. Zo stellen we 
de gemeenteraden in staat om invulling te geven aan hun controlerende rol. 
 

In de jaarstukken 2019 leest u als vanzelfsprekend over de invoering van het nieuwe afvalbeleid en de eerste 
bereikte resultaten. En die mogen er zijn; het overgrote deel van de inwoners scheidt het afval en grondstoffen 
goed waardoor de hoeveelheid restafval in 2019 daalde naar gemiddeld 100kg (2018; 126 kg). Wanneer we het 
aanbod in het eerste halfjaar (124kg) en tweede halfjaar van 2019 (77kg) vergelijken is de daling zelfs 38%. 
Hierdoor zetten gemeenten een grote stap in het bereiken van de landelijke en regionale doelstellingen in 2020.  
 

 
 
Helaas hebben we niet alles zelf in de hand. Externe factoren zoals rijksbelasting op vuilverbranding, instortende 
mondiale grondstofmarkten en – dichterbij huis – vervuiling en afvaltoerisme zorgen voor een fors financieel 
probleem. Het scheidingsgedrag van een gering deel van de inwoners zorgt voor negatieve effecten, waardoor 
voorziene financiële risico’s zich daadwerkelijk hebben voorgedaan. Dit betreft risico’s die al enige jaren zijn 
voorzien in de risico paragraaf van Avri maar niet in de tarieven afvalstoffenheffing zijn verwerkt om een verdere 
stijging van de tarieven de afgelopen jaren zoveel mogelijk te beperken. Door de vervuiling van papier en textiel 
zijn partijen volledig afgekeurd en als restafval verbrand, waardoor kosten stijgen. De marktprijzen van 
grondstoffen dalen ook. Verwerkers van grondstoffen verscherpen de acceptatienormen en breken contracten 
open door de dalende kwaliteit, mede dankzij de vervuiling. Het typeert de toenemende invloed van 
marktmechanismes en grilligheid van de begroting. De afgelopen jaren is zodoende melding gemaakt van 
toenemende risico’s en dalende reserves bij Avri (zie grafiek op pagina 2). Avri kan de financiële gevolgen van 
2019 nog net zelf opvangen, maar er is geen financiële weerstand meer voor toekomstige tegenvallers. Actuele 
risico’s kunnen niet meer door Avri worden opgevangen. We gaan hier in 2020 met u over in gesprek. 
 
We gaan tevens in op de bereikte resultaten ten aanzien van IBOR en handhaving. We blikken terug op de 
ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering in relatie tot de thema’s leefbaarheid, duurzaamheid en inclusiviteit.  
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Om een goedkeurende verklaring voor getrouwheid van de accountant te krijgen hebben wij een technische 
aanpassing in de jaarrekening moeten doorvoeren. De accountant heeft geoordeeld dat de bij Avri gereserveerde 
financiële middelen voor de in 2024 overdracht van de stortplaats – op basis van de in 2019 geldende uitgangspunten 

- niet langer mogen worden aangehouden. Op basis van de in 2019 door de Provincie gehanteerde rekenrente 
(4,6%) wordt er naar verwachting meer vermogen bij de Provincie opgebouwd dan bij overdracht van de 
stortplaats in 2024 voor hen beschikbaar moet zijn.  
 
Deze aanpassing heeft een positief effect op het resultaat 2019 van € 1,4 mln waardoor we 2019 afsluiten met een 
overschot van € 0,3mln. De vrijgevallen middelen worden toegevoegd aan de weerstandscapaciteit van Avri, waarmee 
deze ter dekking dienen voor de risico’s die Avri op korte termijn nog altijd loopt. We blijven benadrukken dat de 
financiële weerstand weliswaar met € 1,4 mln. is verbeterd, maar deze onvoldoende blijft om de financiële risico’s 
binnen de GR op te vangen. In de bestuursrapportage 2020 zal hiertoe een actueel beeld worden geschetst. 
 
Daarnaast zijn er aanvullende toelichtingen opgenomen in de risicoparagraaf (onzeker doelvermogen voor nazorg 
stortplaats door dreigende daling rekenrente stortplaats), de balans (kunststof verpakkingen) en de gebeurtenissen na 
balansdatum (Covid-19). 
 

Naast een goedkeurende verklaring op de getrouwheid van de jaarrekening zal de accountant een verklaring 
met beperking afgegeven op de rechtmatige totstandkoming ervan. Dit is gevolg van het feit dat achteraf is 
gebleken dat voor enkele inkopen (met een financieel volume van 2,6% van de totale jaarrekening) een 
Europese aanbesteding had moeten worden doorlopen. Een gedeelte hiervan volgt uit meerjarige verplichtingen 
die over 2018 als onrechtmatig waren beoordeeld maar – mede dankzij de late afronding van de 
accountantscontrole 2018 - voor 2019 niet meer kunnen worden hersteld. De accountant heeft aangegeven 
verbetering te zien binnen de administratieve organisatie van Avri waardoor inkooprisico’s steeds beter worden 
beheerst. 
 
Beoogd effect 
Inzicht geven in de beleidsrealisatie en financiële resultaten over 2019. 
 
Argumenten 
1.1 Het Algemeen Bestuur is bevoegd om de jaarstukken vast te stellen. 
 
1.2 De jaarstukken 2019 geven een getrouw beeld van de financiële positie 
Dit blijkt uit de afgegeven accountantsverklaring. 
 

2.1 De resultaatsbestemming volgt de vastgestelde kaders. 
De resultaatsbestemming (zie onderdeel Financien) van de verschillende programma’s volgt uit het vastgestelde 
beleidskader Nota Reserves en Voorzieningen 2017 (AB februari 2017). Uitzondering op de standaard 
resultaatsbestemming is de dekking van het tekort uit het programma Basispakket en het overschot in het 
programma Pluspakket. Dit is als beslispunt 3 en 4 opgenomen in dit voorstel.  
 
3.1 Hierdoor blijven de middelen beschikbaar voor de nog af te bouwen frictiekosten. 
Het Algemeen bestuur heeft bij de Jaarstukken 2018 besloten tot het vormen van een separate 
bestemmingsreserve voor de afbouw van frictiekosten, als gevolg van de ontvlechting van IBOR taken voor 
voormalig gemeente Neerijnen. Hoewel een deel van de frictiekosten sneller dan verwacht is afgebouwd, zijn 
ultimo 2019 nog niet alle frictiekosten afgebouwd. 
 

Kanttekeningen 
1.1 Risico’s blijven ongedektVanwege het structurele karakter van een aantal nadelen (o.a. inkomsten 
afvalstoffenheffing doordat de tarieven voor 2020 al zijn vastgesteld, vergoeding van grondstoffen) wordt een 
financieel tekort voor 2020 verwacht. De exacte hoogte van dit tekort is afhankelijk van het effect van door te 
voeren maatregelen en ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt. In de bestuursrapportage 2020 wordt een 
actueel beeld hiertoe geschetst.  
Gemeenten wordt dringend verzocht weerstandscapaciteit voor Avri te reserveren. In onderstaande grafiek is de 
ontwikkeling van het weerstandsvermogen van het basispakket geschetst. 
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Communicatie 
De jaarstukken 2019 worden beschikbaar gesteld op de website van Avri. 
 
Financiën 
 
Resultaatsbestemming per programma 
a. Programma Basispakket; We stellen voor het resultaat a € 338.000 toe te voegen aan de voorziening 

basispakket. 
b. Programma Pluspakket; het nadelige saldo van € 3.000 te onttrekken uit de Reserve Pluspakket 
c. Programma Pluspakket; we stellen voor het voordelige saldo van € 55.000 op afgebouwde frictiekosten 

terug te storten in de bestemmingsreserve Frictiekosten IBOR Neerijnen (beslispunt 3) 
d. Programma Bedrijfsafval; het voordelige saldo van € 106.000 toe te voegen aan de Reserve Bedrijfsafval 
e. Programma Algemene baten en lasten; het nadelige saldo van € 563.000 te onttrekken uit de Algemene 

Bedrijfsreserve Avri 
 
Programma Basispakket 
Het gerealiseerde financiële resultaat voor 2019 komt uit op € 338.000. De afwijking op de bestuursrapportage 
bedraagt € 491.000. In onderstaande samenvattende tabel is de afwijking (gerealiseerd in het tweede half jaar 
2019) in afgeronde bedragen uiteengezet. Het resultaat op de voorziening stortplaats heeft te maken dat een 
deel van de voorziening niet mag worden aangehouden en er een vordering op te provincie is ontstaan op basis 
van de huidige uitgangspunten. Deze twee feiten die vanwege getrouwheidsvoorschriften op aangeven van 
onze accountant zijn verwerkt, leveren een technisch voordeling resultaat op van € 1,4mln 

 
 

Afwijking waarvan:

Verklaring afwijking op bestuursrapportage 2019 6 mnd. Structureel Incidenteel

bedragen x € 1.000

Marktontwikkelingen Afwikkeling kunststof 2015-2016 * 150 N 150

Daling marktvergoeding papier 100 N 100

Daling marktvergoeding textiel 100 N 100

Aanbod restafval en 

grondstoffen

Inkomstenderving afvalstoffenheffing door vervuiling 

en afvaltoerisme 250 N 250

Verkleinen inwerpopeningen na 1 juli 2019 100 N 100

Vervuiling papier (o.b.v. 4 maanden) 100 N 100

Samenstelling aanbod afval en grondstoffen ** 150 N 150

Overige ontwikkelingen Voorziening stortplaats -1300 V -1300

350 V 700 -1.050

*) Dit betreft het saldo van zowel de terug te betalen vergoeding (€ 400.000) als de hieruit volgende compensatie van sorteerkosten (€ 250.000).

**) Dit betreft de bijstelling van zowel de aangeboden hoeveelheden grondstoffen als afvalstromen en de hieruit volgende omzet bij de milieustraten.

Financieel resultaat

Totaal
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In deze jaarrekening wordt opnieuw de grilligheid en de onzekerheden van dit programma inzichtelijk, waarbij 
inkomsten en uitgaven in groter wordende mate afhankelijk zijn van marktmechanismes. Zo zijn de 
marktvergoedingen voor papier en textiel verder gedaald. De afwikkeling van de vergoeding van het kunststof 
verpakkingsmateriaal 2015 en 2016 tussen de raamovereenkomst partijen leidt tot een incidenteel nadeel. Het 
scheidingsgedrag van huishoudens heeft ook een direct nadelig effect op zowel de baten afvalstoffenheffing als 
de inkomsten uit grondstoffen.  
 
Programma Pluspakket 
In de jaarrekening komt een baten- en lastentotaal van € 14 mln. tot uitdrukking. De resultaten per 
dienstverleningsovereenkomst voor IBOR zijn in dit programma gepresenteerd, overeenkomstig de door Avri 
opgeleverde jaarrapportage per gemeente. In de (raam-)overeenkomsten die Avri met gemeenten afsluit voor de 
pluspakket activiteiten is voor IBOR afgesproken dat alle lusten en lasten voor rekening van de gemeenten 
komen.  
 
Incidenteel is een positief resultaat gerealiseerd van € 55.000 op eerder afgebouwde frictiekosten (als gevolg 
van de ontvlechting van IBOR taken voor voormalig gemeente Neerijnen). We stellen voor dit bedrag te 
behouden in de bestemmingsreserve aangezien nog niet alle frictiekosten zijn afgebouwd. Het saldo op de 
overige 'plus' opdrachten (zoals o.a. extra GFT inzameling en verwerking van afvalstromen) bedraagt € 3.000 
nadelig en wordt onttrokken uit de reserve Pluspakket.  
 
Programma Bedrijfsafval 
Het jaarresultaat van het programma bedrijfsafval valt € 4.000 positiever uit naar in totaal € 106.000 (na 
vennootschapsbelasting). Het rendement op de omzet bedraagt 5%. Het resultaat wordt toegevoegd aan de 
reserve Bedrijfsafval en geeft de mogelijkheden om de middelen in te zetten ten gunste van het basispakket. 
 
Programma Algemene baten en lasten 
Het nadelige saldo van baten en lasten in dit programma bedraagt € 563.000 en wordt onttrokken uit de 
Algemene Bedrijfsreserve Avri. De afwijking op de bestuursrapportage bedraagt € 4.000, veroorzaakt door 
mutaties binnen de diverse taakvelden van dit programma. 
 
Weerstandsvermogen 
De ontwikkeling van de ratio weerstandsvermogen van Avri (gekwantificeerde risico's afgezet tegen de 
beschikbare weerstandscapaciteit) is in onderstaande tabel per programma weergegeven: 
 

 
   
 
Uit de tabel blijkt dat de totale ratio van Avri factor 0,4 (ruim onvoldoende) bedraagt. Dit is het gevolg van de 
financiële tekorten in de programma’s Basispakket en Algemene baten en lasten (bedrijfsvoering) in 2019. De 
gewenste ratio van het weerstandsvermogen voor Avri is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op factor 1,0. 
Dit houdt in dat de beschikbare weerstandscapaciteit even groot dient te zijn als de gekwantificeerde risico's. 
 
In deze jaarstukken is het risicoprofiel van het basispakket geactualiseerd. Risico’s zijn verdwenen (bijv. door de 
afwikkeling van de vergoeding kunststof verpakkingen 2015-2016) of bijgesteld door de eerste inzichten in de 
effecten van het nieuwe beleid. In het bijgestelde risicoprofiel resteert € 5,1 mln. aan risico’s voor het 
basispakket waar te weinig weerstandscapaciteit voor beschikbaar is. Gemeenten wordt dringend geadviseerd 
om weerstandsvermogen voor GR Avri te reserveren. In de begroting 2021 van Avri wordt de aanvulling van de 
weerstandscapaciteit – door verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing – aan de gemeenten voorgelegd. 
 
Investeringen 
Afgeronde investeringen in 2019 worden gereed gemeld, waaronder het project voor de invoering van nieuw 
afvalbeleid. Mede dankzij de intensieve sturing op het project in 2019 zijn de gerealiseerde projectuitgaven 
overeenkomstig het bij de bestuursrapportage 2019 bijgestelde projectbudget van € 10,8 mln.  
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Uitvoering 
De jaarstukken 2019 worden na vaststelling door het Algemeen Bestuur aangeboden aan de provincie uiterlijk 
15 juli 2020. 
 
Bijlagen 
- Jaarstukken 2019 GR Avri  
- Accountantsverslag 2019 
- Controleverklaring accountant 
- Nota zienswijze gemeenten 
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1 INLEIDING 
 
Voor u liggen de jaarstukken 2019 waarin we terugblikken op het jaar 2019. Een jaar waarin we samen met gemeenten en 
inwoners belangrijke stappen hebben gezet op weg naar een schoon rivierenland. Maar tevens ook het jaar waarin we de 
bodem van onze financiële reserves hebben bereikt en er een behoorlijke opgave is om financiële tekorten voor de 
toekomst te voorkomen. Een situatie die bevestigt dat na de introductie van een nieuw systeem de komende jaren in het 
teken moeten staan van prijsstabiliteit en kostenbeheersing.  
 
Beleidsmatig succes: forse daling hoeveelheid restafval 
Hoewel de overgang naar het nieuwe beleid halverwege het jaar veel voeten in aarde had zijn we tevreden over de bereikte 
resultaten. Dankzij de invoering van het omgekeerd inzamelen daalde de hoeveelheid restafval in 2019 naar gemiddeld 
100kg (2018; 126 kg). Wanneer we het aanbod in het eerste halfjaar (124kg) en tweede halfjaar van 2019 (77kg) vergelijken 
is de daling zelfs 38%. Een indrukwekkende afname die een compliment rechtvaardigt. Niet alleen aan gemeenten en Avri-
medewerkers die het faciliteerden, maar ook aan alle inwoners voor wie het een grote verandering was.  
 

  
      Grafiek 1: ontwikkeling hoeveelheid restafval vanaf 2013 

 
Avri in financieel zwaar weer 
Helaas hebben we niet alles zelf in de hand. Externe factoren zoals rijksbelasting op vuilverbranding, instortende mondiale 
grondstofmarkten en – dichterbij huis – vervuiling en afvaltoerisme zorgen voor een fors financieel probleem. We zien de 
afgelopen jaren dat de financiële weerstand van Avri steeds verder afneemt en de bodem dreigt te bereiken waardoor 
actuele risico’s niet meer door Avri kunnen worden opgevangen. En hoewel we alles doen om dergelijke tekorten op te 
vangen zullen we daar in 2020 met de gemeenten over in gesprek moeten gaan. Inmiddels weten we dat 2020 een 
bijzonder jaar is gezien de wereldwijde uitbraak van het Corona-virus en inventariseren we de gevolgen voor Avri. Hier 
komen we in de bestuursrapportage 2020 op terug. 
 
Ten aanzien van het integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) en handhaving is er reden om met trots terug te 
kijken. Zowel op het gebied van kwaliteit als op financieel gebied zijn goede resultaten behaald. Voor de vier IBOR 
gemeenten zijn nagenoeg alle onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, de overeengekomen kwaliteitsnormen behaald en 
zijn we bij 3 van de 4 gemeenten binnen de beschikbaar gestelde budgetten gebleven.  
 
Op de uitgevoerde aanvullende taken op het gebied van toezicht en handhaving bij de gemeente Culemborg, Tiel en 
Zaltbommel kijken we zeer tevreden terug. Aan de verzoeken van de gemeenten hebben we naar tevredenheid invulling 
gegeven. Voor alle drie gemeenten zijn de taken binnen het beschikbare gestelde budget uitgevoerd. De gemeente 
Zaltbommel heeft te kennen gegeven om, net zoals bij de gemeente Tiel, een overeenkomst voor onbepaalde tijd aan te 
willen gaan. De contractduur- en vorm is ook onderwerp van gesprek met de gemeente Culemborg.  
 
Ik dank alle inwoners, gemeenten, partners en Avri-medewerkers voor hun geweldige inzet in het afgelopen jaar voor een 
schoon rivierenland en heb het volste vertrouwen dat we onze bijzondere samenwerking in 2020 succesvol zullen 
voortzetten. 
 
Walter Brouwer 
Directeur Avri   
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2 BESTUURLIJKE SAMENVATTING 
 

In deze bestuurlijke samenvatting richten we ons op de bereikte resultaten in 2019 op de thema’s circulariteit, leefbaarheid, 
inclusiviteit en duurzaamheid. Deze thema’s vormen de basis voor de wijze waarop de werkzaamheden rondom 
Afvalbeheer en Beheer Openbare Ruimte zijn uitgevoerd en voor de maatschappelijke toegevoegde waarde die Avri en 
gemeenten nastreven voor onze regio. We gaan in op de beleidsresultaten maar ook op de ontstane financiële tekorten. 
 

Circulariteit; aandeel grondstoffen neemt toe (hoeveelheid restafval daalt met 38%) 
De beleidsdoelstelling van de regiogemeenten van Avri is om per 2020 maximaal 75 kg restafval per inwoner per jaar te 
produceren. Om dit te bereiken zijn de afgelopen jaren al diverse beleidsontwikkelingen doorgevoerd. Op 1 juli 2019 is daar 
de zogenaamde ‘comfortprikkel’ aan toegevoegd. Dat betekent dat alleen grondstoffen nog aan huis worden ingezameld en 
inwoners binnen de kernen het restafval naar de ondergrondse wijkcontainer moeten wegbrengen.  
 

Op basis van de eerste resultaten kunnen we concluderen dat de verwachte daling van het restafval is gerealiseerd. Het 
aanbod restafval daalde in de 2e helft van 2019 met 38% tot 77 kg (omgerekend naar een geheel kalenderjaar). Het 
jaargemiddelde komt op 100kg restafval (2018; 126 kg restafval). De verwachting is dan ook dat de regionale doelstelling 
van 75kg in 2020 zal worden bereikt (zie grafiek 2). De landelijke doelstelling van 100 kg restafval per inwoner is in 2019 
bereikt. Zoals in grafiek 1 is weergegeven, lopen de Avri gemeenten daarmee voor op het gemiddelde in Nederland. De 
focus wordt de komende jaren gelegd op het schoon houden van de grondstofstromen.  
 

In grafiek 3 is de ontwikkeling van het totaal ingezamelde tonnages grondstoffen (o.a. textiel, papier, Plastic, Metalen en 
Drankenkartons (PMD), GFT) weergegeven. Hierin komt een duidelijke stijging per 2019 tot uitdrukking. In grafiek 7 (pagina 
13) is de ontwikkeling per grondstof inzichtelijk gemaakt. 

 
Grafiek 2: ontwikkeling hoeveelheid restafval per inwoner 2013-2020  Grafiek 3: ontwikkeling tonnages grondstoffen 
 

In onderstaande tabel is de ontwikkeling weergegeven van de hoeveelheid fijn restafval, dat via minicontainer of 
ondergrondse restafvalcontainer aangeboden wordt. Daarnaast is het scheidingsgedrag als scheidingspercentage over alle 
afvalstromen uit het huishoudelijk afval weergegeven. 
 

Scheidingsresultaten huishoudens 
Avri gemeenten 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
          

kg fijn restafval per inwoner per jaar 205 129 129 121 120 116 90 

kg grof restafval per inwoner per jaar 11 8 9 9 10 10 10 

kg restafval totaal per inwoner per jaar 216 137 138 130 130 126 100 

         

% scheidingsgedrag * 56% 70% 70% 72% 72% 72% 77% 
          

% scheidingsgedrag in Nederland 51% 52% 53% 55% 57% 58% n.n.b 
          

* het percentage huishoudelijk afval dat gescheiden wordt ingezameld en als grondstof wordt hergebruikt   
Tabel 1: Scheidingsgedrag huishoudens  

 
NB; Avri communiceerde in het verleden doorgaans over het aandeel fijn restafval. Voor een correct vergelijk met de landelijke en regionale 
doelstellingen is het aandeel grof restafval hieraan toegevoegd.  
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Financieel tekort door dalende grondstofvergoedingen en nadelige effecten scheidingsgedrag inwoners 
In financiële zin constateren we voor het basispakket dat meerdere voorziene risico’s zich daadwerkelijk en gelijktijdig 
hebben voorgedaan en nog steeds voordoen. Dit betreft risico’s die al enige jaren zijn voorzien in de risico paragraaf van 
Avri maar niet in de tarieven afvalstoffenheffing zijn verwerkt om een verdere stijging van de tarieven de afgelopen jaren 
zoveel mogelijk te beperken.  
De belangrijkste risico’s betreffen de negatieve gevolgen van de invoering van het beleid op het scheidingsgedrag van 
inwoners (o.a. vervuiling grondstoffen, afvaltoerisme) en dalende prijzen op de grondstoffenmarkt (o.a. papier, kunststof 
verpakkingen en textiel). Deze niet-beïnvloedbare marktontwikkelingen maken de begroting minder voorspelbaar en zorgen 
de laatste jaren voor stijgende tarieven afvalstoffenheffing. In onderstaande tabel is ter illustratie de ontwikkeling van de 
totale externe verwerkingskosten en verwerkingsopbrengsten van de afgelopen jaren weergegeven; hierin zien we de 
opbrengsten dalen en de kosten toenemen.  
 
 

 
Grafiek 4: ontwikkeling verwerkingskosten en verwerkingsopbrengsten 2016-2019 

 
Hoewel de financiële afwijkingen op de begroting verhoudingsgewijs klein zijn (ca 1% van het lastentotaal), komt het 
gerealiseerde financiële resultaat voor 2019 uit op € 338.000. De afwijking op de bestuursrapportage bedraagt € 491.000. In 
onderstaande samenvattende tabel is de afwijking (gerealiseerd in het tweede half jaar 2019) in afgeronde bedragen 
uiteengezet. Het resultaat op de voorziening stortplaats heeft te maken dat een deel van de voorziening niet mag worden 
aangehouden en er per ultimo 2019 zelfs een vordering op de provincie is ontstaan op basis van de huidige uitgangspunten 
waaronder de rekenrente. Deze twee feiten die vanwege rechtmatigheids- en getrouwheidsvoorschriften op aangeven van 
onze accountant zijn verwerkt, leveren een technisch, incidenteel resultaat op van € 1,3 mln. In paragraaf 3.3.3 wordt hier 
verder op ingegaan. 
 

 
    Tabel 2: verklaring financiële afwijking t.o.v. bestuursrapportage 2019 
 

Afwijking waarvan:

Verklaring afwijking op bestuursrapportage 2019 6 mnd. Structureel Incidenteel

bedragen x € 1.000

Marktontwikkelingen Afwikkeling kunststof 2015-2016 * 150 N 150

Daling marktvergoeding papier 100 N 100

Daling marktvergoeding textiel 100 N 100

Aanbod restafval en 

grondstoffen

Inkomstenderving afvalstoffenheffing door vervuiling 

en afvaltoerisme 250 N 250

Verkleinen inwerpopeningen na 1 juli 2019 100 N 100

Vervuiling papier (o.b.v. 4 maanden) 100 N 100

Samenstelling aanbod afval en grondstoffen ** 150 N 150

Overige ontwikkelingen Voorziening stortplaats -1300 V -1300

350 V 700 -1.050

*) Dit betreft het saldo van zowel de terug te betalen vergoeding (€ 400.000) als de hieruit volgende compensatie van sorteerkosten (€ 250.000).

**) Dit betreft de bijstelling van zowel de aangeboden hoeveelheden grondstoffen als afvalstromen en de hieruit volgende omzet bij de milieustraten.

Financieel resultaat

Totaal
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Avri kan de financiële gevolgen van 2019 nog zelf opvangen, maar er is nog altijd onvoldoende financiële weerstand om 
toekomstige tegenvallers op te vangen, waardoor deze mogelijk uit de gemeentebegrotingen moeten worden gedekt. We 
gaan in 2020 met de gemeenten over de mogelijkheden in gesprek.  
 

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het weerstandsvermogen vanaf 2011 uiteengezet. Hieruit blijkt een daling 
van de weerstandscapaciteit en een stijging van (ongedekte) financiële risico’s vanaf 2017, met name gevolg van het risico 
over de vergoeding van het kunststof verpakkingsmateriaal (met terugwerkende kracht vanaf 2015 t/m 2019).  
De ontwikkeling van de afvalstoffenheffing houdt verband met deze daling; door inzet van de weerstandscapaciteit zijn de 
tarieven de afgelopen jaren (te ver) verlaagd met incidentele middelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafiek 5 ontwikkeling weerstandsvermogen Basispakket  Grafiek 6: ontwikkeling afvalstoffenheffing 

 
Leefbaarheid; beheer openbare ruimte binnen de afgesproken kwaliteitsnormen 
In 2019 heeft Avri voor vier gemeenten de openbare ruimte onderhouden. Zowel op het gebied van kwaliteit als financiën 
zijn - evenals in 2018 - goede resultaten behaald. Als gevolg van de extreme weersomstandigheden in 2019 hebben we bij 
de uitvoering soms wel wat moeten improviseren. Toch zijn nagenoeg alle onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, de 
overeengekomen kwaliteitsnormen behaald en bij drie van de vier gemeenten de (tussentijds bijgestelde) budgetten niet 
overschreden. In onderstaande tabel zijn de resultaten voor de IBOR gemeenten weergegeven. 
 

 
         Tabel 3: resultaten DVO’s IBOR 2019 
 
De huidige omvang van de IBOR-taken stelt ons in staat professioneel, snel en flexibel te reageren en de benodigde inzet 
zodanig te organiseren dat we het 'Schoon, Heel en Veilig' houden van de openbare ruimte steeds efficiënter en effectiever 
kunnen uitvoeren. In 2019 hebben we samen met de gemeenten gewerkt aan de doorontwikkeling van een uniforme DVO. 
De buitendienst is een aantal reinigingstaken zelf gaan uitvoeren in plaats van door aannemers. Daarvoor zijn veegwagens 
aangeschaft die data-gestuurd zijn ingezet. Ook is het aantal elektrisch aangedreven voertuigen uitgebreid en zijn ca. 90 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - waaronder WSW, P-wet, Wajong, Wia, reclassering, en statushouders - in 
het onderhoud van de openbare ruimte ingezet. 
 

Hoewel de gemeenten steeds meer tevreden zijn over de kwaliteit van uitvoering en verantwoording van ons werk, blijven 
we – in overleg met de opdracht gevende gemeenten - continue streven naar het steeds duurzamer, efficiënter én 
belevingsgerichter beheren van de openbare ruimte. 
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Handhaving als onmisbare schakel in de openbare ruimte 
Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om de handhavers, naast de gezamenlijke ASV-taken (Afvalstoffen Verordening), 
aanvullend in te zetten op toezichthoudende- en opsporingstaken die in diverse wet- en regelgeving zijn opgenomen ten 
aanzien van de openbare ruimte (genaamd ‘domein 1’). Te denken valt aan handhaving rond honden-, jeugd- en 
parkeeroverlast, toezicht op de Drank en Horeca wetgeving, controles op evenementen en toezicht op de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV).  
 
Over de resultaten van bovengenoemde toezicht- en handhavingstaken in 2019 waren de gemeente Culemborg, Tiel en 
Zalbommel zeer te spreken. Aan de verzoeken van de gemeenten hebben we grotendeels, naar tevredenheid, invulling 
kunnen geven. Daar waar dit niet het geval was, is dit onderwerp van gesprek met de gemeenten en is gezamenlijk een 
oplossing gezocht en gevonden. Handhaving wordt steeds eerder gevraagd in de planvorming van projecten om haar 
expertise en ervaringen. Een mooi resultaat van de goede samenwerking tussen gemeenten en Avri.  
 

Inclusiviteit; iedereen telt mee    
Avri geeft samen met de gemeente en Werkzaak Rivierenland invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op 
het gebied van participatie. Dit begon een aantal jaren geleden met het detacheren van een beperkte doelgroep en de 
afgelopen jaren is dit uitgegroeid naar circa 90 fte. Deze collega's werken onder begeleiding in de openbare ruimte. 
Inmiddels begeleiden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - waaronder WSW, P-wet, Wajong, Wia, 
reclassering,  en statushouders - in het arbeidsproces.  
 

In 2019 hebben we vanuit Avri 4 personen begeleid naar een baan buiten onze organisatie. Deze mensen zijn vanuit de 
bijstand doorgegroeid naar een betaalde baan. Daarnaast hebben we 2 personen 'werkfit' gemaakt en zo bijgedragen aan 
hun zoektocht naar betaald werk. Ook is een traject geweest met een vroegtijdige schoolverlater, om zolang hij nog 
leerplichtig was hem een werk activeringplaats te bieden. 
 
In samenwerking met Werkzaak Rivierenland, gemeenten en marktpartijen bieden wij werkervaringsplaatsen aan waarbij we 
in een periode van 3 tot 6 maanden mensen activeren. Zij ontwikkelen vaardigheden waardoor zij kansrijker worden op de 
arbeidsmarkt. In 2019 ging het om 4 fte. In 2018 startten wij ook een leerwerkroute en begeleiden wij mensen uit de bijstand 
naar werk. In totaal startten er toen 8 mensen; een mooi begin van een spoor waarin wij meer kansen en mogelijkheden 
zien om een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving. In 2020 starten we de leerwerkroute weer met nieuwe 
kandidaten. 
 

Duurzaamheid 
Avri geeft een belangrijke invulling aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeenten, vooral ten aanzien van het 
maximaal hergebruik van grondstoffen. Daarbij zijn we al jaren bezig met ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering om het 
milieu minder te belasten. Avri rijdt op groengas (CNG en LNG). Daarnaast zet Avri bij het beheer van de openbare ruimte 
elektrisch aangedreven voertuigen en gereedschap in. Omdat ze 100% elektrisch aangedreven zijn, werken ze zuinig en 
zonder uitstoot van CO2, roet of fijnstof. Ook in 2019 heeft Avri biologisch zout (ca. 600 ton) toegepast bij de 
gladheidbestrijding. Ook door deze maatregel wordt het milieu minder belast. Het gebruik van dit bio- zout (restproduct 
vanuit voedingsmiddelenindustrie)  geeft goede resultaten.  
 

Vanuit de duurzaamheidsgedachte denkt Avri bewust na om afgeschreven materieel, niet direct te vervangen maar in 
overleg met de leverancier een tweede leven te geven. Ook wordt waar mogelijk, onderdelen van gereedschap en machines 
vervangen door kunststof onderdelen. Het voordeel hiervan is dat deze niet roesten en hierdoor minder onderhoud vragen. 
Een aantal voertuigen die door de wijkploegen gebruikt worden, is gebruikt gekocht om de duurzaamheidsgedachte verder 
te onderstrepen.  
 

Het Zonnepark Avri op de voormalige afvalberg aan de A15 in Geldermalsen werd in mei 2018 officieel geopend. Met de 
bouw van het zonnepark kreeg de afvalberg een nieuwe en duurzame bestemming voor de toekomst. Hier hebben 34.700 
zonnepanelen 10.000.000KWH/jaar duurzame elektriciteit geleverd. Avri heeft een opstalovereenkomst (verhuur van grond) 
met een project bv van Betuwewind (onderdeel van een regionale burger coöperatie). Betuwewind is in september 2019 
gestart met de bouw van windpark Avri op het Grondstoffenpark Rivierenland, het initiatief bestaat uit 3 windturbines 
waarvan 1 windturbine midden op de afvalberg. In het voorjaar 2020 zal het windpark operationeel zijn. Het zal dan groene 
energie voor ca. 10.000 huishoudens gaan leveren. 
 

Van de regio, voor de regio 

Avri stond als uitvoeringsorganisatie ook in 2019 middenin de samenleving. Samen met onze inwoners en gemeenten 
zijn grote stappen gezet in het tegengaan van verspilling van kostbare grondstoffen en het werken aan een schoon 
Rivierenland. We hebben opnieuw regionale maatschappelijke initiatieven ondersteund zoals Appelpop, Fruitcorso, en 
de Bloesemtocht. We werken samen met het verenigingsleven bij de inzameling van oud papier en 
kringlooporganisaties en bieden volop kansen aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.  
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Overige financiële resultaten 
Avri biedt de diensten rond beheer van de openbare ruimte tegen kostprijs aan de gemeenten aan, in overeenstemming met 
de (raam)overeenkomsten die Avri met gemeenten heeft afgesloten rondom de IBOR-taken. Dit betekent dat op deze ‘plus’ 
activiteiten geen winst wordt behaald, maar Avri tegelijkertijd niet over financiële (ontwikkel)ruimte beschikt om mee- en 
tegenvallers op te vangen. De werkzaamheden zijn in 2019 binnen de beschikbaar gestelde budgetten uitgevoerd.  In de 
jaarrekening komt een baten- en lastentotaal van € 12 mln. tot uitdrukking. Het lastentotaal voor handhaving en de overige 
‘plus’ opdrachten bedraagt € 2 mln. De financiële resultaten op de bedrijfsafval activiteiten (+ 0,1 mln.) en binnen de 
bedrijfsvoering van Avri (-€ 0,6 mln.) zijn overeenkomstig de bestuursrapportage 2019 en worden verrekend met de hiervoor 
beschikbare reserves. 
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3  PROGRAMMA BASISPAKKET 
 
 
 
 

AFVALBEHEER 
 

 
 
 
 
 

  
 

3.1 Inleiding 
In het programma Basispakket zijn de diensten opgenomen die Avri uitvoert voor de 8 regiogemeenten in Rivierenland. Avri 
geeft hiermee invulling aan de gemeentelijke afvaltaak van inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen én aan 
het Regionale Afvalbeheer Plan. In dit plan zijn de ambities en speerpunten van de 8 regiogemeenten op het gebied van 
afval en grondstoffen vastgelegd. 
 

3.2 Het jaar van de invoering van een nieuw afvalbeleid 
Het eerste half jaar heeft volledig in het teken gestaan van de voorbereidingen op het nieuwe afvalbeleid zoals dat 1 juli 
2019 van start is gegaan. Voordat het nieuwe beleid kon starten, moest eerst de besluitvorming over de plaatsing van de 
containers zijn afgerond. Er zijn ongeveer 500 ondergrondse containers in 2019, verspreid over de 8 regiogemeenten, in 
gebruik genomen. Er is hard gewerkt en een mooie prestatie geleverd om de startdatum 1 juli te halen. De start in juli was 
moeizaam omdat er toegangsproblemen waren met een klein deel van de nieuw geplaatste ondergrondse containers. In het 
tweede gedeelte van 2019 is veel tijd besteed aan het optimaliseren van het nieuwe systeem. Het resultaat mag er zijn; een 
terugloop van het aantal kg restafval per inwoner in het 2e halfjaar 2019 met 38%.  
 
Project Omgekeerd Inzamelen 
Met een vertraging van een half jaar is op 1 juli 2019 het omgekeerd inzamelen in Rivierenland ingevoerd. De omvang en 
complexiteit van het project was groot. Extra containers - die Avri in samenspraak met inwoners en gemeenten had 
aangewezen – moesten worden geplaatst. Bovendien kwamen we bij het plaatsen van de containers kabels en leidingen en 
kwelwater tegen wat voor het nodige oponthoud zorgde. Bezwaarschriften werden intussen zorgvuldig afgehandeld en in 
sommige gevallen werd een tijdelijke voorziening getroffen. Iedere inwoner kon op deze nieuwe manier haar restafval 
aanbieden.  
 
Met het uitsturen van de aanwijsbesluiten, ontstond aansluitend de noodzaak om een bezwaarschriftenprocedure te 
ontwikkelen.  Met externe ondersteuning zijn ca 600 bezwaarschriften voor besluitvorming door het dagelijks bestuur 
afgerond.  Naast de bezwaarschriften zijn ook voorlopige voorzieningen en later beroepszaken tegen de beslissingen op 
bezwaar bijgekomen. De bezwaarschriftencommissie en de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State concludeerde dat 
een zorgvuldig proces is doorlopen, steeds werd dit bevestigd door het ongegrond verklaren van de bezwaren. Met de 
afronding van het project is de vraag actueel geworden om de bevoegdheid bij de gemeente neer te leggen, als 
grondeigenaar en als eerste aanspreekpunt voor haar inwoners. Met het vakberaad zijn de voor- en tegens van de 
overdracht onderzocht en wordt begin 2020 door het algemene bestuur hierover een besluit genomen.  
 
Inwoners hebben langer dan gewenst moeten wachten op hun grote container voor plastic verpakkingen, drankenkartons en 
blik. De oorzaak was de beroepsprocedure tegen de aanbesteding die tijdige productie en uitgifte van de containers niet 
mogelijk maakte. Gevolg was dat plastic (meer) in zakken werd aangeboden en het was dan ook noodzakelijk om extra 
inzamelcapaciteit (achterladers) in te zetten om het plastic in te zamelen. Het is uiteindelijk gelukt om eind 2019 circa 10.000 
huishoudens te voorzien van grotere containers. 
 
  

Dit programma gaat over: 
Het inzamelen en verwerken van huishoudelijke 
afvalstromen en grondstoffen. 
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Het nieuwe afvalbeleid heeft in 95% van de gevallen voorzien in een werkend systeem. Toch bleek na 1 juli 2019 dat 41 van 
de 500 nieuw geplaatste restafvalcontainers niet goed functioneerde. Dit heeft tot een groot aantal reacties per mail en 
telefoon bij het KCC van Avri (en gemeenten) geleid. Het was topdrukte en voor verschillende afdelingen van Avri was 
ondersteuning nodig bij het beantwoorden van de vele reacties. In deze periode is extra capaciteit ingehuurd om 
veelvoorkomende vragen efficiënt af te kunnen handelen. Door de extreme drukte was Avri een aantal weken niet goed 
bereikbaar. 
 
Het bestuur is in 2019 actief geïnformeerd over de voortgang van het project en besteding van het projectbudget. Begin 
2019 bleek dat de in 2018 ontstane meerkosten in het project (o.a. door uitvoering van extra taken, extra juridische kosten 
en operationele tegenvallers bij de plaatsing van de containers) niet meer in het projectbudget opgevangen konden worden. 
In het voorjaar heeft het bestuur aangegeven de lopende projectactiviteiten gedegen te willen afronden en verzocht 
alternatieve dekkingsmogelijkheden voor de meerkosten uit te werken. In juli 2019 is het Algemeen Bestuur geïnformeerd 
over de prognose van € 10,8 mln. en de effecten op de begroting. De bijstelling van het projectbudget naar € 10,8 mln. is via 
de bestuursrapportage 2019 aan het Algemeen Bestuur voorgelegd en geautoriseerd. Bestuur en organisatie hebben in 
2019 actief gestuurd op het project waardoor meer grip op het projectbudget is gekregen. Uit voorliggende jaarstukken blijkt 
in totaal € 10,8 mln. te zijn gerealiseerd en daar is het project ultimo 2019 ook op afgesloten (zie tabel 48). De kapitaallasten 
volgend uit de projectinvesteringen zijn reeds verwerkt in de begroting (en tarieven) 2020.  
 
Het project wordt geëvalueerd in 2020 met als doel ervan te leren. Hiervoor heeft de organisatie inzicht gegeven in het  
project door documenten aan te leveren en zijn er interviews afgegeven in 2019. De conclusies en aanbevelingen moeten 
aanknopingspunten geven voor toekomstige majeure beleidswijzigingen. De leerpunten moeten specifiek voor bestuur en 
organisatie zijn. Begin 2020 volgt de terugkoppeling van de conclusies. 
 
Flankerend beleid 
Op 4 juli heeft het algemeen bestuur besloten om incontinentiemateriaal gescheiden van het restafval in te zamelen.  
Tevens is er onderzoek gedaan en is een pilot uitgevoerd. Het is technisch nog niet mogelijk gescheiden ingezameld 
incontinentiemateriaal (evt. met luiers) als grondstof te laten verwerken. De uitkomst van de besluitvorming is dat de 
gemeenten nu nog zelf kiezen of zij de gescheiden inzameling faciliteren en/of dat zij inwoners met incontinentiemateriaal 
enkel financieel compenseren.  
 
Om de hoeveelheid restafval verder terug te dringen zijn de mogelijkheden onderzocht om blik apart van het restafval in te 
zamelen. Het meest kostenefficiënt kon het blik ingezameld worden door het te combineren met het inzamelen van glas. 
Deze wijze van inzamelen per 1 juli was dusdanig succesvol dat er logistieke inzamelproblemen ontstonden. Daarop is de 
gecombineerde inzameling in oktober heroverwogen. Omdat ook de vergoeding systematiek ten aanzien van kunststof 
verpakkingen eind 2019 is gewijzigd, bleek de inzameling van blik bij verpakkingen het meest reële alternatief. Daarmee zijn 
de problemen bij het inzamelen opgelost en kunnen inwoners nu kiezen om blik bij glas of in de mini container aan huis bij 
het PMD te doen, waarbij we zien dat blik bij glas steeds minder gebruikt wordt. 
 
Voor inwoners die beperkt zijn en het niet mogelijk is om naar een ondergrondse container te gaan is een oplossing 
gekomen met de zogenaamde zorgcontainer. Deze inwoners hebben in principe de restafval container gehouden.  Nadat de 
gemeente eerst de persoonlijke situatie van de aanvragers (sociaal netwerk) en de gemeentelijke instrumenten (WMO) heeft 
onderzocht wordt deze container toegekend. Ongeveer 80 huishoudens maken hier gebruik van. 
 
In 2019 heeft het algemeen bestuur het handhavingsbeleid van Avri geactualiseerd. Daarmee is een solide en actuele basis 
gelegd voor de handhaving op de afvalstoffenverordening van de Avri gemeenten. Tegelijkertijd is – in relatie tot de 
invoering van nieuw beleid - voor 2019 het actieplan handhaving vastgesteld. De focus was gericht op schone 
grondstofstromen en bijplaatsingen bij de ondergrondse containers 
 
Avri heeft samen met de gemeente Tiel voorbereidingen getroffen om extra maatregelen te organiseren om zware vervuiling 
in de openbare ruimte van Tiel te voorkomen met de invoering van het nieuwe afvalbeleid. Dit omdat Tiel voorafgaand aan 
het nieuwe beleid meer last had van grootstedelijke problematiek in de vorm van onjuist aangeboden afval naast containers 
en vervuiling van de openbare ruimte. Er is een plus pakket opgesteld betreffende de uitvoering, communicatie en 
handhaving. Uiteindelijk is dit plan niet in uitvoering gebracht omdat de extreme vervuiling achterwege is gebleven. Wel is in 
de Binnenstad van Tiel extra inspanning verricht om in de weekenden een schoon stadscentrum te hebben. Deze 
inspanningen waren minder groot en stonden niet in verhouding tot het plan. 
 
De ondersteuning door papierverenigingen bij de inzameling van oud papier is in samenspraak met de gemeenten en 
verenigingen tegen het licht gehouden. Uitgangspunt hierbij is het handhaven van de vergoeding en daarvoor een 
inspanning leveren door verenigingen. De uitkomst daarvan is dat de inzet op inzameling van papier in 2020 wordt 
doorgezet en dat naar alternatieve inzet wordt gekeken voor verenigingen die geen inspanning kunnen leveren voor hun 
vergoeding. In 2020 zal uitwerking komen aan de alternatieven en worden pilots gedraaid om te onderzoeken hoe hier 
invulling aan kan worden gegeven. 
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Resultaten en effecten van de beleidsontwikkelingen in 2019 
Bij het opstellen van het beleid is rekening gehouden met een aantal negatieve effecten: meer bijplaatsingen rondom 
afvalcontainers en grondstofvervuiling. Deze effecten zijn ook opgetreden en door extra inzet is zoveel mogelijk voorkomen. 
Dit door toezicht en handhaving zichtbaar in de wijk mini containers te laten controleren op vervuiling en bij ondergrondse 
containers bijplaatsingen te onderzoeken.  De vrachten grondstof werden strenger gecontroleerd in onze overslag, visueel 
geïnspecteerd en waar nodig vervuiling verwijderd. Vooral bij GFT is dit succesvol en halen we geregeld zakken met 
restafval weg uit de vrachten die binnenkomen. 
 
Helaas konden we niet altijd voorkomen dat grondstoffen door verwerkers werden afgekeurd. Bij papier en textiel kwam dit 
regelmatig voor. Bij PMD moet een groot gedeelte nog worden vastgesteld omdat de resultaten uit het sorteerproces nog 
niet beschikbaar zijn. Verwachting is dat dit meer vervuild zal zijn dan de gehanteerde 15% die we tot dusver gerapporteerd 
hebben gekregen. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet bekend.  
 
We concluderen dat de verwachte daling van het restafval zich daadwerkelijk heeft ingezet. Het aanbod restafval daalde 
sinds de invoering van het nieuwe beleid in de 2e helft van 2019 naar 77 kg per persoon. In het eerste halfjaar van 2019 lag 
het gemiddelde op 124 kg, waardoor het jaargemiddelde voor 2019 op 100 kg uitkomt. De verwachting is dat de regionale 
doelstelling van 75kg in 2020 kan worden behaald. Daar waar nog geen definitieve oplossing voor een ondergrondse 
container was, is maatwerk geleverd in de vorm van een tijdelijke bovengrondse locatie of door via de pas toegang te 
verlenen tot alle gerealiseerde restafvalcontainers. 
 
Het doel van het nieuwe beleid is om de hoeveelheid aangeboden restafval sterk te reduceren en de regionale doelstelling 
te bereiken. De ambitie was om van 120 kg per persoon per jaar in het oude beleid naar 75 kg per persoon per jaar in 2020 
te gaan. Op basis van de cijfers van het tweede halfjaar lijkt deze daling te zijn bewerkstelligd. We kregen vanaf het begin 
van de invoering van het nieuwe afvalbeleid gelijk veel minder restafval en komen uit op 77kg; er is gemiddeld 11 kg grof 
restafval bij de milieustraten ingeleverd en de hoeveelheid fijn restafval daalde naar 66 kg per persoon. Deze bestaat 60 kg 
ingezameld fijn restafval en door de vervuiling is gemiddeld 6 kg aan grondstoffen uiteindelijk als restafval verwerkt. 
 

3.3 Verklaring financieel resultaat 
 
In financiële zin constateren we dat meerdere voorziene risico’s zich daadwerkelijk en gelijktijdig hebben voorgedaan en nog 
steeds voordoen. De belangrijkste risico’s betreffen de negatieve gevolgen van de invoering van het beleid op het 
scheidingsgedrag van inwoners (o.a. vervuiling grondstoffen, afvaltoerisme) en met name dalende prijzen op de 
grondstoffenmarkt (o.a. papier, kunststof verpakkingen en textiel). De begroting van Avri is de laatste jaren steeds meer 
onderhevig aan deze niet beïnvloedbare marktontwikkelingen. We zien hierdoor financiële nadelen op de baten 
afvalstoffenheffing en baten uit ingezamelde grondstoffen.  
 

 
         Tabel 4: resultaat programma Basispakket 

   
3.3.1 Baten afvalstoffenheffing 
Met ingang van 2014 is de afvalstoffenheffing verdeeld in een basisdeel en een variabel deel. Het basisdeel is voor alle 
huishoudens van de Avri gemeenten hetzelfde bedrag; het variabel deel is afhankelijk van het aantal aanbiedingen restafval. 
De baten afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op de concept financiële verantwoording 2019 van Belasting Samenwerking 
Rivierenland (BSR). BSR verzorgt de aanslagoplegging, inning en doorbetaling van de afvalstoffenheffing voor Avri. Meer 
informatie staat in de paragraaf Lokale Heffingen. 
 
Basisdeel (€ 232.000 voordeel)  
Het voordeel op het basisdeel is veroorzaakt door een afname van het aantal kwijtscheldingen. Dit wordt verklaard door de 
verbeterde economische situatie en verbeteringen binnen de bedrijfsvoering van BSR. Dit leidt tevens tot verbeterde 
inkomsten op oude, nog niet afgesloten heffingsjaren door bijstelling van openstaande vorderingen.  
 
Opbrengsten variabel deel (€ 412.000 nadeel) 
De opbrengsten uit het variabele deel van de afvalstoffenheffing volgen uit de geregistreerde aanbiedingen huishoudelijk 
restafval, aangeboden via de ondergrondse wijkcontainer of mini container aan huis. Het nadeel op het variabele deel 
afvalstoffenheffing is daarmee gevolg van een lager aantal geregistreerde aanbiedingen restafval. In onderstaande tabel zijn 
de gemiddelden van het aantal aanbiedingen restafval over geheel 2019 weergegeven. 
 

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET 2019 begroting berap jaarrek verschil voordeel/

2019 2019 2019 jaarrek-berap nadeel

Baten afvalstoffenheffing 19.740.000 20.037.000 19.857.000 -180.000 N

Baten verwerking grondstoffen 5.892.000 5.782.000 4.913.000 -869.000 N

Lasten uitvoering basispakket -25.114.000 -25.972.000 -24.432.000 1.540.000 V

Totaal resultaat programma basispakket 518.000 -153.000 338.000 491.000 V
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      Tabel 5: gemiddeld aantal aanbiedingen restafval per huishouden 

 
Uit de tabel blijkt dat de aannames bij de begroting en bestuursrapportage (beiden zonder ervaringscijfers van het nieuwe 
beleid) voor de mini container nagenoeg zijn uitgekomen. Het lagere aantal aanbiedingen komt voornamelijk tot uitdrukking 
bij de 30 liter stortingen middels de pas voor ondergrondse containers. Dit inzamelmiddel wordt sinds het nieuwe beleid door 
69.000 huishoudens (70% van het verzorgingsgebied) gebruikt en was in de begroting ingeschat op 15,5 aanbiedingen 
restafval per huishouden vanaf 1 juli 2019 (31 aanbiedingen voor een geheel kalenderjaar). In werkelijkheid ligt het 
gemiddelde van dit aanbiedvolume 33% lager op 10,1 aanbiedingen gemiddeld per huishouden in het 2e halfjaar. Dit zorgt 
voor een nadeel van € 360.000 
 
0-aanbieders 
Hoewel het aanbiedgedrag door o.a. de toegangsproblemen bij de ondergrondse containers in de zomer 2019 niet geheel 
representatief is, constateren we dat de daling van het gemiddelde wordt veroorzaakt door 13.000 huishoudens waarbij 
geen aanbod van restafval is geregistreerd (zgn. ‘0 aanbieders’).  
Het aantal nul-aanbieders is beduidend meer dan voor de invoering van het nieuwe afvalbeleid. We zien in onze analyse dat 
er na invoering van het nieuwe beleid 13.000 nul-aanbieders zijn, die zorgen voor een daling van het gemiddeld aanbod 
restafval van 8 kg per inwoner. Deze inwoners bieden het restafval op ongeoorloofde wijze aan om betaling te voorkomen. 
Dit gebeurt door het restafval te vermengen met de grondstoffen (papier, textiel, PMD), restafval te dumpen in de openbare 
ruimte, buiten de grenzen van het Avri gebied aan te bieden of als bedrijfsafval af te voeren. 
 
In onze analyse en sorteerproeven van de grondstoffen is een duidelijke stijging van de vervuiling waarneembaar. Ook zien 
we dat huishoudelijk restafval in de openbare prullenbakken is aangeboden. Daarnaast is onderzocht of restafval verdwijnt 
bij het bedrijfsafval. We zien daarbij echter geen verhoogd aanbod, waarbij opgemerkt dat Avri circa 20% marktaandeel in 
de regio bezit en dit bij andere marktpartijen wel het geval kan zijn.  
 
Met name beleidsverschillen met omliggende regio’s (Afvalstoffendienst Den Bosch en Waardlanden) zorgt vermoedelijk 
voor het wegvloeien van restafval buiten ons gebied (zgn. ‘ afvaltoerisme’). De bewoners uit de voormalige gemeente 
Lingewaal kunnen hun afval gratis brengen op de milieustraat in Leerdam. Deze regeling is ontstaan in 2003 omdat het voor 
deze inwoners te ver rijden is naar de (dichtstbijzijnde) Avri milieustraat in Geldermalsen. Bij het onderzoek naar de 
herinrichting van onze milieustraten wordt deze overeenkomst heroverwogen. Ook in de gemeente Maasdriel zien we 
relatief veel nul-aanbieders. In onderstaand overzicht van ons verzorgingsgebied is het aantal 0-aanbieders aangeduid. Dit 
betreft het aandeel 0-aanbieders van het totaal aantal huishoudens in het betreffende postcodegebied. Een groter aandeel 
wordt hierbij donkerder aangeduid. Hieruit blijkt de concentratie van 0-aanbieders aan de grenzen van ons 
verzorgingsgebied. 
 

 
Afbeelding 1: concentratie 0-aanbieders in verzorgingsgebied 

 
 

Begroting Berap Jaarrekening Verschil Verschil Verschil

(1) (2) (3) 1-2 1-3 2-3

30 liter brengvoorz. hoogbouw 16,5 16,5 18,0 0,0 1,5 1,5

30 liter brengvoorz. 15,5 15,5 10,1 0,0 -5,4 -5,4

140 liter mini container 7,6 7,6 6,7 0,0 -0,9 -0,9

240 liter mini container 8,9 8,9 8,6 0,0 -0,3 -0,3

60 liter brengvoorz. hoogbouw (oud beleid) 14,7 14,8 15,9 0,1 1,2 1,1

Gemiddeld aantal aanbiedingen restafval per huishouden
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Verkleinen inwerpopeningen ondergrondse containers 
In het nieuwe beleid wordt het restafval naar de wijkcontainers gebracht. Om een comfortprikkel hierbij te hanteren werden 
de inwerpopeningen van de ondergrondse containers verkleind. Bijkomend voordeel voor (kwetsbare) inwoners is dat zij niet 
met zware vuilniszakken over straat gaan. Om de kosten zo laag mogelijk te houden zijn voor ca. 250 containers de 
bestaande 60 liter inwerp openingen verkleind. De nieuwe tarieven voor een aanbieding van 30 liter gingen op 1 juli 2019 in, 
en om niet tussentijds een belastingverhoging door te voeren (dit is juridisch niet toegestaan) zijn de trommels pas na deze 
datum verkleind.  
 
Met het ombouwen zijn we direct na de invoering van het nieuwe beleid gestart en dit is afgerond in september. Dat 
betekende dat in een aantal containers een periode (maximaal 3 maanden) meer afval aangeboden kon worden voor de 30 
liter prijs. Er stonden daarmee tijdelijk geen inkomsten tegenover de verwerkingskosten van het restafval. Het nadeel over 
2019 op variabele inkomsten wordt hiermee voor € 100.000 als incidenteel aangemerkt.  
 
3.3.2 Baten verwerking grondstoffen 
De baten uit ingezamelde en verwerkte grondstoffen nemen de afgelopen jaren sterk af. Dit is het gevolg van de ingestorte 
grondstoffenmarkt, waarbij het effect van dalende tarieven groter is dan de trend van stijgende aangeboden hoeveelheden 
grondstoffen uit rivierenland. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de afgelopen jaren per fractie inzichtelijk 
gemaakt.  
 

 
   Grafiek 7: ontwikkeling ingezamelde grondstoffen (ton/jaar) 2015-2019 

 
Uit de grafiek blijkt een stijgende trend voor de grondstoffen, waarbij de GFT fractie (+8%) en PMD fractie (+10%)  in 
verhouding het meest zijn gestegen ten opzichte van 2018. Uitzondering hierop is daling van de hoeveelheid ingezameld 
papier (-11%), deze daling wordt verklaard door de toegenomen digitalisering. In bovenstaande grafiek is de ontwikkeling 
van het Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) opgenomen. GFT is een grondstof. Deze grondstof levert echter geen inkomsten 
op, maar kost geld om te verwerken en wordt zodoende in financiële zin verantwoord als verwerkingskosten. 
 
In tabel 6 zijn de opbrengsten uit de ingezamelde grondstoffen per fractie uiteengezet. De grootste financiële afwijkingen 
worden onder de tabel nader toegelicht. 
 

 
        Tabel 6: Baten uit ingezamelde grondstoffen 

 

Baten grondstoffen begroting berap jaarrek verschil %

2019 2019 2019

Kunststof verpakkingen 2.936.000 3.200.000 2.569.000 -631.000 -19,7%

Kleding 701.000 739.000 622.000 -117.000 -15,8%

Papier 1.360.000 1.061.000 960.000 -101.000 -9,5%

Drankenkartons 195.000 248.000 190.000 -58.000 -23,4%

Glas 347.000 274.000 277.000 3.000 1,1%

Overige fracties 353.000 260.000 295.000 35.000 13,5%

Totaal 5.892.000 5.782.000 4.913.000 -869.000 -15,0%
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Kunststof verpakkingen en drankenkartons 
De overeenstemming die in 2019 met Afvalfonds is bereikt, zorgt voor een nadeel op de opbrengst kunststof verpakkingen 
van € 400.000. Een nadere toelichting op de afwikkeling van dit dossier is toegelicht in par. 3.3.3 ‘ Afwikkeling sorteerkosten 
2015-2016’ op pagina 17. Hierin is toegelicht dat er tevens een financieel voordeel van € 250.000 is gerealiseerd door 
compensatie van met de overeenkomst samenhangende sorteerkosten. Het financiële effect van de overeenkomst in 2019 
is daarmee € 150.000 nadelig, het risico was door Avri geschat op € 450.000 en komt te vervallen in de risicoparagraaf. 
 
De hoeveelheid PMD was begroot op basis van verhoudingen uit eerdere sorteeranalyses en ervaringscijfers rondom de 
effecten van reductie van restafval. Het aanbod PMD blijkt minder hard te stijgen dan verwacht en levert voor 2019 een 
nadeel op van € 231.000. In 2020 gaan we over op een nieuwe vergoedingssystematiek, in de bijgestelde begroting 2020 is 
hier nog geen rekening mee gehouden. In de oude vergoedingssystematiek wordt er afgerekend op basis van het vermarkte 
tonnage en vanaf 2020 zal dit op basis van het ingezamelde tonnage gaan. 
 
Textiel 
De kwaliteit van textiel loopt landelijk enorm terug. Dit heeft diverse oorzaken; textiel wordt steeds meer ondergronds 
ingezameld en leidt tot vochttoename in het textiel. Slechtere kwaliteit ontstaat daarnaast door toevoeging van de onder-
kwaliteit die nu uit restafval komt zoals poetslappen en mindere kwaliteit van textiel uit de winkelketens, doordat 
consumenten kleding vaker goedkoper aanschaffen en steeds korter dragen. De kwaliteit neemt tot slot af door toenemende 
vervuiling van de fractie door restafval. Vervuiling ontstaat doordat inwoners hun zakje restafval in de textiel container 
gooien om betaling hiervoor te vermijden.  
 
Daarnaast zijn de marktomstandigheden verslechterd waardoor de huidige vergoedingen niet in stand konden blijven. De 
situatie verslechterde dusdanig snel dat onze huidige verwerker haar afspraken niet langer kon nakomen. Om grotere 
financiële schade voor Avri te voorkomen zijn nieuwe afspraken gemaakt, waarbij het gezamenlijk verbeteren van de 
kwaliteit – en hiermee samenhangende vergoeding - centraal staat.  
 
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de prijs per ton voor textiel weergegeven. De markttarieven voor textiel laat in 
onderstaande grafiek goed zien dat de branche zwaar onder druk staat en opbrengsten geminimaliseerd zijn.  
 

 
Grafiek 8: Tariefontwikkeling textiel vanaf 2009 

 
Papier 
Het is onrustig op de papiermarkt. China heeft de grenzen gesloten en in Europa is een overschot ontstaan. Begin 2019 was 
het papiertarief € 95 per ton, in december 2019 was dit gedaald tot € 45 per ton (een afname van meer dan 50%).  
Onze verwerker en sorteerder van papier heeft aangegeven dat papier veel meer vervuild is dan voorheen. Effect is dat we 
naast minder opbrengsten hebben ook met extra kosten te maken krijgen om de vervuilde partijen te verbranden. Avri heeft 
ook een analyse laten uitvoeren om een juiste kwaliteitsmetingen te komen. Deze week af van de analyse van de 
sorteerder. De resultaten van de door Avri uitgevoerde analyse voldeed wél aan het meetprotocol van Afvalfonds. Hier is nu 
met de verwerker uitvoerig over gesproken en zijn afspraken gemaakt. We zien dat de sorteerder ook strenger is geworden 
omdat de wereldmarkt op slot zit en meer aanbod is. Daardoor stellen afnemers hogere eisen aan de kwaliteit.  
De verwachting is dat de vergoeding van papier de komende jaren nog verder zal dalen. Op dit moment heeft Avri een 
jaarcontract waarin is vastgelegd wat de minimale vergoeding is. Dit kan jaarlijks bijgesteld worden door de sorteerder. Op 
de middellange termijn zien we dat er productie capaciteit in Europa bij gaat komen en wordt er onderzoek gedaan om meer 
recyclede vezels in te zetten voor nieuwe producten. Verwachting is dat dit in 2021 nog niet gerealiseerd is 
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In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de prijs per ton voor papier weergegeven. 
 

 
Grafiek 9: tarief ontwikkeling papier vanaf 2013 

 
3.3.3 Uitvoeringskosten 
In tabel 7 zijn de afwijkingen op de uitvoeringskosten ten opzichte van de bestuursrapportage 2019 uiteengezet. De 
belangrijkste afwijkingen worden na de tabel toegelicht. 
 

  
   Tabel 7: Mutaties uitvoeringskosten 

 
Uitvoeringskosten   
2019 was niet alleen beleidsmatig maar zeker ook voor de uitvoering een bijzonder jaar. De overgang naar het nieuwe 
beleid, de reacties van de inwoners hierop (o.a. bijplaatsingen, stedelijke problematiek, blik bij glas) en bijstellingen om hier 
logistiek op te anticiperen zorgden voor een onvoorspelbaar verloop. Per saldo komen de diverse uitvoeringsactiviteiten op 
een nadeel van € 100.000 ten opzichte van de bestuursrapportage.  
 
In 2019 zijn er meer uren gemaakt in de overgang naar nieuw beleid. Allereerst waren de mini containers nog niet 
uitgeleverd en dat zorgde voor bijplaatsingen van plastic zakken bij de containers omdat inwoners nog geen grotere 
container hadden. Tevens blijken – op basis van de richtlijnen voor plaatsing van ondergrondse containers – meer 
huishoudens een mini container voor restafval te behouden dan voorzien. Dit zorgt ervoor dat we meer inzet moeten plegen 
om inzamelroutes voor deze huishoudens te rijden. De 80 Avri zorg aanvragen waren meer dan verwacht en een 
aanpassing in de inzameling zorgde voor meer inzet. We zien hierin ook dat verschillende huishoudens incontinentie afval 
hebben, daardoor intensieve tweewekelijkse inzameling. Door de ingebruikname van nieuwe ondergrondse containers was 
er geen noodzaak voor onderhoud voor deze containers. Bij de huidige ondergrondse containers die voor het nieuwe beleid 
qua trommel zijn omgebouwd is het onderhoud tegelijkertijd met de ombouw uitgevoerd.  
 
Afvoer en verbrandingskosten papier 
Als gevolg van de hogere vervuiling in het papier heeft de sorteerder meer vrachten afgekeurd en moeten uitsorteren voor 
verbranding. Dit resulteert in hogere sorteerkosten en verbrandingskosten. Het financiële nadeel is gebaseerd op afkeur 
over 4 maanden in 2019.  
 
Transacties Milieustraten 
In 2019 waren er meer dan 500.000 bezoeken op de milieustraat. Vooral in Tiel zien we een grote stijging met meer dan 
35.000 bezoekers. Gevolg is dat er 27.000 ton afval en grondstof op de milieustraten is gebracht, dit is meer dan in 2018. 
We zien veel bouw en sloopafval waarvoor betaald moet worden en waardoor inkomsten stijgen In 2020 gaan we onderzoek 
doen naar onze milieustraten met als doel om deze toekomstbestendig te maken voor de toenemende circulariteit.   
 
  

Mutaties uitvoeringskosten t.o.v. 

bestuursrapportage 2019
Mutatie

voordeel/

nadeel

Uitvoeringskosten -100.000 n

Afvoer en verwerkingskosten inz. Papier -100.000 n

Transacties milieustraten 100.000 v

Afwikkeling sorteerkosten 2015-2016 250.000 v

Overige budgetmutaties 23.000 v

Stortplaats 1.288.000 v

BTW 79.000 v

Totaal 1.540.000 v
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Afwikkeling sorteerkosten 2015-2016 
Het Algemeen Bestuur van Avri is vanaf 2017 geïnformeerd over de problematiek en risico’s ten aanzien van de landelijke 
raamovereenkomst voor verwerking van kunststof verpakkingen. Er zijn landelijk overeenkomsten tussen VNG, het 
Afvalfonds en verwerkers gesloten over de verwerking en het vergoedingenstelsel. De VNG heeft eind 2018 aangekondigd 
dat gemeenten rekening moeten houden met een terugbetaling in 2019, omdat ze in het verleden teveel hebben gekregen. 
In maart 2019 werd duidelijk dat de gemeenten de vergoedingen over 2015 en 2016 gedeeltelijk moesten gaan 
terugbetalen.  
Aangezien de drie partijen geen overeenstemming hierover bereikten, is de VNG uit het overleg gestapt en hebben zij 
aangegeven dat de sorteerders ieder afzonderlijk afspraken met het Afvalfonds moeten maken over de vergoeding van de 
jaren 2015 en 2016. Het Algemeen Bestuur Avri heeft middels een brief zijn ongenoegen aan de VNG geuit over hun besluit 
en hen gewezen op hun verantwoordelijkheid voor de gemeenten. 
Het Afvalfonds is met onze sorteerder tot afspraken gekomen over de vergoeding voor Avri. 
Volgens het Afvalfonds zijn de werkelijke kosten lager uitgevallen dan wat in 2015 en 2016 als voorschot is uitgekeerd. 
Deze terugvordering wil het Afvalfonds inhouden op de voorschotten die wij in 2019 hebben ontvangen. De meerkosten voor 
het vermarkten die over 2015 en 2016 zijn betaald wil het Afvalfonds niet terug betalen. Het financiële effect van de 
overeenkomst is nadelig € 150.000. Avri moet € 400.000 terug betalen aan Afvalfonds (zie nadeel op Baten grondstoffen) en 
heeft als gevolg van de afspraken een overeengekomen vordering van € 250.000 op de sorteerder (voordeel door lagere 
sorteerkosten). De jaren 2015 en 2016 zijn hiermee afgewikkeld. Het financiële risico was door Avri geschat op € 450.000. 
Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 blijft het risico op terugbetaling van de vergoeding gehandhaafd in de risico paragraaf. 
 
Overige budgetmutaties 
Dit betreft het saldo van diverse (kleinere) budgetmutaties binnen het basispakket. 
 
Stortplaats (Voorziening en incidenteel voordeel) 
 
Doelvermogen 
Zoals in Nederland gangbaar is wordt een stortplaats die niet meer in exploitatie is – en voorzien is van de definitieve 
eindafwerking – overgedragen naar een Provinciale Nazorgorganisatie, in geval van Avri de Provincie Gelderland. De 
stortplaats wordt dan gesloten verklaard en overgedragen, waarbij de exploitant (Avri) een geldbedrag aan de provincie 
overdraagt (zogenaamde doelvermogen) voor het eeuwigdurend onderhoud.  
 
In 2011 heeft Avri besloten – op basis van de toen geldende uitgangspunten en beschikbare middelen – het toen berekende 
doelvermogen vervroegd aan de provincie over te dragen, aangezien de provincie een hoog beleggingsrendement haalde 
en dit voor Avri niet was toegestaan. Sindsdien rendeert het doelvermogen bij de provincie binnen het provinciale 
Nazorgfonds (het bedrag is ‘gelabeld’ aan Avri) en is de hoogte van het uiteindelijk benodigde doelvermogen (definitief te 
bepalen bij sluiting en overdracht) afhankelijk van meerdere factoren; de technische ontwikkelingen op de stortplaats, de 
gehanteerde rekenmethodiek, het overdrachtsmoment en de rendementen van de provincie. Met name de door de provincie 
gehanteerde rekenrente is van grote invloed aangezien het benodigde doelvermogen gebaseerd is op een eeuwigdurende 
onderhoudstermijn (rekenkundig 1000 jaar). 
 
Vrijval voorziening 
Feitelijk wordt met betrekking tot de voorziening stortplaats voldaan aan de voorwaarden om een voorziening te vormen. 
Daarbij wordt een schatting gedaan van toekomstige uitgaven. Op het moment van overdacht dient de voorziening een nihil 
saldo te hebben. Tot aan dat moment van overdracht per 1-1-2024 worden er nog voor € 310.000 kosten gemaakt. 
Enerzijds zijn dit operationele kosten, anderzijds voorbereidende (advies)kosten voor nazorg en overdracht. Er mogen geen 
middelen in de voorziening worden aangehouden voor dekking van het over te dragen doelvermogen. De stand van de 
voorziening is per ultimo 2019 € 624.000 te hoog. Op basis van de huidige bekende feiten en omstandigheden dient dit deel 
van de voorziening vrij te vallen voor de getrouwheid van de jaarrekening. 
 
Vordering 
Op basis van de in 2019 van toepassing zijnde rekenrente moet een bedrag van € 5.059.000 beschikbaar zijn op het 
overdrachtsmoment. Momenteel bedraagt de contante waarde van de inleg € 5.723.000. Op basis van deze gegevens dient 
Avri bij overdracht een bedrag van € 664.000 van de Provincie te ontvangen. Voor de getrouwheid van de jaarstukken is – 
ondanks het toegenomen financiële risico door daling van de rekenrente - de verplichting aan de provincie ten aanzien van 
de stortplaats gewijzigd naar een vordering (o.b.v. een verwacht overschot per 31-12-2019 op het te bereiken doelvermogen 
op basis van de huidige rekenrente). Deze technisch financiële aanpassing leidt tot een positieve bijdrage van het resultaat 
basispakket. 
 
Risico 
Het risico is aanwezig dat de provincie de rekenrente zal verlagen naar 3,1%. In dat geval dient volgens het in 2020 
opgestelde  position paper een bedrag van € 15,5 mln. beschikbaar te zijn op overdrachtsmoment 1 jan 2024 terwijl de 
contante waarde van de inleg € 5,5 mln. bedraagt. Als dat gebeurt zal Avri dus een tekort van ruim € 10 miljoen moeten 
bijstorten. De daling van de rekenrente is ultimo 2019 nog geen vaststaand feit. Er moet derhalve voor de jaarrekening 2019 
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worden uitgegaan van de reken rente van 4,6%. Het risico op een dalende rekenrente is opgenomen in de risicoparagraaf 
van de jaarstukken 
 
De totale (technische) correctie in 2019 wordt hiermee € 1.288.000. Dit bedrag is, op aangeven van de accountant, als 
zodanig in de jaarstukken verwerkt. Dit heeft een positief effect op het resultaat waardoor het weerstandsvermogen van het 
basispakket wordt verbeterd.   
 
 
BTW basispakket t.b.v. regiogemeenten 
Gemeenten mogen sinds de invoering van het BTW compensatiefonds (BCF) de inkoop BTW die zij betalen over de 
activiteiten van de afvalinzameling- en verwerking verrekenen met de burger. Avri berekent deze mogelijkheid voor de 
gemeenten door in het tarief afvalstoffenheffing. Dit BTW deel wordt berekend over de kostengrondslag van het basispakket 
en leidt rechtstreeks tot baten voor de gemeenten. De BTW wordt jaarlijks met de gemeenten afgerekend op basis van de 
werkelijke kosten en opbrengsten in de jaarrekening. De voor- en nadelen in voorliggende jaarrekening leiden tot een 
nadelig btw-effect voor Avri en daarmee een voordelig effect voor de regiogemeenten van € 94.000. In bijlage 2 zijn de BTW 
baten per regiogemeente weergegeven. 
 
 

3.4 Verantwoording baten en lasten 
De lasten van het programma Basispakket worden gedekt door de baten uit ingezamelde grondstoffen en baten 
afvalstoffenheffing. De opbouw van deze baten staan in de paragraaf Lokale Heffingen. In tabel 8 worden de baten en 
lasten verder gespecificeerd en maken we de stortingen en onttrekkingen uit de reserves inzichtelijk.  
 

 
         Tabel 8: baten en lasten programma basispakket  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET 2019 begroting berap jaarrek verschil voordeel/ jaarrek

2019 2019 2019 jaarrek-berap nadeel 2018

Lasten

Lasten uitvoering basispakket 23.127.000 23.870.000 22.409.000 -1.461.000 V 22.078.000

BTW basispakket 13,5% tbv regiogemeenten 2.286.000 2.401.000 2.322.000 -79.000 V 2.179.000

Kwijtscheldingen * 824.000 944.000 898.000 -46.000 V 782.000

Verrekening positief exploitatieresultaat 0 0 338.000 338.000 N 0

Totaal lasten programma basispakket 26.237.000 27.215.000 25.967.000 -1.248.000 V 25.039.000

Baten

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 5.892.000 5.782.000 4.913.000 -869.000 N 5.808.000

Inzet voorziening tgv basispakket op begrotingsbasis 170.000 170.000 170.000 0 130.000

Baten afvalstoffenheffing (bruto) * 20.564.000 20.981.000 20.755.000 -226.000 N 18.715.000

Verrekening negatief exploitatieresultaat -518.000 153.000 0 -153.000 N 386.000

Totaal baten programma basispakket 26.108.000 27.086.000 25.838.000 -1.248.000 N 25.039.000

Saldo baten en lasten -129.000 -129.000 -129.000 0 0

Gemeentelijke bijdrage 0 0 0 0 0

Resultaat voor bestemming -129.000 -129.000 -129.000 0 0

Onttrekking uit reserves 129.000 129.000 129.000 0 0

Storting naar reserves 0 0 0 0 0

Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0
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4 PROGRAMMA PLUSPAKKET 
 
 
 
 
 

IBOR 
 

 
 
 
 
 

 
 

4.1 Inleiding 
In dit programma zijn diensten opgenomen die individuele gemeenten in aanvulling op het basispakket contractueel van Avri 
kunnen afnemen. Dankzij dit pluspakket levert Avri een breed dienstenpakket voor de gemeenten. Dit dienstenpakket 
bestaat onder andere uit het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR). Verder levert Avri diensten op het gebied 
van toezicht en handhaving op onderdelen van de APV. Daarnaast worden voor een aantal gemeenten afvalstromen uit de 
openbare ruimte verwerkt en worden extra inzamelrondes afval uitgevoerd. De taken uit het pluspakket worden tegen 
kostenprijs aangeboden en eventuele voordelen en nadelen worden – op basis van de afgesloten raamovereenkomst - 
verrekend met de gemeenten waarmee het financiële risico bij de individuele gemeenten ligt. Voor overige, kleine plus 
opdrachten waarbij dit niet is overeengekomen worden financiële resultaten verrekend met de reserve Pluspakket van Avri.  
 

4.2 Terugblik  
Het jaar 2019 ligt achter ons en de resultaten van het onderhoud van de openbare ruimten zijn intussen (ambtelijk) gedeeld 
met de gemeenten. Met gepaste trots kunnen we zeggen dat de resultaten goed zijn. In 2019 is voor vier gemeenten de 
openbare ruimte onderhouden, voor drie meerdere gemeente zijn toezicht- en handhavingstaken in het kader van de APV 
uitgevoerd. Daarnaast maken twee gemeenten gebruik van het ophalen van extra GFT.  
 
De goede resultaten zijn mede te danken aan de inzet van alle medewerkers van Avri. Een groep die hiervoor bijzondere 
aandacht verdient zijn de medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van deze groep vraagt het meer energie om 
een bijdrage te kunnen leveren dan van medewerkers zonder afstand tot de arbeidsmarkt. In 2019 hebben meer dan 90 
medewerkers uit de eerst genoemde doelgroep een bijdrage geleverd aan het positieve resultaat.  
 
Enkele bijzonderheden van het jaar 2019 worden hieronder toegelicht: 
 
Nieuwe DVO gemeente West Betuwe 
Het jaar 2019 is het eerste jaar van de samenwerking tussen de gemeente West Betuwe en Avri. Ondanks een goede 
voorbereiding bleek bij de start van de uitvoering van het werk niet alles duidelijk te zijn. Zowel op het gebied van de uit te 
voeren taken als de invulling van de verschillende rollen bestond onduidelijkheid. Door constant de dialoog te zoeken zijn, 
voor het uitvoeren van de taken, praktische oplossingen gezocht en gevonden. Ook werd gaande het jaar ieders rol 
helderder en werd de invulling beter. Dit heeft de samenwerking bevorderd en het uiteindelijke resultaat mag er zijn. De 
goede samenwerking en het uiteindelijke resultaat waren voor de gemeente West Betuwe aanleiding om medewerkers van 
West Betuwe en Avri een blijk van waardering aan te bieden. 
 
Nieuwe dienstenstructuur 
Samen met de gemeenten zijn de DVO met de bijbehorende dienstenstructuur verder ontwikkeld naar een uniform format. 
Naast de gemeente Tiel hebben ook de overige IBOR gemeenten aangegeven de dienstenstructuur te willen gaan 
toepassen. In het kader van uniformiteit en daarmee efficiency van onze bedrijfsvoering juichen wij dit toe. Avri blijft zich 
inzetten om steeds meer uniform en daardoor efficiënter haar taken uit te voeren.  
 
 
  

Dit programma gaat over: 
De aanvullende activiteiten die Avri verricht voor gemeenten 
zoals het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR) 
en handhavingstaken. 
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Kwaliteitsnormen 
 

 
Tabel 9: kwaliteitsnormen en overige resultaten per IBOR gemeente  

 
Avri heeft aan de gestelde beeldkwaliteitsnormen voldaan. Net als in 2018 is de kwaliteit verder verbeterd. De 
geconstateerde afwijking ligt rond de 2% onder en 2% boven de norm. Door de seizoensinvloeden vraagt het beheersen 
van het onkruid in het groen aandacht. In totaal heeft Avri ruim 7000 meldingen ontvangen over de openbare ruimte die 
binnen een gemiddelde tijd van 8 dagen zijn afgehandeld. 
 
In 2019 hadden de gemeenten weer veel last van de eikenprocessierups. In West Betuwe en Neder Betuwe hebben we de 
eikenprocessierups preventief met een biologisch bestrijdingsmiddel bestreden. Vanwege de positieve ervaringen hiermee 
is besloten om deze preventieve aanpak ook in Tiel en Buren toe te passen. 
 
Handhaving 
Op het gebied van Handhaving was het jaar 2019 een succesvol jaar. De resultaten van de uitvoering van de taken voor de 
gemeenten Culemborg, Tiel en Zaltbommel zijn goed. Aan de verzoeken van de gemeenten hebben we grotendeels, naar 
tevredenheid, invulling kunnen geven. Daar waar dit niet het geval is, is dit onderwerp van gesprek met de gemeenten en is 
gezamenlijk een oplossing gezocht en gevonden. Handhaving wordt steeds eerder gevraagd in de planvorming van 
projecten om haar expertise en ervaringen. Een mooi resultaat van de goede samenwerking tussen gemeenten en Avri.  
 
De gemeente Zaltbommel heeft te kennen gegeven om, net zoals bij de gemeente Tiel, een overeenkomst voor onbepaalde 
tijd aan te willen gaan. De contractduur- en vorm is ook onderwerp van gesprek met de gemeente Culemborg.  
 
Zowel het team handhaving als de gemeenten hebben de behoefte om de rapportages door te ontwikkelen. Dit om nog 
beter aan sluiten bij de wensen van de gemeente en de mogelijkheden van Avri. Deze doorontwikkeling wordt in 2020 
opgepakt. 
 
Naast de genoemde taken is in 2019 ook het beheer van de parkeergarage Westluidense poort door Avri naar tevredenheid 
uitgevoerd. De gemeente Tiel heeft Avri verzocht deze taak te blijven uitvoeren. Al waren de omstandigheden soms niet 
eenvoudig, met gepaste trots kunnen we zeggen dat de resultaten goed zijn. Dit is vooral te danken aan de inzet en 
betrokkenheid van onze Boa’s, stagiaires en beheerders, in soms moeilijke situaties. 
 
Inclusiviteit 
Avri geeft samen met de gemeente en Werkzaak Rivierenland invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op 
het gebied van participatie. Dit begon een aantal jaren geleden met het detacheren van een beperkte doelgroep en de 
afgelopen jaren is dit uitgegroeid naar circa 90 fte. Deze collega's werken onder begeleiding in de openbare ruimte. 
Inmiddels begeleiden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - waaronder WSW, P-wet, Wajong, Wia, 
reclassering,  en statushouders - in het arbeidsproces.  
 
In 2019 hebben we vanuit Avri 4 personen begeleid naar een baan buiten onze organisatie. Deze mensen zijn vanuit de 
bijstand doorgegroeid naar een betaalde baan. Daarnaast hebben we 2 personen 'werkfit' gemaakt en zo bijgedragen aan 
hun zoektocht naar betaald werk. Ook is een traject geweest met een vroegtijdige schoolverlater, om zolang hij nog 
leerplichtig was hem een werk activeringsplaats te bieden. 
 
In samenwerking met Werkzaak Rivierenland, gemeenten en marktpartijen bieden wij werkervaringsplaatsen aan waarbij we 
in een periode van 3 tot 6 maanden mensen activeren. Zij ontwikkelen vaardigheden waardoor zij kansrijker worden op de 
arbeidsmarkt. In 2019 ging het om 4 fte. In 2019 startten wij ook een leerwerkroute en begeleiden wij mensen uit de bijstand 
naar werk. In totaal startten er toen 8 mensen; een mooi begin van een spoor waarin wij meer kansen en mogelijkheden 
zien om een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving. In 2020 starten we de leerwerkroute weer met nieuwe 
kandidaten. 
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Duurzaamheid 
Avri is al jaren bezig met ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering om het milieu minder te belasten. Avri rijdt op groengas 
(CNG en LNG). Daarnaast zet Avri bij het beheer van de openbare ruimte elektrisch aangedreven voertuigen en 
gereedschap in. Omdat ze 100% elektrisch aangedreven zijn, werken ze zuinig en zonder uitstoot van CO2, roet of fijnstof. 
De elektriciteit die hiervoor nodig is, wordt volledig opgewekt op ons eigen solar- en windpark. Ook in 2019 heeft Avri 
biologisch zout (ca. 600 ton) toegepast bij de gladheidbestrijding. Ook door deze maatregel wordt het milieu minder belast. 
Het gebruik van dit bio- zout (restproduct vanuit voedingsmiddelen industrie)  geeft goede resultaten.  
 
Vanuit de duurzaamheidsgedachte denkt Avri bewust na om afgeschreven materieel, niet direct te vervangen maar in 
overleg met de leverancier een tweede leven te geven. Ook wordt waar mogelijk, onderdelen van gereedschap en machines 
vervangen door kunststof onderdelen. Het voordeel hiervan is dat deze niet roesten en hierdoor minder onderhoud vragen. 
Een aantal voertuigen die door de wijkploegen gebruikt worden, is gebruikt gekocht om de duurzaamheidsgedachte verder 
te onderstrepen. 
 

4.3 Verklaring financieel resultaat  
Het financieel resultaat van dit programma is €52.000 voordelig. In beginsel worden alle baten en lasten binnen het 
pluspakket afgerekend met de gemeenten. Hierop zijn in 2019 twee uitzonderingen: 

• € 3.000 nadelig resultaat op het ophalen van extra GFT. Dit resultaat wordt conform de nota reserves en 
voorzieningen verrekend met de reserve pluspakket van Avri. 

• Een voordelig resultaat van € 55.000 op de frictiekosten Neerijnen. In 2019 zijn minder frictiekosten gerealiseerd 
dan het bedrag dat volgens het overeengekomen afbouwplan onttrokken wordt uit de reserve. Doordat gedurende 
2019 al stappen gezet zijn om een deel van de frictiekosten af te bouwen, onder andere op de concernoverhead, 
ontstaat hier een positief saldo. Voorgesteld wordt dit saldo terug te storten in de reserve frictiekosten Neerijnen 
aangezien ultimo 2019 nog niet alle frictiekosten zijn afgebouwd. 

 
4.4 Verantwoording baten en lasten 

Tabel 10 bevat de baten en lasten en het resultaat van het programma pluspakket over 2019.  
 

 
         Tabel 10: baten en lasten programma pluspakket 

 
  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA PLUSPAKKET 2019 begroting berap jaarrekening verschil voordeel/ jaarrekening

GR Avri GR Avri GR Avri jaarrek-berap nadeel GR Avri

2019 2019 2019 2018

Lasten

Integraal beheer openbare ruimte - via DVO 12.562.000 11.644.000 11.308.000 -336.000 V 11.763.000

Integraal beheer openbare ruimte - overige opdrachten 4.002.000 633.000 929.000 296.000 N 3.339.000

Handhavingstaken 1.122.000 1.225.000 1.170.000 -55.000 V 1.114.000

Overige dienstverlening pluspakket 146.000 205.000 223.000 18.000 N 176.000

Frictiekosten ontvlechting DVO Neerijnen 0 367.000 312.000 -55.000 V 126.000

Af te dragen vennootschapsbelasting 0 0 -1.000 -1.000 V -2.000

Totaal lasten programma pluspakket 17.832.000 14.074.000 13.941.000 -133.000 V 16.516.000

Baten

Integraal beheer openbare ruimte - via DVO 12.562.000 11.644.000 11.308.000 -336.000 N 11.763.000

Integraal beheer openbare ruimte - overige opdrachten 4.002.000 633.000 929.000 296.000 V 3.339.000

Handhavingstaken 1.122.000 1.225.000 1.170.000 -55.000 N 1.114.000

Overige dienstverlening pluspakket 146.000 205.000 219.000 14.000 V 164.000

Frictiekosten ontvlechting DVO Neerijnen 0 0 V 664.000

Totaal baten programma pluspakket 17.832.000 13.707.000 13.626.000 -81.000 N 17.044.000

Saldo baten en lasten 0 -367.000 -315.000 52.000 V 528.000

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 0 0 0 0

Resultaat voor bestemming 0 -367.000 -315.000 52.000 V 528.000

Onttrekking uit reserves (reserve Pluspakket) 0 0 3.000 3.000 N 10.000

Onttrekking uit reserves (reserve Frictiekosten Neerijnen) 0 367.000 367.000 0 V

Storting naar reserves (reserve Pluspakket) 0 0 0 0 V

Storting naar reserves (Algemene bedrijfsreserve) 0 0 0 N 0

Resultaat na bestemming 0 0 55.000 55.000 538.000
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Integraal beheer openbare ruimte - via DVO 
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden was voor 2019 een totaalbedrag van ruim 11 miljoen euro begroot. Avri heeft de 
IBOR-werkzaamheden voor de vier gemeenten uitgevoerd met een minimale financiële afwijking van minder dan 1%. Dit is 
zichtbaar gemaakt in onderstaande tabel. Het verschil tussen het begrootte bedrag genoemd in de bestuursrapportage 2019 
van Avri en de toegekende DVO-budgetten is ontstaan doordat de DVO-budgetten van enkele gemeenten nog in de laatste 
maanden van het jaar zijn gewijzigd. 
 

  
        Tabel 11: Jaarafrekening DVO's IBOR 
 
Integraal beheer openbare ruimte - overige opdrachten 
Aan overige opdrachten voor het beheer van de openbare ruimte is in 2019 een bedrag van € 0,9 mln. besteed. Dit betreft 
opdrachten die buiten de overeengekomen afspraken uit de dienstverleningsovereenkomst als meerwerk aan Avri zijn 
verstrekt. 
 
Kosten ontvlechting Neerijnen 
In verband met de herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal is in 2018 de ontvlechting van 
IBOR taken voor gemeente Neerijnen voorbereid en afgerond. Conform de overeenkomst ‘ontvlechtingskosten IBOR 
Neerijnen’, is een bedrag van gemeente Neerijnen ontvangen. In de jaarstukken 2018 is van dit bedrag een 
bestemmingsreserve gevormd van € 538.000 om de frictiekosten gedurende drie jaar te dekken.  
 
In 2019 heeft Avri reeds een deel van de frictie afgebouwd, waardoor de werkelijke frictiekosten lager zijn dan begroot. 
Regelgeving verplicht ons de begrootte onttrekking uit de reserve in 2019 volledig door te voeren. Het gevolg is een positief 
resultaat van €55.000 binnen dit deel van het programma pluspakket. 
  

Jaarafrekening DVO's IBOR gemeenten

bedragen x € 1.000

Berap 2019

Toegekend DVO 

budget 2019

Totaal realisatie 

jaarrek 2019

Verschil

Budg - Jaarrek

Totaal realisatie 

jaarrek 2018

Gem. Buren - IBOR 2.675 2.625 2.645 -20 2.360

Gem. West Betuwe - IBOR 1.720 1.720 1.694 26 3.097

Gem. Neder Betuwe - IBOR 1.975 1.975 1.965 10 1.666

Gem. Tiel - IBOR 5.275 5.040 4.957 83 4.641

Totaal DVO's IBOR 11.645 11.360 11.261 99 11.764
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5 PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 
 
 
 
 
 
 

BEDRIJFSAFVAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.1 Inleiding 
Avri voert in beperkte mate activiteiten uit voor bedrijven in de vorm van inzameling, inname en het laten verwerken van 
bedrijfsafval. De dienstverlening aan bedrijven is ondersteunend aan het basispakket doordat de positieve financiële 
resultaten al enkele jaren worden benut voor verlaging van de afvalstoffenheffing voor de inwoners. We schatten ons stabiel 
marktaandeel in de MKB sector – met totaal 6 partijen - op circa 20%. We zien nog altijd potentieel om dit aandeel in de 
toekomst te vergroten en de dekkingsbijdrage voor de inwoners van rivierenland te verstevigen.  
 

De bedrijfsafval activiteiten zijn gericht op het zo goed mogelijk benutten en inzetten van beschikbare productiemiddelen en 
vormt een beperkt onderdeel van de bedrijfsvoering en van de omzet. We onderscheiden ons op de markt door gescheiden 
inzameling papier en plastic mogelijk te maken en bedrijven hierbij te adviseren en service te bieden. Daarnaast maakt dit 
programma het mogelijk om uiting geven aan de regionale maatschappelijke betrokkenheid van Avri. Door verbinding met 
het regionale bedrijfsleven en sponsoring in natura tijdens regionale evenementen wordt de zichtbaarheid van Avri in de 
regio vergroot.  
 

5.2 Terugblik 2019 
 

Bedrijfsmatig afval 
Het jaar 2019 is goed verlopen, zowel op het gebied van inzameling van bedrijfsafvalstromen als aanleveren van 
afvalstromen op ons grondstoffenpark in Geldermalsen. Het herstel van de markt dat is ingezet in 2016 zet zich voort. Dit is 
terug te zien in de groei van het aantal klanten, maar ook in de groei van hoeveelheden aangeleverd op ons 
grondstoffenpark en de daaruit voortvloeiende stijging in omzet en resultaat. 
 

Sponsoring 
Avri heeft ook in 2019 een bijdrage geleverd, in de vorm van diensten, aan een aantal gratis evenementen in de regio. De 
bekendste hiervan zijn Rode Kruis Bloesemtocht, Appelpop en Dijken Sport. De samenwerking met diverse organisaties is 
ook dit jaar prima verlopen. 
 

5.3 Verklaring financieel resultaat 2019 
Het jaarresultaat van het programma Bedrijfsafval valt € 4.000 positiever uit dan verwacht bij de bestuursrapportage 2019, 
en bedraagt € 106.000 na vennootschapsbelasting (Vpb). Het rendement op de omzet bedraagt ca. 5%. Het resultaat wordt 
toegevoegd aan de reserve bedrijfsafval. 

 
Tabel 12: resultaat programma Bedrijfsafval 

 

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 2019 begroting berap jaarrek verschil voordeel/ jaarrek

2019 2019 2019 jaarrek-berap nadeel 2018

Resultaat voor vennootschapsbelasting 139.000 128.000 131.000 3.000 V 150.000

Af te dragen vennootschapsbelasting -28.000 -26.000 -25.000 1.000 V -30.000

Resultaat na vennootschapsbelasting 111.000 102.000 106.000 4.000 V 120.000

Dit programma gaat over: 
De inzameling en verwerking van afval 
van bedrijven. 
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5.4 Verantwoording baten en lasten 
Tabel 13 bevat de baten en lasten van het programma bedrijfsafval over 2019. Hierin worden de baten en lasten nader 
gespecificeerd en worden de stortingen en onttrekkingen uit de reserves inzichtelijk.  
 

 
        Tabel 13: baten en lasten programma Bedrijfsafval 
  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 2019 begroting berap jaarrek verschil voordeel/ jaarrek

2019 2019 2019 jaarrek-berap nadeel 2018

Lasten

Lasten uitvoering bedrijfsafval 1.915.000 1.711.000 2.024.000 313.000 N 1.849.000

Af te dragen vennootschapbelasting 28.000 26.000 25.000 -1.000 V 30.000

Totaal lasten programma bedrijfsafval 1.943.000 1.737.000 2.049.000 312.000 N 1.879.000

Baten

Opbrengsten contracten bedrijfsafval 1.772.000 1.549.000 1.880.000 331.000 V 1.690.000

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 249.000 258.000 243.000 -15.000 N 256.000

Overige opbrengsten 33.000 32.000 32.000 0 53.000

Totaal baten programma bedrijfsafval 2.054.000 1.839.000 2.155.000 316.000 V 1.999.000

Saldo baten en lasten 111.000 102.000 106.000 4.000 V 120.000

Gemeentelijke bijdrage 0 0 0 0 0

Resultaat voor bestemming 111.000 102.000 106.000 4.000 V 120.000

Onttrekking uit reserves 0 0 0 0 0

Storting naar reserves 111.000 102.000 106.000 4.000 V 120.000

Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0
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6 PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN 
 
 
 
 

 
 
 

6.1 Inleiding 

In dit programma worden de baten en lasten verantwoord die niet rechtstreeks aan de producten uit de overige 
programma’s kunnen worden toegekend. Hierin vormen de kosten van de ondersteunende bedrijfsvoering (Taakveld 
'overhead') een groot onderdeel. De bedrijfsvoeringfuncties zorgen er met hun ondersteunende werkzaamheden voor dat de 
primaire processen zo optimaal mogelijk kunnen bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen. Daarnaast worden in dit 
programma ook de baten en lasten van de taakvelden Rente en Vennootschapsbelasting verantwoord. 
 

6.2 Verklaring financieel resultaat 
 
De financiële afwijking ten opzichte van de bestuursrapportage is gevolg van het besluit van het Algemeen Bestuur om de in 
2019 ontvangen dividend uitkering van Avri Realisatie B.V. (€ 350.000) over te hevelen naar de voorziening Basispakket. Dit 
besluit is verwerkt in voorliggende jaarstukken. Daarnaast zijn er geringe afwijkingen op de overige taakvelden van dit 
programma. Op het taakveld 0.4 Overhead bestaan de belangrijkste afwijkingen uit hogere managementkosten (zie par. 
13.3 WNT) en voordelen op huisvestingskosten en niet uitgevoerde projecten binnen de bedrijfsvoering. 
 

6.3 Verantwoording baten en lasten 
 
In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van baten en lasten nader verklaard. In onderstaande tabel zijn de baten en lasten 
van de jaarstukken 2019 afgezet tegen de bestuursrapportage 2019. 
 

 
       Tabel 14: baten en lasten programma Algemene baten en lasten 
 

PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN Begroting Berap Jaarrekening Verschil Jaarrek

2019 2019 2019 jaarek-berap 2018

Lasten

Taakveld 0.4 Overhead 6.172.000 6.726.000 6.728.000 2.000 5.625.000

Doorbelaste overhead naar programma Basispakket -3.555.000 -3.555.000 -3.538.000 17.000 -3.589.000

Doorbelaste overhead naar programma Pluspakket -1.997.000 -1.997.000 -2.012.000 -15.000 -2.065.000

Doorbelaste overhead naar programma Bedrijfsafval -265.000 -265.000 -265.000 0 -267.000

Subtotaal taakveld 0.4 Overhead 355.000 909.000 913.000 4.000 -296.000

Taakveld 0.5 Treasury (rente) 751.000 544.000 608.000 64.000 576.000

Taakveld 0.5 Treasury (dividend) 0 -350.000 -350.000 0

Doorbelaste rentekosten naar programma's -751.000 -544.000 -608.000 -64.000 -576.000

Subtotaal taakveld 0.5 Treasury 0 -350.000 -350.000 0 0

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 28.000 74.000 44.000 -30.000 28.000

Doorbelaste Vpb naar programma Basispakket 0 -48.000 -20.000 28.000 0

Doorbelaste Vpb naar programma Pluspakket 0 0 1.000 1.000 2.000

Doorbelaste Vpb naar programma Bedrijfsafval -28.000 -26.000 -25.000 1.000 -30.000

Subtotaal taakveld 0.9 Vennoorschapsbelasting 0 0 0 0 0

Saldo baten en lasten -355.000 -559.000 -563.000 -4.000 296.000

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 0 0 0 0

Resultaat voor bestemming -355.000 -559.000 -563.000 -4.000 296.000

Taakveld 0.10 Mutatie reserves 355.000 559.000 563.000 4.000 -296.000

Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0
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7 LOKALE HEFFINGEN 
 
 
 

7.1 Inleiding 
GR Avri is verantwoordelijk voor de afvalstoffenheffing van de deelnemende gemeenten. De gemeenschappelijke regeling 
Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) verzorgt voor GR Avri de belastingaanslagen en de inning daarvan. 
Uitgangspunt is dat de tarieven afvalstoffenheffing kostendekkend zijn. Dit komt overeen met het wettelijk uitgangspunt dat 
de gemiddelde tarieven voor de dienstverlening op begrotingsbasis niet meer dan 100% kostendekkend mogen zijn.  
 

7.2 Ontwikkeling baten afvalstoffenheffing 
In tabel 15 zijn voor 2019 het aantal huishoudens, de van toepassing zijnde tarieven en de berekening van de opbrengsten 
afvalstoffenheffing uiteengezet. In deze tabel wordt het totaal aan kwijtschelding inzichtelijk; deze worden als lasten 
verantwoord in het programma basispakket. 
 

  
       Tabel 15: ontwikkeling baten afvalstoffenheffing  
 
Door een afname van het aantal kwijtscheldingen in combinatie met een verbeterde incasso door BSR is er sprake van een 
daling van de kwijtscheldingslasten. Het aantal betalende huishoudens is hierdoor gestegen. De bruto baten 
afvalstoffenheffing dalen door een daling van de variabele baten afvalstoffenheffing. Dit wordt toegelicht in par. 3.3.1. 
 

 

 

 

 

 

  

BATEN AFVALSTOFFENHEFFING begroting berap jaarrekening verschil jaarrekening

2019 2019 2019 jaarrek-berap 2018

Aantal huishoudens

Geregistreerde huidhoudens 97.011 97.487 97.953 466 97.307

Niet betalende huishoudens basisdeel -6.403 -7.623 -6.945 679 -7.512

Betalende huishoudens basisdeel 90.608 89.864 91.008 1.145 89.795

93,4% 92,2% 92,9% 0,7% 92,3%

Tarieven

Basistarief € 169 € 169 € 169 € 136

Toeslag basistarief per extra container restafval € 50 € 50 € 25 € 50

Variabel tarief: aanbieding 30ltr (brengvoorziening - hoogbouw) € 0,80 € 0,80 € 0,80

Variabel tarief: aanbieding 30ltr (brengvoorziening) € 1,00 € 1,00 € 1,00

Variabel tarief: aanbieding 60ltr (brengvoorziening) € 1,60 € 1,60 € 1,60 € 1,40

Variabel tarief: aanbieding 140ltr (mini container) € 4,67 € 4,67 € 4,67 € 4,08

Variabel tarief: aanbieding 240ltr (mini container) € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 7,00

Baten afvalstoffenheffing programma Basispakket

Bruto baten afvalstoffenheffing 20.564.000 20.981.000 20.755.000 -226.000 18.715.000

Kwijtschelding -824.000 -944.000 -898.000 46.000 -782.000

Resultaat na bestemming 19.740.000 20.037.000 19.857.000 -180.000 17.933.000
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8 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 
 
 
 

8.1 Inleiding 
Avri is een gemeenschappelijke regeling die taken uitvoert in opdracht van 8 gemeenten. Het weerstandsvermogen van Avri 
wordt gevormd door het weerstandsvermogen van de afzonderlijke gemeenten. Het is wenselijk om voor activiteiten een 
reserve te hebben om te voorkomen dat onvoorziene omstandigheden grote afwijkingen veroorzaken in de jaarlijkse 
programmaresultaten en de afvalstoffenheffing.  
 
8.2 Weerstandsvermogen Avri 
Het weerstandsvermogen van Avri wordt gevormd door het weerstandsvermogen van de afzonderlijke gemeenten. Het is 
wenselijk om voor activiteiten over financiële weerstand binnen Avri te beschikken om te voorkomen dat onvoorziene 
omstandigheden grote afwijkingen veroorzaken in de jaarlijkse programmaresultaten, gemeentebegrotingen of de 
afvalstoffenheffing.  
 
8.3 Beleidskader 2019 
Het Algemeen Bestuur heeft in februari 2017 de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen van Avri vastgesteld. De 
nota biedt inzicht in het risicomanagement en risicoprofiel van Avri en de bijbehorende weerstandscapaciteit en -ratio. Het 
beleidskader rond weerstandscapaciteit is verder uitgewerkt in de Nota Reserves en Voorzieningen. 
 
8.4 Ontwikkeling risico's  
 

 
       Tabel 16: ontwikkeling financiële risico's Avri  
 
  

ONTWIKKELING FINANCIELE RISICO'S Berap 2019 jaarrekening 2019 Verschil

( * €1.000) jul-19 dec-19

Basispakket

1 Verkoop gebulkt materiaal 29 29 0

2 Prijsontwikkeling op de afvalmarkt 399 242 -157

4 Faillissement van verwerkers 399 266 -133

5 Betaling afvalstoffenheffing 90 90 0

6 Onzeker doelvermogen voor nazorg stortplaats 560 560 0

8 Data Registratie GSL 15 15 0

10 Chemische vervuiling of grondwatervervuiling 140 140 0

11 Avri Realisatie B.V. en Solar B.V. 29 29 0

12 Inzet medewerkers Afvalbeheer 233 233 0

14 Onzekerheid scheidingsgedrag huishoudens 335 500 165

17 Vervuiling van aangeboden grondstoffen 400 550 150

19 Vergoeding kunststof verpakkingen 2.600 2.150 -450

20 Onregelmatigheidstoeslag 280 280 0

Totaal Basispakket 5.508 5.083 -425

Pluspakket

13 Risico's uitvoering pluspakket activiteiten (excl. IBOR) 75 75 0

Totaal Pluspakket 75 75 0

Bedrijfsafval

2 Prijsontwikkeling op de afvalmarkt 21 18 -3

4 Faillissement van verwerkers 21 14 -7

12 Inzet medewerkers Afvalbeheer 10 10 0

Totaal Bedrijfsafval 52 42 -10

Totaal alle programma's 5.635 5.200 -435
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Gewijzigde risico's 
 
2 - Prijsontwikkeling op de grondstofmarkt; risico afgenomen 
Mede als gevolg van wereldwijde en landelijke marktontwikkelingen zijn de vergoedingen voor grondstoffen enorm 
afgenomen. De marktprijzen bereiken de afgelopen maanden de minimale vergoedingen die contractueel zijn 
overeengekomen. Ondanks dat dit leidt tot financiële nadelen daalt ook het financiële risico dat vergoedingen nog verder 
zullen dalen. Het risico is bijgesteld op basis van de huidige marktsituatie en contractuele situatie met de diverse 
verwerkers. 
 
4 - Faillissement van verwerkers; risico afgenomen 
Voor diverse fracties zijn langlopende contracten gesloten met solide verwerkers. Dalende marktvergoedingen verkleinen 
bovendien het financiële effect voor Avri in geval van faillissement van een verwerker. Het financiële effect van dit risico is 
daarmee verkleind. 
 
6 - Onzeker doelvermogen voor nazorg stortplaats; Risico in 2019 gelijk, vanaf 2020 toegenomen 
Zoals in Nederland gangbaar is wordt een stortplaats die niet meer in exploitatie is – en voorzien is van de definitieve 
eindafwerking – overgedragen naar een Provinciale Nazorgorganisatie, in geval van Avri de provincie Gelderland. De 
stortplaats wordt dan gesloten verklaard en overgedragen, waarbij de exploitant (Avri) een geldbedrag aan de provincie 
overdraagt (zogenaamde doelvermogen) voor het eeuwigdurend onderhoud. In 2011 heeft Avri besloten – op basis van de 
toen geldende uitgangspunten en beschikbare middelen – het toen berekende doelvermogen vervroegd aan de provincie 
over te dragen, aangezien de provincie een hoog beleggingsrendement haalde en dit voor Avri niet was toegestaan. 
Sindsdien rendeert het doelvermogen bij de provincie binnen het provinciale Nazorgfonds (het bedrag is ‘gelabeld’ aan Avri) 
en is de hoogte van het uiteindelijk benodigde doelvermogen (definitief te bepalen bij sluiting en overdracht) afhankelijk van 
meerdere factoren; de technische ontwikkelingen op de stortplaats, de gehanteerde rekenmethodiek, het 
overdrachtsmoment en de rendementen van de provincie. Met name de door de provincie gehanteerde rekenrente is van 
grote invloed aangezien het benodigde doelvermogen gebaseerd is op een eeuwigdurende onderhoudstermijn (rekenkundig 
1000 jaar). 
 
De huidige gehanteerde rekenrente (4,6%) is al een aantal jaren constant, waardoor - op basis van actuele inzichten – er 
voldoende financiële middelen zijn om bij overdracht (1-1-2024) aan de verplichtingen aan de provincie te voldoen. In het 
risicoprofiel t/m 2019 volstond daarmee het risico dat het doelvermogen in het laatste jaar voor overdracht zou wijzigen, 
wanneer er geen dekking vanuit de tarieven afvalstoffenheffing meer mogelijk is.  
 
Provincie Gelderland heeft eind vorig jaar een ALM studie (onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen van een 
beleggingsfonds) laten uitvoeren. Hieruit is het externe advies voortgekomen om de rekenrente te verlagen naar 3,1%. In 
februari 2020 heeft de beleggingsadviescommissie van de Provincie Gelderland dit advies overgenomen. Het advies moet 
op dit moment (mei 2020) het formele besluitvormingstraject binnen de provincie doorlopen, wat naar verwachting de rest 
van dit kalenderjaar in beslag zal nemen. Vanuit de gezamenlijke Gelderse stortplaatsexploitanten vindt al geruime tijd 
overleg plaats met de provincie en is bezwaar geuit tegen dit advies. Verlaging van de rekenrente heeft namelijk zeer grote 
financiële gevolgen voor stortplaatsen die op korte termijn willen overdragen en/of geen inkomsten meer genereren uit de 
stortplaats, waaronder Avri.  
 
Verlaging van de rekenrente naar 3,1% betekent – op basis van de huidige inzichten - voor Avri een stijging van het 
benodigde doelvermogen van ca. € 10 mln. Er zijn momenteel echter nog (erg) veel onzekerheden. Zo kan de 
voorgeschreven landelijke regelgeving (waaronder gehanteerde rekenmethodieken) of de beleidsvisie van de provincie 
wijzigen en is tevens landelijk beleggingsbeleid aan het ministerie van I&W voorgelegd. Veel speelruimte voor Avri is er 
daarmee niet. Avri zal in gesprek moeten gaan over de maatschappelijke gevolgen van dergelijke besluiten, aangezien 
enkel de afvalstoffenheffing of een bijdrage van de gemeenten als dekking dient. Avri kan daarnaast overwegen de 
overdracht voor langere tijd uit te stellen (waardoor exploitatiekosten blijven bestaan). Het vervroegen van het 
overdrachtsmoment is vanwege de juridische procedures en juridisch complexe situatie op onze stortplaats (zonnepark en 
windturbine) niet als reel verwacht. Het risico is reeds in de risico paragraaf van de begroting 2021 (april 2020) verhoogd 
naar € 2,7 mln. De vrijval van de voorziening stortplaats per 2019 zorgt voor een groter financieel effect voor Avri wanneer 
het risico zich zal voordoen. Het risico wordt met € 0,4 mln. verder verhoogd naar € 3,1 mln. In de bestuursrapportage 2020 
wordt dit verwerkt. 
 
14 - Onzekerheid scheidingsgedrag huishoudens; risico toegenomen 
Een belangrijk onderdeel van het scheidingsgedrag is het ontwijkgedrag om betaling van restafval te voorkomen. De eerste 
ervaringscijfers van het nieuwe afvalbeleid in 2019 laten zien dat het risico bestaat dat Avri opbrengsten misloopt. De 
financiële afwijking is groter dan verwacht. Een deel van de misgelopen opbrengsten over 2019 is incidenteel van aard (zie 
ook par. 3.3.1). Het risico wordt bijgesteld op de negatieve effecten uit de eerste maanden van het nieuwe beleid (o.a. 
afvaltoerisme) wat blijft bestaan voor begrotingsjaar 2020 (tevens gebaseerd op een hoger aantal aanbiedingen restafval). 
Hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele maatregelen in 2020 om het scheidingsgedrag van inwoners te 
verbeteren en afvaltoerisme te voorkomen. 
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17 - Vervuiling aangeboden grondstoffen; risico toegenomen 
De ervaringscijfers van de eerste maanden van het nieuwe afvalbeleid laat zien dat vervuiling van grondstoffen zich 
daadwerkelijk voordoet, waardoor vergoedingen komen te vervallen en verbrandingskosten toenemen. Daarnaast gaat 
vervuiling gepaard met extra sorteerkosten. Bij de invoering van het nieuwe afvalbeleid is dit bestaande risico verhoogd. Het 
risico wordt nu bijgesteld op basis van de eerste ervaringen in het nieuwe afvalbeleid en contractuele situatie met diverse 
verwerkers. Daarnaast zijn de acceptatie eisen van verwerkers toegenomen (zij accepteren minder vervuiling).  
 
19 - Vergoeding kunststof verpakkingen; risico gedeeltelijk vervallen 
Met Afvalfonds is overeenstemming bereikt voor de jaren 2015 en 2016. Hierdoor is het financiële risico voor deze jaren 
komen te vervallen. Het risico voor de jaren 2017 t/m 2019 blijft bestaan. Dit is toegelicht in par. 3.3.3 Afwikkeling 
sorteerkosten 2015-2016. 
 
Bedrijfsvoeringrisico's 

De bedrijfsvoeringrisico's krijgen een impactscore om de ontwikkeling en beheersing ervan te kunnen monitoren. De 
weerstandscapaciteit voor de bedrijfsvoeringrisico's (Algemene Bedrijfsreserve Avri) wordt bepaald door een vast 
percentage van de bedrijfsvoeringkosten (10% van de overhead op taakveld 0.4).  
 

In voorliggend jaarverslag 2019 verwerken we op verzoek van de commissie BBV de huidige situatie rondom het Corona-
virus in het jaarverslag: 
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde 
pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk 
maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo 
adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere 
werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen 
genomen. 
 
In deze jaarstukken is de totale impactscore van de bedrijfsvoeringrisico’s omhoog bijgesteld (+400) op een score van ruim 
2000. Avri neemt maatregelen om de continuïteit van haar bedrijfsvoering te waarborgen ondanks de uitbraak van het 
Corona virus. We inventariseren momenteel de gevolgen voor Avri en komen hier in de bestuursrapportage 2020 op terug. 
 
8.5 Ontwikkeling weerstandscapaciteit 
 
De weerstandscapaciteit van Avri bestaat uit de reserves van Avri. Doordat de jaarstukken 2019 (voor reservemutaties) 
sluiten met een negatief resultaat wordt een groot deel van de reserves van Avri ingezet. Dit betekent dat de 
weerstandscapaciteit van Avri verder is gedaald. In tabel 18 is de beschikbare weerstandscapaciteit per programma 
weergegeven.  
 
Een nadere toelichting op de mutaties van de reserves en voorzieningen is uitgewerkt in de jaarrekening (paragraaf 14.4). 
 
8.6 Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de gekwantificeerde risico's (par. 8.3) af te zetten tegen de beschikbare 
weerstandscapaciteit (par. 8.4). In de nota risicomanagement wordt de uitkomst gewaardeerd volgens onderstaande 
waarderingstabel: 
 

                
Tabel 17: waarderingstabel weerstandsvermogen 
 
In onderstaande tabel is het weerstandsvermogen uiteengezet. De uitkomsten zijn afgezet tegen de bestuursrapportage 
2019. 
         

RATIO WEERSTANDSVERMOGENBETEKENIS

Groter dan 2,0 Uitstekend

Tussen 1,4 en 2,0 Ruim voldoende

Tussen 1,0 en 1,4 Voldoende

Tussen 0,8 en 1,0 Matig

Tussen 0,6 en 0,8 Onvoldoende

Kleiner dan 0,6 Ruim onvoldoende
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Tabel 18: ontwikkeling weerstandsvermogen Avri 

 
Het weerstandsvermogen van Avri is ruim onvoldoende. Dit is met name het gevolg dat risico’s zich daadwerkelijk hebben 
voorgedaan in het programma Basispakket. De totale ratio stijgt naar factor 0,4 (ruim onvoldoende). Hierbij merken we op 
dat het programma Basispakket (waarin de grootste risico's worden gelopen) een weerstandsratio van factor 0,3 heeft (ruim 
onvoldoende). Gemeenten wordt dringend geadviseerd weerstandscapaciteit voor GR Avri in te richten.  
 
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het weerstandsvermogen van het programma Basispakket van de afgelopen 
jaren uiteengezet. Hierin is inzichtelijk dat per 2016 de beschikbare weerstandscapaciteit ontoereikend is om alle risico’s te 
dekken. 

 
 
  Grafiek 10: ontwikkeling weerstandsvermogen basispakket 
 
 
 
 
 
 

ONTWIKKELING WEERSTANDSVERMOGEN Berap 2019 Jaarrekening 2019 Verschil

Basispakket Gekwantificeerde risico's (A) 5.508 5.083 -425

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 543 1.384 841

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,1 0,3 0,2

Betekenis Ruim onvoldoende Ruim onvoldoende

Pluspakket Gekwantificeerde risico's (A) 75 75 0

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 70 65 -5

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,9 0,9 0,0

Betekenis Matig Matig

Bedrijfsafval Gekwantificeerde risico's (A) 55 42 -13

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 304 309 5

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 5,5 7,4 1,9

Betekenis Uitstekend Uitstekend

Bedrijfsvoering Gekwantificeerde risico's (A) 618 618 0

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 870 550 -320

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 1,4 0,9 -0,5

Betekenis Voldoende matig

TOTAAL Gekwantificeerde risico's (A) 6.256 5.818 -438

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 1.787 2.308 521

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,3 0,4 0,1

Betekenis Ruim onvoldoende Ruim onvoldoende
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8.7 Kengetallen financiële positie 
 

 
    Tabel 19: kengetallen financiële positie 
 
Netto schuldquote 
Dit kengetal geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van Avri ten opzichte van de omzet. Het geeft zodoende een 
indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.  
 
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
Dit kengetal is gelijk aan de netto schuldquote, aangezien Avri geen leningen heeft verstrekt. 
 
Solvabiliteitsratio 
De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Anders gezegd: het 
aandeel van het eigen vermogen in het totaal vermogen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het 
totale vermogen, hoe gezonder de gemeenschappelijke regeling. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Avri in staat is 
aan de financiële verplichtingen te voldoen. 
 
Structurele exploitatieruimte 
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte Avri heeft om de eigen lasten te dragen, of 
welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. 
 
  

Kengetallen financiele positie

Jaarrekening Jaarrekening

2019 2018

Netto schuldquote 79,5% 59,0%

Netto schuldquote gecorrigeerd 

voor alle verstrekte leningen 79,5% 59,0%

Solvabiliteitsratio 2,3% 6,1%

Structurele exploitatieruimte -0,9% -0,5%
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9 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 
 
 
 

9.1 Onderhoudsplan Avri  
In 2014 is het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van Avri geactualiseerd. Het geactualiseerde onderhoudsplan heeft een 
looptijd t/m 2033. De dotatie voor de begroting is gebaseerd op de verwachte onderhoudsuitgaven t/m 2023.  
Het onderhoudsplan van Avri is van toepassing op alle gebouwen en terreininrichting op locatie De Meersteeg en op de 
diverse milieustraten in het verzorgingsgebied. Momenteel is er geen sprake van achterstallig onderhoud waarbij sprake is 
van kapitaalvernietiging of onveilige situaties. Om de voorziening onderhoud op het gewenste niveau te houden wordt 
jaarlijks € 155.000 aan deze voorziening gedoteerd.  
 
 

 

       Tabel 20: verloopoverzicht voorziening onderhoud gebouwen 
 

 
 

 

 

  

Onderhoud gebouwen

bedragen x € 1.000 31-12-2018 Toevoegingen Onttrekkingen 31-12-2019

Voorziening onderhoud gebouw 384 155 -35 504

Totaal 384 155 -35 504
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10 FINANCIERING 
 
 
 

10.1 Inleiding 
Het Treasurystatuut 2016 van GR Avri bevat nadere regels voor de uitoefening van de financieringsfunctie. In het 
Treasurystatuut staan de uitgangspunten en doelstellingen voor het treasurybeleid vermeld.  
 
Het treasurybeheer is de (beleids-)uitvoering van de treasuryfunctie, binnen de kaders van het huidige treasurystatuut. De 
treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het 
toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, financiële geldstromen, de financiële posities en hieraan verbonden 
risico’s.  
 

10.2 Risicobeheer  
 
Kasgeldlimiet  
De kasgeldlimiet is een wettelijke limiet en bepaalt de maximale omvang van de externe kortgeld positie in enig jaar. De 
zogenaamde netto vlottende schuld mag voor gemeenschappelijke regelingen maximaal 8,2 % bedragen van het 
begrotingstotaal (€ 3,3 mln.). Daarboven moet lang geld worden aangetrokken. In 2019 is de kasgeldlimiet niet 
overschreden.  
 
Renterisico 
De rente risiconorm bepaalt dat jaarlijks 20% van het begrotingstotaal (ca. € 8 mln.) onderhevig mag zijn aan 
renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een maximumgrens gesteld aan het renterisico op de langlopende 
leningenportefeuille. Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de 
looptijd in een bepaald jaar wordt aangepast.  De vaste schulden van Avri bestaan uit geldleningen waarop geen 
renteherzieningen plaatsvinden. Derhalve is er geen renterisico op bestaande leningen. 
 
Kredietrisicobeheer 
Kredietrisico's zijn risico's op het niet terugontvangen van uitgezette middelen. Avri heeft geen middelen uitgezet en loopt 
derhalve geen kredietrisico. 
 

10.3 Financiering 
De waarde van de vaste activa bedraagt ultimo 2019 € 34,6 mln., hiervoor heeft Avri per 31-12-2019 voor € 31,6 mln. aan 
leningen uitstaan. De vraag naar externe financieringsmiddelen is toegenomen omdat Avri de afgelopen jaren een 
substantieel deel van haar lasten heeft afgedekt door inzet van voorzieningen en het eigen vermogen. Avri heeft daarnaast 
als kapitaalintensief bedrijf een permanent grote financieringsbehoefte, mede als gevolg van (technologische) 
ontwikkelingen in de branche en beleidsontwikkelingen, zoals de in 2019 doorgevoerde beleidswijziging die heeft geleid tot 
een hoge investeringslast en hieruit volgende financiering. 
 
In tabel 21 zijn de langlopende geldleningen uiteengezet: 
 

 

       Tabel 21: overzicht langlopende geldleningen 
 

Schulden langer dan 1 jaar

Datum einde 

looptijd Rente %

Stand

 31-12-2018 Aflossingen

Stand

 31-12-2019

Geldlening BNG 40.10.12.12 (2005) 16-12-2020 3,55% 666.667 333.334 333.334

Geldlening BNG 40.10.85.83 (2013) 1-10-2023 2,21% 2.100.000 420.000 1.680.000

Geldlening BNG 40.10.89.41 (2014) 15-1-2024 2,00% 5.250.000 1.000.000 4.250.000

Geldlening BNG 40.110.118 (2015) 1-10-2035 1,60% 4.250.000 250.000 4.000.000

Geldlening BNG 40.110.265 (2015) 2-1-2036 1,60% 4.259.259 246.914 4.012.346

Geldlening BNG 40.110.308 (2015) 2-1-2036 1,60% 4.312.500 250.000 4.062.500

Geldlening BNG 40.110.355 (2016) 25-1-2041 1,75% 2.668.000 116.000 2.552.000

Geldlening BNG 40.110.356 (2016) 25-1-2041 2,13% 1.400.000 0 1.400.000

Geldlening BNG 40.112.541 (2019) 22-1-2044 1,55% 0 0 5.000.000

Geldlening BNG 40.112.895 (2019) 14-6-2044 0,82% 0 88.000 4.312.000

Totaal 24.906.427 2.704.248 31.602.180
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Renteschema 
Onderstaand het renteschema volgens de notitie rente 2017 van de Commissie BBV: 
 

 
      Tabel 22: renteschema  

Renteschema voor jaar: 2019

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering 607.511

b. De externe rentebaten over de korte en lange financiering 0

Saldo rentelasten en rentebaten 607.511

c1. De rente die aan grondexploitatie

moet worden doorberekend 0

c2. De rente van projectfinanciering die aan

het betreffende taakveld moet worden

toegerekend 0

c3. De rentebaat van doorverstrekte

leningen indien daar een specifieke

lening voor is aangetrokken

(= projectfinanciering), die aan

het betreffende taakveld moet worden

toegerekend 0

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 0

d1. Rente over eigen vermogen 0

d2. Rente over voorzieningen 0

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente 607.511

e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) 607.511

f. Renteresultaat op het taakveld 0.5 Treasury 0
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11 BEDRIJFSVOERING 
 
 

 
11.1 Algemene terugblik 2019: anticiperen op veranderende behoeften en nieuwe wetgeving 

In 2019 heeft bedrijfsvoering zich gericht op het invullen van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, het 
verhogen van de bedrijfsefficiency, het verkleinen van de bedrijfsvoeringrisico’s en de ondersteuning van de 
organisatie in relatie tot de specifieke opgaven die er speelden. Op de eerste plaats is er veel aandacht geweest voor 
de afronding van het project “omgekeerd inzamelen”, waarbij de nodige uitdagingen voor de bedrijfsvoering speelden.  
 

11.2 Wereld in verandering 
De wereld blijft in hoog tempo veranderen en Avri verandert mee. Inwoners in Rivierenland die in toenemende mate 
betrokken willen worden en invloed willen hebben op het beleid van Avri en de uitvoering die daar bij hoort, de mondiale 
ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt en scheidingsgedrag wat leidt tot druk op de tarieven, hogere doelen t.a.v. 
afvalscheiding, bestuurlijk wensen die toenemen, gemeenten die willen kiezen; het doet een ander appèl op de Avri 
organisatie. Avri wil leren van ervaringen die met deze ontwikkelingen gepaard gaan en deze gebruiken om de zo de 
organisatie te ontwikkelen en te verbeteren. 
 

11.3 Leren, ontwikkelen en verbeteren 
 
Organisatieontwikkeling; robuuster en meer wendbaar 
De ervaringen die zijn opgedaan met de invoering van het omgekeerd inzamelen en actuele ontwikkelingen (zoals 
hierboven beschreven) hebben aangetoond dat we dienen te bouwen aan een toekomstgerichte organisatie. In 
november 2019 is het MT Avri dan ook met het bestuur, teamleiders en OR Avri gestart met een ontwikkelingstraject 
om de organisatie meer robuust en wendbaar te maken. In dit proces wordt specifiek gekeken welke betekenis de 
opgedane ervaringen in het project en actuele ontwikkelingen hebben voor de structuur en sturing van de organisatie. 
Om de organisatie uiteindelijk meer robuust en wendbaarder te maken. 
 
Omgekeerd inzamelen; leren en verbeteren 
Het is de eerste keer dat Avri een dergelijk groot project heeft uitgevoerd.  De bedoeling was het systeem van 
“omgekeerd inzamelen” per 1 januari 2019 operationeel te hebben. Echter, door procedurele en technische 
belemmeringen liep de uitvoering van het project vertraging op en werd de invoering van het systeem uitgesteld tot 1 
juli 2019. De Avri organisatie en haar bestuur willen graag leren van de ervaringen die zijn opgedaan in het project ten 
behoeve van toekomstige majeure beleidswijzigingen. Het Algemeen Bestuur  van Avri heeft om die reden een 
organisatieadviesbureau gevraagd de invoering van het nieuwe afvalbeleid te evalueren. Dit onderzoek is in oktober 
2019 gestart en zal in april 2020 aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden. De leerpunten die voortkomen uit dit 
onderzoek zullen ook worden meegenomen in het organisatieontwikkelingstraject.  
 
IBOR 2.0 
Eind 2018 heeft het MT opdracht gegeven tot het organisatie-ontwikkeltraject IBOR 2.0. De aanleiding hiertoe was de 
ontvlechting van het takenpakket van de voormalige gemeente Neerijnen, de inbreng van taken door de gemeente West 
Betuwe en vacatureruimte op sleutelposities, waardoor er ruimte was om de inrichting te herijken, te leren en te verbeteren.  
Het traject heeft inmiddels aansluiting gevonden bij een organisatie brede discussie over sturing en structuur (zie eerste 
alinea van deze paragraaf). 
 

11.4 Duurzaam en inclusief 
In de bedrijfsvoering van Avri vormen duurzaamheid en inclusiviteit belangrijke pijlers; we willen de wereld een beetje 
mooier maken. 
 
Duurzaam 
2019 was het eerste volledige kalenderjaar dat het zonnepark Avri (eigendom/ exploitatie door Avri solar B.V.) op de 
afgewerkte afvalberg operationeel was. Behoudens de maanden januari, maart en oktober is de productie (levering groene 
energie) en daarmee de terug levering aan het elektriciteitsnet hoger dan verwacht. De totale productie in 2019 is 
10.077.000 kWh (2018: 9.345.000 kWh). De CO2 besparing door deze energieproductie ten opzichte van de productie van 
energie opgewekt door fossiele brandstoffen bedraagt voor 2019: 6.525.000 kg  
De geproduceerde energie wordt via een externe energieleverancier afgezet naar consumenten. In 2019 is alle energie 
gekoppeld aan huishoudens. Het betreft ca. 3.000 klanten. Van deze 3.000 klanten hebben 2.300 klanten specifiek 
aangegeven energie te willen krijgen die is opgewekt door het zonnepark van Avri. 
 
Avri heeft een opstalovereenkomst (verhuur van grond) met een project bv van Betuwewind (onderdeel van een regionale 
burger coöperatie). Betuwewind is in september 2019 gestart met de bouw van windpark Avri op het Grondstoffenpark 
Rivierenland, het initiatief bestaat uit 3 windturbines waarvan 1 windturbine op de afvalberg. Vroege voorjaar 2020 zal het 
windpark operationeel zijn. Het levert dan groene energie voor ca. 10.000 huishoudens. 
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In 2019 heeft Avri voorlichting op scholen verzorgd. "Afval, daar zit veel in!" is helemaal digitaal en bestaat uit digibord 
presentaties, opdrachten en filmpjes á la Klokhuis. In het lespakket zien leerlingen Avri-wagens, Avri-medewerkers, Avri-
milieustraten en voorbeeldbedrijven uit de regio. Hierdoor is alles heel herkenbaar. Onderdeel van het lespakket is een 
excursie naar Avri in Geldermalsen voor een echte Avri-experience.  
 
Inclusief 
Avri wil een inclusieve organisatie zijn; een organisatie waar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek 
hebben en met plezier kunnen werken. Ieder jaar biedt Avri 7 leerwerktrajecten als springplank voor mensen uit de 
kwetsbare groepen naar regulier werk. Het is niet voor iedereen gemakkelijk om een baan te vinden en lekker aan het werk 
te gaan en te blijven. Sommige mensen hebben daarbij wat hulp nodig. Avri biedt deze hulp als inclusieve en 
maatschappelijk verantwoorde organisatie. Dat doen we met veel inzet, enthousiasme en betrokkenheid. En daar zijn we 
trots op.  
 
In samenwerking met Werkzaak Rivierenland, gemeenten en marktpartijen bieden wij werkervaringsplaatsen aan waarbij we 
in een periode van 3 tot 6 maanden mensen activeren. Zij ontwikkelen vaardigheden waardoor zij kansrijker worden op de 
arbeidsmarkt. In 2019 ging het om 4 fte. In 2018 startten wij ook een leerwerkroute en begeleiden wij mensen uit de bijstand 
naar werk. In totaal startten er toen 8 mensen; een mooi begin van een spoor waarin wij meer kansen en mogelijkheden 
zien om een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving. [in 2019 voortgezet?] In 2020 starten we de leerwerkroute 
weer met nieuwe kandidaten. 
 
In 2019 hebben 65 medewerkers uit de Sociale wetgeving en 18 medewerkers uit de participatiewet aan het positieve 
resultaat bijgedragen. Avri heeft 4 personen begeleid naar een baan buiten onze organisatie. Deze mensen zijn vanuit 
de bijstand doorgegroeid naar een betaalde baan. Daarnaast hebben we 2 personen 'werkfit' gemaakt en zo 
bijgedragen aan hun zoektocht naar betaald werk. Ook is een traject geweest met een vroegtijdige schoolverlater, om 
zolang hij nog leerplichtig was hem een werk activeringsplaats te bieden. 
 

11.5 Nieuwe Wetgeving 
In 2019 heeft Avri zich voorbereid op de inwerkingtreding van de wet Normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) 
en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020.  
Met de inwerkingtreding van de WNRA is de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk geworden aan die 
van werknemers in het bedrijfsleven. Aanstellingen van Avri werknemers zijn omgezet in arbeidsovereenkomsten en 
een aantal arbeidsvoorwaardenregelingen dienden opnieuw juridisch formeel aangepast en vastgesteld te worden. In 
2020 werken we aan het inhoudelijk actualiseren van personele regelingen.  
Met de inwerkingtreding van de WAB zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Uitzendkrachten en 
pay-rollwerknemers hebben betere arbeidsvoorwaarden en rechten gekregen. Dit heeft financiële en personele 
gevolgen: de inhuur van uitzendkrachten is duurder geworden en rechten van uitzendkrachten zijn veranderd (zo is 
een uitzendkracht met een nul urencontract of een min/max contract alleen verplicht te komen werken indien hij 
minimaal vier dagen van tevoren wordt opgeroepen. Dit brengt planning technische uitdagingen voor de organisatie 
met zich mee). 
 

11.6 Professionele Bedrijfsvoering 
 
ICT 
In 2019 zijn alle ICT systemen van Avri op een nieuwe ICT infrastructuur overgezet en zijn alle werkplekken vernieuwd. 
Hierdoor verbeteren we de continuïteit van onze processen en zijn we flexibeler in het gebruik van ICT voorzieningen. We 
zijn meer gaan werken met mobiele apparatuur en digitale vergadertoepassingen, waardoor we meer plaats- en 
tijdsonafhankelijk kunnen werken en papieren informatiestromen zijn verminderd. In 2020 werken we verder aan de verdere 
digitalisering van papieren informatiestromen en ontwikkeling van het informatiebeheer. 
 
Inkooprechtmatigheid 
We hebben in 2019 de eerste verbeteringen doorgevoerd om rechtmatigheid risico’s rondom het inkopen en aanbesteden te 
verkleinen. De belangrijkste verbeterstap betreft het gebruik van geautomatiseerde inkoopformulieren als preventieve 
beheersmaatregel om de juiste inkoopprocedure te waarborgen. In 2019 is tevens een inkoopplan opgesteld om – naast het 
verder terugdringen van rechtmatigheidsrisico’s – ook de doelmatigheid van het inkoopproces te verbeteren. In het 
inkoopplan 2019-2020 zijn diverse verbetermaatregelen opgenomen ten aanzien van inkoopbeleid, -uitvoering en -
organisatie.  
 
Duurzaam inzetbaar personeel 
In 2019 hebben we medewerkers ondersteund bij verbeteren van de eigen gezondheid door middel van workshops aandacht te 
geven aan de gezondheidspijlers beweging, ontspanning, slaap en voeding.  
Tevens is in 2019 gestart met het door ontwikkelen van personeelsinformatiesysteem om basis van gegevens beter te kunnen te 
sturen op onder meer de ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers. 

 

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/orienteren/dienstverbanden/163-vragen-en-antwoorden-over-het-nulurencontract-.html
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/aannemen/arbeidsovereenkomst/1132-min-maxcontract-wat-is-het-en-hoe-werkt-het.html
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11.7 Beleidsindicatoren 
 
Sinds 2017 moeten gemeenten in hun begrotingen en jaarverslagen zogenaamde beleidsindicatoren opnemen. Deze cijfers 
geven inzicht in formatie, bezetting, externe inhuur, overhead en ziekteverzuim en dragen bij aan het vergroten van de 
vergelijkbaarheid tussen gemeenten.  
 

 31-12-2019 

Formatie in fte’s 240 

Bezetting in fte’s 214 

Externe inhuur % t.o.v. salariskosten 32,3% 

Overhead % 15,3% 

Ziekteverzuim % 6,7% 

     Tabel 23: Beleidsindicatoren 
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12 VERBONDEN PARTIJEN 
 
 
 

12.1 Inleiding 
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waar GR Avri een bestuurlijke en een financiële band mee heeft. Dit zijn onder 
andere vennootschappen (waarvan de aandelen geheel of gedeeltelijk in het bezit zijn van Avri), verenigingen of stichtingen 
die een publiek belang behartigen dan wel andere gemeenschappelijke regelingen. Met de bestuurlijke band wordt bedoeld 
dat Avri één of meer zetels heeft binnen de betreffende partij dan wel stemrecht heeft. Van een financiële band is sprake als 
middelen ter beschikking zijn gesteld aan deze partij.  
 

12.2 Verbonden partijen Avri 
 

Avri Solar B.V. 

Soort verbintenis Deelneming 

Gevestigd Geldermalsen 

Openbaar belang Zie taak / doelstelling 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder. Avri Realisatie B.V. is de oprichtster van Avri Solar B.V. en enig 
aandeelhouder van deze vennootschap. 

Omvang belang Avri Avri Solar B.V. kent een zelfstandige jaarrekening die geconsolideerd wordt met de 
jaarrekening van Avri Realisatie B.V. 

Taak / doelstelling Avri Solar B.V. is in 2014 opgericht ten behoeve van de realisatie en mogelijk de 
exploitatie van een solarpark op de afgewerkte stortplaats van Avri. 

Veranderingen in belang 
gedurende het 
begrotingsjaar 

Geen. 

Relatie met programma Programma Basispakket 

Deelnemende partijen Niet van toepassing 

Financiën 

Financiële consequenties 
begrotingsjaar 

Avri Solar B.V. heeft geen personeelsleden in dienst.  
 

Vermogen en resultaat 
verbonden partij 

 31 december 2017 31 december 2018 

Eigen vermogen -/- € 130.000  € 274.000 

Vreemd vermogen € 2.774.000 € 10.197.000 

Exploitatieresultaat -/- € 80.000 € 404.000 

Risico's 

Het risico betreft de deelname in het aandelenkapitaal van Avri Realisatie B.V. Daarnaast is in de Nota 
Risicomanagement en Weerstandsvermogen van GR Avri het maatschappelijke risico beschreven volgend uit de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid. 

Toelichting  

Avri Solar B.V. is in 2014 opgericht ten behoeve van de realisatie en exploitatie van een solarpark op de 
afgewerkte stortplaats van Avri. Dit zonnepark is begin 2018 gerealiseerd en sindsdien in gebruik. Avri Realisatie 
B.V. is de oprichtster van de Solar B.V. en enige aandeelhouder van deze vennootschap. Avri Realisatie B.V. 
fungeert tevens als bestuur en AvA voor Avri Solar B.V.. Avri Solar B.V. kent een zelfstandige jaarrekening die 
geconsolideerd wordt met de jaarrekening van Avri Realisatie B.V 

 
 

Avri Realisatie B.V. 

Soort verbintenis Deelneming 

Gevestigd Geldermalsen 

Openbaar belang Zie taak / doelstelling 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 

Omvang belang Avri Avri beschikt over 100% van de aandelen met een nominale waarde van € 74.874. 

Taak / doelstelling Avri Realisatie BV is in 1999 opgericht (destijds Avri Ontwikkeling B.V.). Het doel van 
deze B.V. is om de middelen van Avri maatschappelijk nuttig aan te wenden. 
Maatschappelijk nuttig betekent onder meer dat overcapaciteit aan aanwezige 
middelen en ruimte wordt verhuurd aan derden die afval recyclen en duurzame 
energie produceren en dat de opbrengsten ten goede kunnen komen van de 
afvalstoffenheffing. 

Veranderingen in belang 
gedurende het 
begrotingsjaar 

Geen. 
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Relatie met programma Programma Basispakket 

Deelnemende partijen Niet van toepassing 

Financiën 

Financiële consequenties 
begrotingsjaar 

Avri Realisatie B.V. heeft geen personeelsleden in dienst. De personele invulling voor 
de activiteiten wordt ingevuld en verrekend vanuit GR Avri. 

Vermogen en resultaat 
verbonden partij 

 31 december 2017 31 december 2018 

Eigen vermogen € 2.023.000 € 2.348.000 

Vreemd vermogen € 2.232.000  € 9.827.000  

Exploitatieresultaat -/- € 65.000   € 325.000  

Risico's 

Het financiële risico betreft de deelname in het aandelenkapitaal (€ 75.000). Daarnaast is in de Nota 
Risicomanagement en Weerstandsvermogen van GR Avri het maatschappelijke risico beschreven volgend uit de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid van Avri als enig aandeelhouder van deze B.V.  

Toelichting 

Begin 2016 heeft Regio Rivierenland alle aandelen Avri Realisatie B.V. overgedragen aan GR Avri. In 2019 heeft 
Avri Realisatie B.V. dividend uitgekeerd van € 350.000 aan GR Avri. 

 
 

Stichting Kringloopbedrijf Rivierenland (SKR) 

Soort verbintenis Lening overeenkomst met SKR, ook wel Kringloopwinkel 'Secunda' genoemd. 

Gevestigd Tiel 

Openbaar belang Zie taak / doelstelling 

Bestuurlijk belang 2 van de 4 bestuursleden  

Omvang belang Avri Avri en Werkzaak hebben gezamenlijk, ieder voor de helft, een gedeelte van het 
startkapitaal aan SKR beschikbaar gesteld in de vorm van een gemeenschappelijke 
lening met terugbetaalgarantie. 

Taak / doelstelling In de regio Rivierenland kostendekkend streven naar een maximaal mogelijk 
hergebruik van goederen en materialen en daarvoor sociale werkplekken creëren. 

Veranderingen in belang 
gedurende het 
begrotingsjaar 

Ondanks diverse eerdere beleidsingrepen is vanaf 2018 de omzet zwaar onder druk 
komen te staan en is een forse sanering in de bedrijfsvoering doorgevoerd. In de loop 
van 2019 blijkt de omzetontwikkeling nog steeds niet op het gewenste en 
noodzakelijke niveau te liggen om een positief financieel resultaat te behalen, 
waardoor de toekomst van Secunda in gevaar komt. De verkoop- en marge problemen 
zijn te wijten aan een combinatie van structurele factoren: sterk teruglopende kwaliteit 
van ingebrachte goederen, stijgende kosten van verwerking van niet-herbruikbare 
spullen, minder opbrengsten van recyclebare spullen en toenemende concurrentie van 
lage-prijzen-winkels, zoals Action en internet.  
 
Naar aanleiding van een strategische heroriëntatie heeft het bestuur van Secunda 
medio 2019 de conclusie getrokken dat de marktrisico’s te groot zijn en Secunda als 
juridische entiteit niet groot genoeg is om als zelfstandig opererende kringloopwinkel 
een stabiel voortbestaan te kunnen hebben. Met ingang van 1 januari 2020 is 
Secunda opgegaan in een grotere kringloopketen middels de overname – onder 
randvoorwaarden - door Stichting 2Switch.  

Relatie met programma Programma Basispakket 

Deelnemende partijen Avri, Werkzaak Rivierenland. 

Financiën 

Financiële consequenties 
begrotingsjaar 

Met ingang van 1 januari 2020 is Secunda opgegaan in een grotere kringloopketen 
middels de overname – onder randvoorwaarden - door Stichting 2Switch. De 
overname heeft plaatsgevonden met gesloten beurzen waardoor er voor Avri en 
Werkzaak geen financiële gevolgen zijn. 

Vermogen en resultaat 
verbonden partij 

 31 december 2017 31 december 2018 

Eigen vermogen € 160.000 € 61.000 

Vreemd vermogen € 231.000 € 195.000 

Exploitatieresultaat - € 16.000 - € 99.000 

Risico's 

2Switch opereert als een zelfstandige marktpartij, waardoor er per 2020 geen sprake meer is van bestuurlijke 
verbondenheid van Avri. Een imagorisico is voorkomen doordat een naderend faillissement is afgewend.  

Toelichting 

2Switch is een robuuste non profit organisatie (ca. 500 medewerkers) met meerdere vestigingen in het oosten van 
Nederland. 2Switch is in bezit van diverse keurmerken in de kringloopbranche en is actief om regionale 
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samenwerking te zoeken met bedrijven die dezelfde doelstelling hebben. Dankzij de overname wordt de 
continuïteit van de huidige kringloopactiviteiten veiliggesteld. 

 

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) 

Soort verbintenis Gemeenschappelijke regeling 

Gevestigd Tiel 

Openbaar belang Deze gemeenschappelijke regeling verzorgt de heffing en invordering van waterschap 
belastingen, afvalstoffenheffing en gemeentelijke belastingen.  
Tevens verzorgt BSR de uitvoering van de Wet onroerende zaken en het beheer en de 
uitvoering van vastgoedinformatie. 

Bestuurlijk belang Deelnemer in de gemeenschappelijke regeling, vertegenwoordiging met 1 lid in het AB 
BSR. 

Omvang belang Avri Het totaal aantal stemmen van de deelnemers betreft 13. Avri heeft 1 stem in het 
algemeen bestuur. 

Taak / doelstelling Voor burgers, bedrijven en instanties heeft de samenwerking als voordeel dat ze één 
aanslagbiljet ontvangen en één organisatie als aanspreekpunt hebben. Door 
schaalvergroting en samenwerking kan BSR de belastingtaak effectiever en efficiënter 
uitvoeren. 

Veranderingen in belang 
gedurende het 
begrotingsjaar 

Geen. 

Relatie met programma Programma Basispakket 

Deelnemende partijen BSR is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen van Waterschap 
Rivierenland, Avri en de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Montfoort, West Betuwe, 
Tiel, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede en IJsselstein. 

Financiën 

Financiële consequenties 
begrotingsjaar 

De financiële bijdrage van Avri in de BSR begroting 2019 bedraagt € 423.000. 

Vermogen en resultaat 
verbonden partij 

 31 december 2017 31 december 2018 

Bestemmingsreserves € 266.000 € 283.000 

Voorzieningen € 853.000  702.000 

Overige passiva 11.699.000 € 12.255.000 

Exploitatieresultaat € 7.000 € 255.000 

Risico's 

Niet van toepassing 

Toelichting 

Sinds 2008 worden de aanslagen afvalstoffenheffing voor Avri opgelegd en geïnd door de BSR. 
In 2019 zorgen wettelijke ontwikkelingen voor kostenstijgingen binnen de bedrijfsvoering. Zoals de invoering van de 
Gebruikersvergoeding MijnOverheid, waardoor de kosten van de zgn. 'GDI voorzieningen' als DigiD door de 
overheid worden doorbelast bij iedere succesvolle inlog door een burger. Daarnaast is de bedrijfsvoering 
doorontwikkeld ten aanzien van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacy wetgeving) en 
informatiebeveiliging. 
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13 OVERZICHT BATEN EN LASTEN 
 

13.1 Inleiding                                               
In tabel 24 is het totaaloverzicht van de baten en lasten van de programma's gepresenteerd.  

 
         Tabel 24: totaaloverzicht baten en lasten 

 
Het totaal aan onbestemde resultaten – niet volgend uit de vastgestelde beleidskaders - bedraagt € 55.000. Dit bestaat uit 
een positief resultaat in het programma pluspakket van € 55.000 voordelig; dit vloeit voort uit het frictiebudget van Neerijnen. 
De begrote frictiekosten waren € 367.000 (onttrokken uit de bestemmingsreserve); de werkelijke frictiekosten waren  
€ 312.000. 
 
  

BATEN EN LASTEN AVRI 2019 begroting berap jaarrek verschil voordeel/ jaarrek

bedragen x € 1.000 2019 2019 2019 jaarrek-berap nadeel 2018

Lasten

Programma Basispakket 26.237 27.215 25.967 -1.248 V 25.039

waarvan directe kosten Basispakket 22.682 23.612 22.409 -1.203 21.450

waarvan overhead Basispakket 3.555 3.555 3.538 -17 3.589

waarvan vennootschapsbelasting Basispakket 0 48 20 -28 0

Programma Pluspakket 17.832 14.074 13.941 -133 V 16.515

waarvan directe kosten Pluspakket 15.835 12.077 11.930 -147 14.452

waarvan overhead Pluspakket 1.997 1.997 2.012 15 2.065

waarvan vennootschapsbelasting Pluspakket 0 0 -1 -1 -2

Programma Bedrijfsafval 1.943 1.737 2.049 312 N 1.879

waarvan directe kosten Bedrijfsafval 1.650 1.446 1.759 313 1.582

waarvan overhead Bedrijfsafval 265 265 265 0 267

waarvan vennootschapsbelasting Bedrijfsafval 28 26 25 -1 30

Programma Algemene Baten en Lasten 355 909 913 4 N -296

Totaal lasten programma's 46.367 43.935 42.870 -1.065 V 43.137

Baten

Programma Basispakket 23.071 23.531 22.300 -1.231 N 25.039

Programma Pluspakket 15.835 11.710 11.614 -96 N 17.044

Programma Bedrijfsafval 1.789 1.574 1.890 316 V 1.999

Programma Algemene Baten en Lasten 5.817 5.817 5.815 -2 N 0

Totaal baten programma's 46.512 42.632 41.619 -1.013 V 44.082

Saldo baten en lasten 145 -1.303 -1.251 52 V 944

Resultaat voor bestemming 145 -1.303 -1.251 52 V 944

Programma Basispakket

Onttrekking uit reserves 129 129 129 0 - 0

Storting naar reserves 518 0 0 0 - 0

Programma Pluspakket

Onttrekking uit reserves 0 367 370 3 N 10

Storting naar reserves 0 0 0 0 - 0

Programma Bedrijfsafval

Onttrekking uit reserves 0 0 0 0 - 0

Storting naar reserves 111 102 106 4 V 120

Programma Algemene Baten en Lasten

Onttrekking uit reserves 355 909 913 4 N 0

Storting naar reserves 0 0 0 0 V 296

Resultaat na bestemming 0 0 55 55 538
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De afwijkingen op reservemutaties zijn onderstaand per programma uiteengezet; 

• Programma Basispakket; geen afwijkingen. De reservemutaties zijn op begrotingsbasis. 

• Programma Pluspakket; er is € 3.000 meer uit de reserves onttrokken a.g.v. het resultaat op enkele kleine 
contracten. 

• Programma Bedrijfsafval; het saldo van baten en lasten komt uit op € 106.000. Dit wijkt € 4.000 af met de 
bestuursrapportage 2019. 

• Programma Algemene Baten en lasten; het saldo van baten en lasten komt uit op een nadeel van € 913.000 Het 
saldo wordt uit de Algemene Bedrijfsreserve onttrokken. Dit is een afwijking van € 4.000 t.o.v. de 
bestuursrapportage 2019. 

 
De analyse van afwijkingen tussen de begroting na wijziging en het overzicht van baten en lasten is opgenomen in de 
programmaverantwoording van het jaarverslag. In bijlage 3 zijn de baten en lasten per taakveld gepresenteerd. 
 

13.2 Incidentele baten en lasten 
In lijn met de BBV notitie 'incidentele en structurele baten en lasten' worden in de jaarrekening de grootste incidentele baten 
en lasten per programma uitgewerkt. De inzet van reserves en voorzieningen (incidentele middelen) zijn uitgewerkt in de 
toelichting op de balans. Deze worden derhalve in deze verantwoording buiten beschouwing gelaten.  
 

  
    Tabel 25: incidentele baten en lasten 

 
Programma Basispakket 

• Voor de inzameling PD-fractie zijn de jaren 2015 en 2016 zowel met de sorteerder als St. Afvalfonds afgewikkeld. 
Dit heeft voor de sorteerkosten een incidentele bate van € 245.000 tot gevolg en voor de omzet PD leidt dit tot een 
incidentele last van € 400.000 

• De voorziening Stortplaats is op basis van de actuele schatting en op aanraden van de accountant voor € 624.000 
vrijgevallen; verder is er een vordering op de provincie opgenomen van € 664.000 omdat het doelvermogen lager is 
dan het opgebouwde saldo 
 

Programma Pluspakket 

• De incidentele baten en lasten bestaan uit de (in opdracht van de IBOR gemeenten) uitgevoerde 
meerwerkopdrachten (zowel baten als lasten € 907.000).  

• Er zijn kosten gemaakt voor de ontvlechting Neerijnen (frictiekosten) van € 312.000.  
 

13.3 Wet normering topinkomens 
 
De Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) schrijft voor dat voor 
topfunctionarissen in de zin van de WNT de bezoldigingsgegevens openbaar worden gemaakt in de jaarrekening. In tabel 
26 zijn de bestuurders van Avri benoemd. 
 

 

       Tabel 26: bestuurders Avri 

Incidentele baten en lasten

bedragen x € 1.000 Baten Lasten

Programma basispakket 1.533 400

Programma pluspakket 907 1.219

Programma bedrijfsafval 0 0

Programma algemene baten en lasten 0 0

Totaal 2.440 1.619

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Naam Functie Periode Bezoldiging

J. Reus AB-lid (Voorz.) + DB lid (Voorz.) 01-01-2019 t/m 31-12-2019 Onbezoldigd

G.J. Keller AB-lid 01-01-2019 t/m 31-12-2019 Onbezoldigd

S.H.R. van Someren AB-lid + DB lid 01-01-2019 t/m 31-12-2019 Onbezoldigd

G. van Bezooyen AB-lid 01-01-2019 t/m 31-12-2019 Onbezoldigd

F. Groen AB-lid 01-01-2019 t/m 31-12-2019 Onbezoldigd

W. Posthouwer AB-lid + DB lid 01-01-2019 t/m 31-12-2019 Onbezoldigd

T. de Vree AB-lid 01-01-2019 t/m 31-12-2019 Onbezoldigd

E.H.C. van Hoften AB-lid 01-01-2019 t/m 31-12-2019 Onbezoldigd
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    Tabel 27: WNT: functionarissen met dienstbetrekking 

 
   Tabel 28: WNT: functionarissen zonder dienstbetrekking 

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking 

WNT Gegevens 2019

bedragen x € 1

Naam: E.J. de Vries

Functie: Directeur

Deeltijdfactor: 1,0

Gewezen topfunctionaris? Ja

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja

Aanvang en einde functievervulling in 2019: 01-01-2019 - 30-09-2019

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 92.600

Beloningen betaalbaar op termijn (pensioenregeling) € 14.600

Totaal € 107.200

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 145.500

-/- Onverschuldigd betaald bedrag € 0

Totale bezoldiging € 107.200

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.

Gegevens 2018:

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01-2018 - 31-12-2018

Deeltijdfactor 2018 in fte 1,0

Dienstbetrekking ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 111.000

Beloningen betaalbaar op termijn (pensioenregeling) € 17.500

Subtotaal € 128.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 189.000

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

WNT Gegevens 2019

bedragen x € 1

Naam: W. Brouwer

Functie: Directeur (ad-interim)

Kalenderjaar: 2019

Aantal kalendermaanden: 3

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 187

Maxima op basis van de normbedragen per maand € 25.900

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 

t/m 12 € 77.700

Bezoldiging (alle bedragen exclusief BTW)

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief ja

Bezoldiging in de betreffende periode € 58.700

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 € 58.700

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.

Bezoldiging € 58.700

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.
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    Tabel 29:WNT: beëindiging dienstverband 

 
Met de afronding van het traject “omgekeerd inzamelen” hebben het Dagelijks Bestuur en de directeur gezamenlijk 
geconstateerd dat zich een natuurlijk moment aandiende om afscheid van elkaar te nemen. Het Dagelijks Bestuur heeft er 
voor gekozen om de directeur hierbij te ondersteunen. Het vertrek van de directeur bood Avri de gelegenheid op zoek te 
gaan naar een directeur die de organisatie naar een volgende fase kan leiden. 
 
 
 
 
  

WNT Gegevens 2019

bedragen x € 1

Naam: E.J. de Vries

Functie: Directeur

Deeltijdfactor: 1,0

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2019

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband € 75.000

Individueel toepasselijk maximum € 75.000

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband € 75.000

Waarvan betaald in 2019 € 75.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of 

zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie 

nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt
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14 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 EN TOELICHTING 
 
Onderstaand is de balans per 31 december 2019 uitgewerkt. De ontwikkeling van activa en passiva is afgezet tegen de 
balans per 31 december 2018. De saldi ontwikkeling tussen begin- en eindbalans 2019 worden in de navolgende paragrafen 
toegelicht. 
 

 
       Tabel 30: balans Avri per 31 december 2019  

Balans GR Avri -2

bedragen x € 1.000 31-12-19 31-12-18

Vaste activa

Materiele vaste activa

Investeringen met een economisch nut 34.615 28.889

Financiële vaste activa

Kapitaalvertrekkingen aan deelnemingen 75 75

Vlottende activa

Voorraden

Voorraad strooizout 67 65

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen 3.575 2.352

Overige vorderingen 5.346 7.402

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een 

rentetypische looptijd korter dan één jaar 117 205

Liquide middelen

Bank 278 3

Overlopende activa

Overlopende activa 3.359 969

Totaal activa 47.432 39.960

Compensabele verliezen: 0 0

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene Bedrijfsreserve 550 1.464

Reserve bedrijfsafval 309 332

Reserve pluspakket 65 69

Reserve ontvlechtingskosten Neerijnen 171 538

Resultaat boekjaar 55 0

Voorzieningen

Voorzieningen 2.198 2.046

Vaste schulden langer dan één jaar

Leningen van binnenlandse banken 31.602 24.906

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Schulden aan openbare lichamen 4.177 2.043

Banksaldi 0 275

Overige schulden 7.141 7.825

Overlopende passiva

Overlopende passiva 1.164 462

Totaal passiva 47.432 39.960

Verstrekte borgstellingen 0 0
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14.1 Algemene toelichting op de balans 
 
14.1.1 Activabeleid 
De Nota Activabeleid 2018 is door het Algemeen Bestuur Avri in december 2018 vastgesteld. De nota is primair bedoeld als 
instrument voor de kader stellende rol van het Algemeen Bestuur. 
 
14.1.2 Waarderingsgrondslagen 
Onder investeringen worden verstaan uitgaven ter verwerving van een goed of ter bereiking van een doel waaraan een 
nuttigheid kan worden toegekend die langer duurt dan een jaar.  
Investeringen worden verantwoord op de balans onder de post vaste activa.  
Onder de vaste activa worden conform het BBV de volgende vaste activa onderscheiden:  

- materiële vaste activa;  

- financiële vaste activa.  
 
Activa wordt gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingprijs. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de 
bijkomende kosten. De vervaardigingprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de 
overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Van vervaardiging is in voorgaande 
jaarstukken geen sprake. 
 
Materiële vaste activa 
Er worden twee soorten materiële vaste activa onderscheiden (BBV artikel 35), te weten:  

- investeringen met een economisch nut (vergelijkbaar met het bedrijfsleven, waarbij het meerjarig economisch nut 
meeweegt in de activeringsgronden);  

- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.  
 
Investeringen met een economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of 
die verhandelbaar zijn. Dit betekent onder andere dat alle gebouwen een economisch nut hebben.  
In het BBV is opgenomen dat activa met een meerjarig economisch nut geactiveerd moeten worden. Daarnaast mag er op 
deze investeringen niet resultaatafhankelijk (extra) worden afgeschreven. Met andere woorden, activa met een meerjarig 
economisch nut moeten eenduidig worden geactiveerd en vervolgens dient er op consistente wijze te worden afgeschreven. 
 
Alle materiële vaste activa worden geactiveerd. In voorliggende jaarrekening zijn alleen investeringen met een economisch 
nut van toepassing en geactiveerd. Indien van toepassing worden duurzame waardeverminderingen, overeenkomstig art. 65 
BBV, in mindering gebracht op de waarde van de materiële vaste activa. 
 
Afschrijvingstermijnen 
De afschrijvingen vinden voor iedere categorie activa enkel lineair plaats op basis van de volgende afschrijvingstermijnen:  
Gronden    geen afschrijvingen  
Bedrijfsgebouwen   tussen de 15 en 25 jaar  
Vervoermiddelen   tussen de 5 en 12 jaar  
Machines, apparaten, installaties  tussen de 5 en 25 jaar  
Overige materiële vaste activa  tussen de 3 en 15 jaar  
 
Financiële vaste activa  
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs. 
 
Vlottende activa  
Onder vlottende activa zijn opgenomen:  

- Vorderingen  

- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan één jaar.  

- Overlopende activa  

- Liquide middelen  
 
Vorderingen en overlopende activa  
De vorderingen en overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.  
In de gevallen waarin de invordering niet mogelijk blijkt te zijn, wordt tot afboeking wegens oninbaarheid overgegaan. De 
voorziening dubieuze debiteuren is ter dekking van het risico dat openstaande vorderingen op de balansdatum oninbaar 
blijken te zijn. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.  
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Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen de marktwaarde wanneer deze lager is dan de verkrijgingsprijs. 
 
Passiva  
De voorzieningen, de vaste schulden, de vlottende schulden en de overlopende passiva zijn eveneens opgenomen tegen 
nominale waarde. 
 

14.2 Toelichting op de balansposten - Vaste activa 
 

Investeringen met een economisch nut 
 
In onderstaande tabel is het waarde verloop over 2019 van de materiële vaste activa uiteengezet. 

 

       Tabel 31: waarde verloop materiële vaste activa 

De investeringen betreffen voornamelijk investeringen ten behoeve het nieuwe afvalbeleid (m.n. ondergrondse 
brengvoorzieningen). Er hebben geen desinvesteringen plaatsgevonden in 2019. De afschrijvingen volgen uit het 
beleidskader Nota Activabeleid. 
 
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 
 

 
  Tabel 32: kapitaalverstrekkingen deelnemingen 
 

Avri Realisatie B.V. 
De deelneming Avri Realisatie B.V. betreft een 100% kapitaalbelang en is gewaardeerd voor € 74.874. De vennootschap is 
in 1999  opgericht met als doel om nieuwe - veelal commerciële - activiteiten te ontwikkelen op Grondstoffenpark 
Rivierenland buiten de eigen risicosfeer van Avri en met de nieuwe activiteiten vermogensopbouw te genereren. Het eigen 
vermogen van Avri Realisatie B.V. bedraagt op 1 januari 2019 € 2.348.000.  
Avri Realisatie B.V. heeft zelf een kapitaalbelang van 100% in Avri Solar B.V., een dochtervennootschap die in 2014 is 
opgericht ten behoeve van de realisatie (en mogelijk de exploitatie) van een solarpark op de afgewerkte stortplaats van Avri. 
In de paragraaf Verbonden partijen (hoofdstuk 12) zijn kengetallen en eventuele risico's uitgewerkt. 
 

14.3 Toelichting op de balansposten - Vlottende activa 
 

Vorderingen op openbare lichamen 

  

 Tabel 33: vorderingen openbare lichamen 

Materiële vaste activa

bedragen x € 1.000 Gronden en 

terreinen Gebouwen

Vervoers-

middelen

Machines en 

installaties Overige MVA Totaal

Boekwaarde 31-12-2018 1.400 9.784 5.777 539 11.389 28.889

+ Investeringen 0 29 2.300 8 6.493 8.830

- Desinvesteringen 0

- Afschrijvingen 0 -700 -1.004 -98 -1.302 -3.103

Boekwaarde 31-12-2019 1.400 9.113 7.073 449 16.580 34.615

Kapitaalverstrekking aan 

deelnemingen

bedragen x € 1.000 31-12-2019 31-12-2018

Avri Realisatie BV 75 75

Totaal 75 75

Vordering op openbare lichamen

bedragen x € 1.000 31-12-2019 31-12-2018

BSR 276 265

Belastingdienst 100 368

Vorderingen gemeenten 2.535 1.719

Provincie Gelderland 664 0

Totaal 3.575 2.352
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BSR betaalt 0,5% van de van inwoners ontvangen afvalstoffenheffing uit nadat de belastinginning over een heffingsjaar 
volledig door hen is afgewikkeld. De heffingsjaren 2017, 2018 en 2019 zijn op 31 december 2019 zijn nog niet afgewikkeld, 
waardoor zij dit bedrag niet aan Avri doorbetalen, maar achterhouden om voldoende liquide te zijn voor haar bedrijfsvoering.  
 
De vordering op de belastingdienst per 31-12-2019 bestaat uit een vordering ten aanzien van de VPB aangezien de 
voorlopige aanslagen hoger zijn dan de te betalen VPB op basis van de jaarresultaten. 
 
De vordering op gemeenten bestaan vrijwel volledig uit nog met de regiogemeenten te verrekenen bedragen voor de 
uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten pluspakket (integraal beheer openbare ruimte en handhavingstaken).  
 
Zoals in Nederland gangbaar is wordt een stortplaats die niet meer in exploitatie is – en voorzien is van de definitieve 
eindafwerking – overgedragen naar een Provinciale Nazorgorganisatie, in geval van Avri de provincie Gelderland. De 
stortplaats wordt dan gesloten verklaard en overgedragen, waarbij de exploitant (Avri) een geldbedrag aan de provincie 
overdraagt (zogenaamde doelvermogen) voor het eeuwigdurend onderhoud. Op basis van de in 2019 van toepassing zijnde 
rekenrente moet een bedrag van € 5.059.000 beschikbaar zijn op het overdrachtsmoment. Momenteel bedraagt de contante 
waarde van de inleg € 5.723.000. Op basis van deze gegevens dient Avri bij overdracht een bedrag van € 664.000 van de 
provincie te ontvangen.  
 
Overige vorderingen 

 

      Tabel 34: overige vorderingen 
  
De 'Debiteuren afvalstoffenheffing' bestaan voor het grootste deel uit de geraamde opbrengst van containerledigingen en 
aanbiedingen restafval in 2019. Inwoners betalen na afloop van het heffingsjaar het variabele deel van de afvalstoffenheffing 
op basis van de registraties. De daling van de vordering op inwoners wordt veroorzaakt door de invoering van een nieuw 
afvalbeleid, dit heeft een kleinere variabele opbrengst tot gevolg. De daling van de voorziening dubieuze debiteuren 
afvalstoffenheffing is gebaseerd op de afwaarderingen van openstaande vorderingen over oude heffingsjaren. De cijfers zijn 
gebaseerd op de (concept) financiële verantwoording van BSR.  
  
In de overlopende activa komt daarnaast de vordering op Stichting Afvalfonds van € 2,6 mln. tot uitdrukking. Deze geschatte 
post heeft betrekking op de ingezamelde en afgevoerde kunststoffen en drankenkartons uit 2019. Verder bevat de post 
overlopende activa de vordering op onze sorteerder a.g.v. de afwikkeling van de sortering van PMD voor 2015 + 2016 ( € 
245.000) en diverse nog te ontvangen bedragen. De sorteerder heeft begin 2020 een factuur gestuurd voor meerkosten 
vermarkting over eerdere jaren. Deze is niet door Avri geaccepteerd en derhalve niet in de cijfers verwerkt. Hierover is 
overleg gaande en is een onzekerheid (€ 0,5mln) ontstaan.  
 
De post 'vooruitbetaalde bedragen en overige vorderingen' bestaat hoofdzakelijk uit een betaalde bankgarantie van € 
128.000. Avri transporteert ingezameld kunststof verpakkingsafval naar een sorteerfabriek in Duitsland. Een algemene 
voorwaarde voor het verlenen van een exportvergunning is een financiële zekerheidsstelling in de vorm van een 
depotbedrag ten behoeve van de Nederlandse overheid. In geval van in gebreke blijven door Avri, de vervoerder, de 
sorteerfabriek of anderszins, worden eventuele onvoorziene kosten door de overheid middels dit bedrag gedekt. Tevens is 
hieronder opgenomen de vordering op onze verwerkers ten aanzien van afgevoerde grondstoffen. 
 
  

Overige vorderingen

bedragen x € 1.000 31-12-2019 31-12-2018

Vorderingen op derden

Debiteuren 453 559

Debiteuren afva ls toffenheffing 5.049 6.813

Overlopende activa 3.358 969

Vooruitbetaalde bedragen en overige vorderingen 132 135

Nog te ontvangen van crediteuren 191 382

Voorziening dubieuze debiteuren

Afvals toffenheffing -402 -457

Bedri jfsafva l -76 -29

Totaal 8.705 8.371
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Voorraad strooizout 
 

 
Tabel 35: voorraad strooizout 

 
Op 31-12-2019 was 1.320 ton strooizout in voorraad; deze is gewaardeerd tegen de huidige marktwaarde van € 51,00 per 
ton. Het strooizout wordt gebruikt voor de uitvoering van de gladheidbestrijding voor de IBOR gemeenten. 
 
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan één jaar 
 

 
Tabel 36: uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan één jaar 

 
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan één jaar 
Ultimo 2019 heeft Avri een bedrag van € 117.000 uitstaan bij de schatkist. Dagelijks wordt van het banksaldo bij de Bank 
Nederlandse Gemeenten het surplus boven € 275.000 afgeroomd en afgestort naar 's Rijks schatkist. In het begrotingsjaar 
2019 hebben we maximaal € 275.000 buiten de schatkist gehouden op de rekening courant. Dat is binnen de wettelijke 
kaders van het toegestane drempelbedrag (0,75% van de begroting met een ondergrens van € 250.000).  
 
Overlopende activa  
 

 
Tabel 37: Overlopende activa 

 
In dit bedrag is de vordering op St. Afvalfonds (€ 2,6 mln.) opgenomen, aangezien uitbetaling van de vergoeding 
achterloopt, op balansdatum betreft dit 3 kwartalen van 2019. Daarnaast is een omzetcorrectie uit 2020 (€ 0,2 mln.) en de 
vordering op onze sorteerder opgenomen als gevolg van de afwikkeling van 2015-2016 (€ 0,3 mln.). 

Voorraad

bedragen x € 1.000 31-12-2019 31-12-2018

Strooizout 67 65

Totaal 67 65

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische 

looptijd korter dan één jaar

bedragen x € 1.000 31-12-2019 31-12-2018

Uitzettingen in 's  Ri jks  schatkis t met een rentetypische 

loopti jd korter dan één jaar 117 205

Totaal 117 205

Overlopende activa

bedragen x € 1.000 31-12-2019 31-12-2018

Overlopende activa 3.359 969

Totaal 3.359 969
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          Tabel 38: berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren 

 
Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse 
kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag 
worden gehouden.  
Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. De 
drempel is nooit lager dan €250.000. 
De benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. Gemiddeld mag een 
decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben gehouden. Uit bovenstaande tabel blijkt 
dat het drempelbedrag voor Avri is berekend op € 347.753. Uit bovenstaande tabel blijkt tevens dat in geen enkel kwartaal 
het drempelbedrag wordt overschreden. 
 
Liquide middelen 
 

 
    Tabel 39: liquide middelen 

 
Het saldo bij de Rabobank betreft het banksaldo dat wordt aangehouden om pin transacties te kunnen doen tijdens de 
uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. 
 
  

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)

Verslagjaar

(1) Drempelbedrag 347,7525

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden 

middelen

8                               86                      247                   130                   

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 340                          262                   101                   218                   

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag -                           -                    -                    -                    

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 46.367                     

(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat 

kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
46.367                     

(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat de 

€ 500 miljoen te boven gaat
-                           

(1) = (4b)*0,0075 + 

(4c)*0,002 met een 

minimum van €250.000

Drempelbedrag 347,7525

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen 

(negatieve bedragen tellen als nihil)

705                          7.844                22.680              11.981              

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92

(2) - (5a) / (5b)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden middelen
8                               86                      247                   130                   

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(1) Berekening drempelbedrag

Liquide middelen

bedragen x € 1.000 31-12-2019 31-12-2018

Bank Nederlandse Gemeenten 275 0

Rabobank 3 3

Totaal 278 3
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14.4 Toelichting op de balansposten - vaste passiva 
 
Reserves 

 

           Tabel 40: reserves 

 

Naam reserve Algemene Bedrijfsreserve Avri 

Type reserve Algemene reserve 

Doel reserve en beleid Weerstand bieden tegen algemene bedrijfsvoeringrisico's  (bufferfunctie). Dit 
betreffen de niet voorziene kosten in het taakveld 0.4 Overhead (van toepassing 
vanaf begrotingsjaar 2018). Mee- en tegenvallers in dit taakveld worden niet 
verrekend met de exploitatie (programma's) maar opgevangen binnen deze 
reserve (egalisatiefunctie). 

Toelichting mutaties Over 2019 is – overeenkomstig de bestuursrapportage 2019 - per saldo een 
nadelig saldo behaald op het taakveld 0.4 Overhead van € 559.000. Er is in 2019 
in de ABR een dividend van € 350.000 ontvangen van Avri Realisatie BV. Het 
Algemeen Bestuur heeft besloten deze over te hevelen naar de Voorziening 
Basispakket (AB okt. 2019). 

Toelichting onttrekkingen Op basis van de begroting 2019 is een bedrag onttrokken ter dekking van 
organisatie ontwikkelkosten (€ 25.000) en € 330.000 t.b.v. het programma 
Algemene balen en lasten. 

 

Naam reserve Reserve pluspakket 

Type reserve Bestemmingsreserve 

Doel reserve en beleid Weerstand bieden tegen operationele risico's van het programma pluspakket 
(bufferfunctie). 

Toelichting toevoegingen Niet van toepassing 
 

Toelichting onttrekkingen Het nadelig exploitatie resultaat van het programma Pluspakket van 3.000 wordt 
onttrokken uit de reserve. Dit resultaat is nader toegelicht in het programma 
Pluspakket. 

 

Naam reserve Reserve bedrijfsafval 

Type reserve Bestemmingsreserve 

Doel reserve en beleid Weerstand bieden tegen operationele risico's van het programma bedrijfsafval 
(bufferfunctie). 

Toelichting toevoegingen Het positieve exploitatieresultaat 2019 uit de bedrijfsafval activiteiten (€ 106.000) 
wordt toegevoegd aan deze reserve. Dit resultaat wordt nader toegelicht in het 
programma Bedrijfsafval. 
 

Toelichting onttrekkingen Er is € 129.000 onttrokken op begrotingsbasis ten gunste van het programma 
Basispakket. 

 

  

Reserves

bedragen x € 1.000 31-12-2018 Toevoegingen Onttrekkingen 31-12-2019

Algemene bedrijfsreserve 1.464 608 -1.522 550

Reserve pluspakket 69 -4 65

Reserve bedrijfsafval 332 106 -129 309

Reserve ontvlechtingskosten Neerijnen 538 -367 171

Totaal 1.865 714 -1.656 1.095
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Naam reserve Reserve Ontvlechtingskosten Neerijnen 

Type reserve Bestemmingsreserve 

Doel reserve en beleid Dekken van frictiekosten a.g.v. de ontvlechting van de IBOR taken volgend uit de 
ontvlechtingsovereenkomst met de voormalige Gemeente Neerijnen (West 
Betuwe).  

Toelichting toevoegingen n.v.t. 

Toelichting onttrekkingen Er is op begrotingsbasis € 367.000 onttrokken uit de reserve cf. het 
overeengekomen afbouwplan. 

 
 
Voorzieningen 

 

 Tabel 41: voorzieningen 

 
Toelichting voorziening stortplaats 

Naam voorziening Voorziening stortplaats 

Type voorziening Kostenegalisatie voorziening 

Doel voorziening en beleid De voorziening is gevormd voor de verwachte kosten die aan het einde van de 
levensfase van de stortplaats moeten worden gemaakt voor de eindafwerking en 
eeuwigdurende nazorg door de Provincie Gelderland. 

Toelichting toevoegingen n.v.t. 

Toelichting onttrekkingen Er is op begrotingsbasis een bedrag van € 100.000 onttrokken aan deze 
voorziening. Tevens is € 624.000 onttrokken omdat de kosten in de toekomst lager 
zijn dan verwacht. 

 
Toelichting voorziening Basispakket 

Naam voorziening Voorziening Basispakket 

Type voorziening Voorziening van derden verkregen middelen 

Doel voorziening en beleid 1.) Weerstand bieden tegen de risico's die samenhangen met de uitvoering van 
het programma basispakket (bufferfunctie). 
2.) Schommelingen in het tarief afvalstoffenheffing voorkomen door lasten en 
baten van het programma Basispakket zowel op begrotingsbasis als op 
realisatiebasis te egaliseren (tarief egalisatie). 

Toelichting toevoegingen Er is in totaal € 827.000 toegevoegd aan deze voorziening. Deze bestaat uit 3 
onderdelen. Het voordelig exploitatieresultaat van het programma Basispakket (€ 
338.000) wordt gedoteerd aan deze voorziening. Dit resultaat is nader toegelicht in 
het programma Basispakket. Er is € 350.000 dividend betaald vanuit Avri 
Realisatie BV en bij bestuursbesluit overgeheveld naar deze voorziening. 
Daarnaast is er op begrotingsbasis € 129.000 toegevoegd ter aanvulling van de 
weerstandscapaciteit. Vanuit het basispakket is er een winstopslag van € 10.000 
toegevoegd. De winstopslag wordt toegevoegd om de overheveling van de BTW 
component in de afvalstoffenheffing aan de regiogemeenten mogelijk te maken.  

Toelichting onttrekkingen Op begrotingsbasis is € 70.000 onttrokken t.b.v. inzet in het programma 
Basispakket. 

 
  

Voorzieningen

bedragen x € 1.000 31-12-2018 Toevoegingen Onttrekkingen 31-12-2019

Voorziening stortplaats 1.034 0 -724 310

Voorziening Basispakket 627 827 -70 1.384

Voorziening onderhoud gebouw 384 155 -35 504

Totaal 2.046 982 -829 2.198
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Toelichting voorziening onderhoud gebouwen 

Naam voorziening Voorziening onderhoud gebouwen 

Type voorziening Kostenegalisatie voorziening 

Doel voorziening en beleid Egalisatie van kosten die voortvloeien uit het meerjarig onderhoudsplan 
gebouwen. 
De kosten voor klein en dagelijks onderhoud worden in de exploitatie geraamd. 
De voorziening is gebaseerd op de in 2013 opgestelde Meerjaren 
onderhoudsplanning 2014-2033. Dit onderhoudsplan betreft de Avri gebouwen in 
Geldermalsen en de milieustraten in Culemborg, Geldermalsen, Tiel en 
Zaltbommel. 

Toelichting toevoegingen De toevoeging aan de voorziening betreft de jaarlijkse dotatie van € 155.000 op 
basis van de meerjarige ramingen van onderhoudskosten uit het onderhoudsplan.  

Toelichting onttrekkingen In 2019 een bedrag van € 35.000 voor groot onderhoud ten laste van de 
voorziening gebracht. 

 
  

Vaste schulden langer dan één jaar 
 
In onderstaande tabel is de langlopende leningenportefeuille van Avri uiteengezet: 
 

 
      Tabel 42: schulden langer dan 1 jaar 

   
De langlopende schulden zijn afgelost op basis van de met de bank overeengekomen aflossingsverplichtingen. De totale 
rentelast bij deze langlopende geldleningen over 2019 bedraagt € 521.879, deze rentelasten zijn verwerkt in het programma 
Algemene baten en lasten en naar de overige programma's doorbelast. In 2019 zijn 2 nieuwe leningen afgesloten t.b.v. de 
financiering van investeringen ten behoeve van de invoering van het nieuwe beleid. 
 

14.5 Toelichting op de balansposten - vlottende passiva 
 
Schulden aan openbare lichamen 
 

  
      Tabel 43: schulden aan openbare lichamen 

 

Schulden langer dan 1 jaar

Datum einde 

looptijd Rente %

Stand

 31-12-2018 Aflossingen

Stand

 31-12-2019

Geldlening BNG 40.10.12.12 (2005) 16-12-2020 3,55% 666.667 333.334 333.334

Geldlening BNG 40.10.85.83 (2013) 1-10-2023 2,21% 2.100.000 420.000 1.680.000

Geldlening BNG 40.10.89.41 (2014) 15-1-2024 2,00% 5.250.000 1.000.000 4.250.000

Geldlening BNG 40.110.118 (2015) 1-10-2035 1,60% 4.250.000 250.000 4.000.000

Geldlening BNG 40.110.265 (2015) 2-1-2036 1,60% 4.259.259 246.914 4.012.346

Geldlening BNG 40.110.308 (2015) 2-1-2036 1,60% 4.312.500 250.000 4.062.500

Geldlening BNG 40.110.355 (2016) 25-1-2041 1,75% 2.668.000 116.000 2.552.000

Geldlening BNG 40.110.356 (2016) 25-1-2041 2,13% 1.400.000 0 1.400.000

Geldlening BNG 40.112.541 (2019) 22-1-2044 1,55% 0 0 5.000.000

Geldlening BNG 40.112.895 (2019) 14-6-2044 0,82% 0 88.000 4.312.000

Totaal 24.906.427 2.704.248 31.602.180

Schulden aan openbare lichamen

bedragen x € 1.000 31-12-2019 31-12-2018

Schulden openbare lichamen 4.177 2.043

Totaal 4.177 2.043



 

Pagina 56 van 64 

De schulden aan openbare lichamen bestaan onder andere uit de doorbetaling van opbrengsten afvalstoffenheffing aan de 
deelnemende gemeenten.  Sommige gemeenten hanteren een opslag op het basistarief afvalstoffenheffing voor de 
verwijdering van zwerfafval (€ 342.000 in 2019 en € 110.000 nog resterend uit 2018).  
Vanuit de bevoorschotting vanuit de gemeenten voor pluspakket activiteiten (IBOR en handhaving) vloeit nog een bedrag 
terug te betalen van € 910.000. 
Daarnaast is in dit saldo de nog af te dragen loonheffing over december van € 761.000 verwerkt.  
Verder is er door de facturering van de BTW voorschotten aan de gemeentes voor het basispakket een post te betalen BTW 
aan de belastingdienst opgenomen van € 1.580.000. 
 
Overige schulden 
 

 
       Tabel 44: overige schulden 

 
Het reguliere crediteurensaldo ligt circa € 1.2 mln. lager dan ultimo 2018. 
 
De schulden aan personeel zijn met € 89.000 toegenomen. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de reservering voor het 
bovenmatig verlof (meer dan 5 maal de overeengekomen arbeidsduur), die op basis van de notitie inzake arbeidskosten 
gerelateerde verplichtingen (commissie BBV) is getroffen (€ 44.000). 
 
Per 31-12-2019 is er een kortlopende kasgeldlening van € 2.000.000 deze vervalt per 10-03-2020. Deze is aangetrokken 
om tijdelijk de financieringsbehoefte in te vullen. 
 
Overlopende passiva 
 

 
      Tabel 45: overlopende passiva 

 
De nog te betalen bedragen bestaan nagenoeg geheel uit facturen die na 1 januari 2020 worden ontvangen, waarvan de 
kosten betrekking hebben op het boekjaar 2019. Hiervoor is een verplichting ten laste van het boekjaar 2019 opgenomen, 
aangezien de prestatie in dat jaar is verricht. 
 
  

Overige schulden

bedragen x € 1.000 31-12-2019 31-12-2018

Crediteuren 4.192 5.382

Schulden aan personeel 309 220

Vooruitontvangen bedragen 0 0

Kasgeldlening 2.000 2.000

Stichting Afvalfonds 640 223

Totaal 7.141 7.825

Overlopende passiva

bedragen x € 1.000 31-12-2019 31-12-2018

Nog te betalen bedragen 1.164 462

Totaal 1.164 462
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Liquide middelen 
 

 
Tabel 46: liquide middelen 

 
Avri bankiert bij de Bank Nederlandse Gemeenten en heeft in 2019 een doorlopende kredietfaciliteit van € 3,7 mln. 
 

14.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 

 
                  Tabel 47: niet uit de balans blijkende verplichtingen  
 

De gerapporteerde vakantiedagenverplichting is het totaal van jaarlijkse verlofrechten en het restant van de verlofrechten uit 
eerdere jaren van alle medewerkers per 31-12-2019. De laatste jaren is een inventarisatie gedaan naar de omvang van het 
aantal (restant)verlofuren van de medewerkers van Avri. Op basis van het tussentijds verlofsaldo is medio 2018 door het 
managementteam besloten voor 2018 te beoordelen of tot afkoop van verlofrechten kan worden overgegaan en voor 2019 
plannen voor afbouw op te stellen. Dit met als doel het verlof te beheersen en bovenmatig saldo terug te dringen, mede 
gezien de financiële effecten hiervan die zijn beschreven in de volgende alinea. De op te stellen plannen gaan uit van 
opname van uren en bij voorkeur niet van uitbetaling ervan. We willen het verlofsaldo in samenspraak met medewerkers 
zoveel als mogelijk wegwerken. Dit is wel afhankelijk van de mogelijkheden; op  de eerste plaats de medewerkers die hier 
rechten in hebben, maar ook in relatie tot de mogelijke problematiek in de bezetting waardoor de dienstverlening van Avri 
onder druk zou kunnen komen te staan. 
 
Op basis van de notitie van de Commissie BBV inzake arbeidskosten gerelateerde verplichtingen dient voor een bovenmatig 
verlofsaldo een financiële verplichting opgenomen te worden. Het deel van het saldo dat groter is dan 5 maal de 
overeengekomen arbeidsduur wordt hierbij als bovenmatig verondersteld.  
Het bovenmatige deel ultimo 2019 (€ 122.000) is bij de overige schulden (schuld aan personeel) als financiële verplichting 
op de balans verwerkt (zie par. 14.5). Eind 2019 bedroeg het totaal saldo van de verlofrechten € 462.000 (incl. bovenmatig 
deel van € 122.000), hieruit resteert een niet uit de balans blijkende verplichting van € 340.000. Eind 2018 was de niet uit de 
balans verplichting € 280.000. 
 
In de overige gepresenteerde rubrieken zijn meerjarig afgesloten contracten opgenomen, volgend uit aanbestedingen die 
Avri hiervoor heeft uitgevoerd. Onder de post Afvalverwerking vallen onder andere contracten met betrekking tot de 
verwerking van GFT- (€ 1,8 mln per jaar), restafval (€ 2,1 miljoen per jaar) en het sorteren, vermarkten van 
verpakkingsmateriaal (€ 0,8 mln per jaar) en verwerking van GFT-afval (1,1, mln). Het grootste contract onder 
bedrijfsvoering heeft betrekking op het beheer van het (ICT) netwerk infrastructuur (€ 448.000). Onder de IBOR-taken vallen 
contracten met betrekking tot de inhuur van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt (€ 0,8 mln per jaar) en de 
inhuur van flexibele arbeidskrachten (€ 1,5 miljoen per jaar). Ook zijn onder de IBOR-taken contracten met aannemers ten 
behoeve van het onderhoud in de openbare ruimte opgenomen (€ 1,6 mln per jaar). Bij het onderdeel Uitvoering / 
materieelbeheer zijn onder andere contracten met betrekking tot brandstof opgenomen (€ 0,5 mln per jaar). 
 
 
 

Liquide middelen

bedragen x € 1.000 31-12-2019 31-12-2018

Bank Nederlandse Gemeenten 0 275

Totaal 0 275

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

bedragen x € 1.000

Omschrijving Omvang Einde contract

Vakantiedagenverplichting 340 nvt

Huur gemeentewerf Kesteren 51 onbepaald

Erfpachtcanon 221 onbepaald

Afvalverwerking 6.935 divers

Bedrijfsvoering 854 divers

IBOR taken 3.948 divers

Uitvoering / materieelbeheer 762 divers
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14.7 Gebeurtenissen na balansdatum  
Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar naar verwachting wel voor 
veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact exact zal 
zijn is nu onmogelijk te bepalen.  
 
De belangrijkste mogelijke financiële gevolgen voor zover deze op dit moment zijn in te schatten zijn:  

• Eénmalige kosten in 2020 om kantoren, milieustraten en materieel gebruiksklaar te maken om te voldoen aan de 
gewenste situatie zoals 1,5 meter afstand houden.   

• Extra kosten voor extra inzet van handhavers, inzet van verkeersregelaars bij de milieustraten om de extra drukte in 
goede banen te leiden en extra inzet van communicatie 

• Mogelijke effecten voor de grondstoffenmarkt.  

• Lagere opbrengst van de afvalstoffenheffing omdat de crisis ook gevolgen heeft voor de werkgelegenheid en 
daarmee de financiële draagkracht van huishoudens. Een effect hiervan kan zijn dat vaker een beroep gedaan zal 
worden op de kwijtscheldingsregeling 

Bij de bestuursrapportage 2020 zal, voor zover mogelijk, een eerste beeld van de effecten hiervan worden gerapporteerd. 
Uitgangspunt hierbij is dat de kosten worden verwerkt in de programma’s van Avri en daarmee worden gedekt door de 
deelnemende gemeenten.  
We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. 
We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed 
mogelijk te blijven uitvoeren.  
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15 INVESTERINGSKREDIETEN 
 

15.1 Uitputting investeringskredieten 
In onderstaande tabel is de voortgang op de uitputting van de goedgekeurde investeringsbudgetten uiteengezet. In deze 
tabel zijn het jaar van kredietverlening, het kredietbedrag, de uitgaven in 2019 en het restantkrediet inzichtelijk. Ook worden 
kredieten gereed gemeld indien de investering voltooid is. De bij de jaarrekening 2019 afgeronde investeringen worden per 
1 januari 2020 geactiveerd en leiden vanaf begrotingsjaar 2020 tot kapitaallasten (afschrijvingslasten en rentelasten) in de 
programma's. In paragraaf 15.2 worden de belangrijkste investeringen nader toegelicht. 
 

 
          Tabel 48: investeringskredieten 

15.2 Toelichting investeringskredieten 
 
Invoering nieuw afvalbeleid 
De bijstelling van het projectbudget naar € 10,8 mln. is via de bestuursrapportage 2019 aan het Algemeen Bestuur 
voorgelegd en geautoriseerd. Bestuur en organisatie hebben in 2019 actief gestuurd op de projectbesteding. Uit 
voorliggende jaarstukken blijkt in totaal € 10,8 mln. te zijn gerealiseerd en daar is het project ultimo 2019 ook op afgesloten. 
De kapitaallasten volgend uit de projectinvesteringen zijn reeds verwerkt in de begroting (en tarieven) 2020. Zie voor een 
nadere toelichting paragraaf 3.2 
 
Ondergrondse brengvoorzieningen 
Als gevolg van de autonome groei in het gebied die hoger is dan verwacht is er een overschrijding van 0,15 mln. 
 
Vervanging mini containers 
Op de vervanging van mini containers is het krediet geëindigd op de prognose die in de bestuursrapportage 2019 is 
afgegeven.  
 
Materieel IBOR 
De aanbesteding voor de aanschaf van de nieuwe vrachtwagen is hoger uitgevallen dan begroot. Dit is veroorzaakt doordat 
er behoefte was aan een complexer en zwaarder uitgevoerde vrachtwagen dan vooraf aangenomen, met een hogere 
aanschafprijs in de aanbesteding als gevolg. Daarnaast zijn noodzakelijke investeringen doorgevoerd om de IBOR-taken op 
gewenst kwaliteitsniveau te kunnen blijven uitvoeren. 
  

Investeringskredieten Avri

Jaar Totaalbedrag

Bijstelling 

krediet

Saldo per 01-

01-2019

Uitgaven t/m 

31-12-2019

Restant per

31-12-2019 Prognose

bedragen x € 1.000

Vervanging vloerbedekking kantoorgebouw 2011 45 0 45 0 45

Inrichting kantoorgebouw 2012 85 0 48 0 48

Overkapping kantoorgebouw 2014 100 0 95 0 95

Twee kraanwagens (krediet 599) 2014 720 0 14 0 14

Boordcomputers wagenpark 2015 10 0 10 0 10

Hemelwaterafvoer 2016 190 0 36 29 7 Gereed

Aanpassing weegkantoor 2016 50 0 50 0 50

Drie caddy's 2016 90 0 61 0 61

Zes rollerpackers 2016 150 -30 150 0 120

ICT Projectplan 2016 784 0 485 128 357

Overname werkplekken Regio 2016 20 0 20 0 20

Invoering nieuw afvalbeleid 2017 8.904 1.896 4.034 5.943 -13 Gereed

Materieel afvalbeheer 2018 80 0 45 0 45

Huisvesting 2018 100 0 100 0 100

Ondergrondse brengvoorzieningen 2019 250 0 250 400 -150 Gereed

Bovengrondse brengvoorzieningen 2019 50 0 50 50 0 Gereed

Minicontainers 2019 225 25 225 250 0 Gereed

Bedrijfscontainers 2019 60 0 60 64 -4 Gereed

Materieel IBOR 2019 400 0 400 564 -164 Gereed

Stortgasinstallatie 2019 125 0 125 0 125

Afval App 2019 40 0 40 3 37

Huisvesting 2019 100 0 100 0 100

Informatievoorziening 2019 50 0 50 18 32

Vervanging vier zijladers 2019 0 1.100 0 1.065 35

Project Blik bij Glas 2019 0 50 0 39 11

Vervanging haakarmwagen 2019 0 200 0 0 200

Vervanging kraanwagen 2019 0 300 0 278 22

TOTAAL 12.628 3.541 6.492 8.830 1.204



 

Pagina 60 van 64 

16 VASTSTELLINGSBESLUIT 
 
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avri, bijeen in haar vergadering van 9 juli 2020:  
 
BESLUIT:  
 

1. De jaarstukken 2019 vast te stellen. 
2. In te stemmen met de resultaatsbestemming van de diverse programma’s (zie onderdeel Financien). 
3. Het resterende nadelige saldo van € 78.000 in het programma Basispakket te onttrekken uit de Reserve 

Bedrijfsafval. 
4. Het voordelige saldo van € 55.000 op afgebouwde frictiekosten terug te storten in de bestemmingsreserve 

Frictiekosten IBOR Neerijnen. 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 juli 2020 
 
 
 
 
De secretaris,        De voorzitter,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W. Brouwer       J. Reus 
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1: CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT  
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BIJLAGE 2: AFREKENING BTW PROGRAMMA BASISPAKKET MET GEMEENTEN 
 

   

Afrekening gemeenten BTW component afvalstoffenheffing 2019

afrekening o.b.v. jaarstukken 2019 Avri

Afrekening debetnota 2019 m.b.t. het gemeentelijk aandeel in de kosten van inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval 2019

gemeente TOTAAL Buren Culemborg West Betuwe Neder-Betuwe Maasdriel Tiel West Maas Waal Zaltbommel

verdeelsleutel: aantal inwoners 241.254 26.359 28.195 50.361 23.614 24.327 41.469 18.907 28.022

Aandeel gemeenten totaal 2019              261.832               28.607               30.600               54.657               25.628               26.402               45.006               20.520               30.412 

Winstopslag 2019 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

Totaal exclusief omzetbelasting 261.832             28.607              30.600              54.657              25.628              26.402              45.006              20.520              30.412              

Omzetbelasting 21% 54.985              6.008                6.426                11.478              5.382                5.544                9.451                4.309                6.387                

Totaal inclusief omzetbelasting 316.817             34.615              37.026              66.135              31.010              31.946              54.457              24.829              36.799              

Afrekening creditnota 2019 m.b.t. het gemeentelijk aandeel in de opbrengst uit de afvalstoffenheffing 2019

gemeente TOTAAL Buren Culemborg West Betuwe Neder-Betuwe Maasdriel Tiel West Maas Waal Zaltbommel

verdeelsleutel: aantal inwoners 241.254 26.359 28.195 50.361 23.614 24.327 41.469 18.907 28.022

Aandeel gemeenten totaal 2019              297.180-               32.469-               34.731-               62.035-               29.088-               29.966-               51.082-               23.290-               34.518-

Totaal 297.180-             32.469-              34.731-              62.035-              29.088-              29.966-              51.082-              23.290-              34.518-              

Per saldo te betalen aan Avri 19.637 2.146 2.295 4.099 1.922 1.980 3.375 1.539 2.281

Toelichting: gemeenten betalen in totaal € 19.637 aan Avri. Door facturering van de uitvoeringskosten wordt aan omzetbelasting in totaal € 325.516 gefactureerd. Per saldo een BTW voordeel van € 35.347 voor 

de gemeenten, als gevolg van de hogere uitvoeringskosten bij Avri. De BTW bedragen op begrotings- en realisatiebasis zijn weergegeven in de programmalasten van programma Basispakket.
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BIJLAGE 3: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD 
Bedragen x € 1.000 
 

 
 

TOTAALOVERZICHT LASTEN PER TAAKVELD Begroting 2019 Berap 2019 Jaarrekening 2019

  Taakveld 0.2 Burgerzaken 6 6 16

  Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 21

  Taakveld 0.4 Overhead 6.172 6.172 6.728

  Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 28 28 25

  Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.287 1.287 788

  Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 4.487 4.487 3.718

  Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 21 21 18

  Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 19 19 29

  Taakveld 3.4 Economische promotie 241 241 0

  Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 373 373 401

  Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 7.018 7.018 5.001

  Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 11 7

  Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 824 824 898

  Taakveld 7.2 Riolering 1.647 1.647 1.316

  Taakveld 7.3 Afval 23.618 23.618 23.348

  Taakveld 7.4 Milieubeheer 15 15 2

  Taakveld 7.5 Begraafplaatsen 612 612 391

Totaal Saldo van baten en lasten 46.367 46.378 42.706

  Taakveld 0.10 Mutaties reserves 484 484 106

Saldo van baten en lasten na reserve mutaties 45.883 45.894 42.813

TOTAALOVERZICHT BATEN PER TAAKVELD Begroting 2019 Berap 2019 Jaarrekening 2019

  Taakveld 0.2 Burgerzaken 9 9 17

  Taakveld 0.5 Treasury 0 350 350

  Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 9

  Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.638 1.638 1.170

  Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 5.007 5.007 1.408

  Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 20 20 0

  Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 27 27 0

  Taakveld 3.4 Economische promotie 317 317 0

  Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 390 390 89

  Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0

  Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 7.698 7.698 9.209

  Taakveld 7.2 Riolering 1.791 1.791 978

  Taakveld 7.3 Afval 28.341 28.341 29.002

  Taakveld 7.4 Milieubeheer 17 17 3

  Taakveld 7.5 Begraafplaatsen 740 740 509

Totaal Saldo van baten en lasten 45.994 46.344 42.743

  Taakveld 0.10 Mutaties reserves 111 111 122

Saldo van baten en lasten na reserve mutaties 45.883 46.233 42.865
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Vertrouwelijk
Aan het algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Avri
Meersteeg 15
4191 NK  GELDERMALSEN

Breda, juni 2020

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Voor u ligt het accountantsverslag dat wij hebben opgesteld op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de controle van de 
jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Avri (hierna: Avri). 

De belangrijkste bevindingen naar aanleiding van de eindejaarscontrole hebben wij in dit accountantsverslag opgenomen. 

Wij bedanken de directie en de betrokken medewerkers van Avri voor de open en constructieve samenwerking bij het verrichten van onze controlewerkzaamheden 
en de totstandkoming van onze rapportage. 

Tot het verstrekken van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Met vriendelijke groet,
Baker Tilly (Netherlands) N.V.

drs. R. Opendorp RA 
Partner
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Als accountant van Avri hebben wij de controle van de jaarrekening uitgevoerd op 
basis van de kaders en normen die door de wetgever als ook door u als algemeen 
bestuur aan ons zijn meegegeven. In dit accountantsverslag doen wij verslag van 
de uitkomsten van ons onderzoek naar de getrouwheid en de rechtmatige 
totstandkoming van de lasten en baten en de activa en passiva in de jaarrekening 
2019.

Wij constateren dat ontwikkelingen in wet en regelgeving voor deze controle nog 
een behoorlijke invloed hebben gehad op de werkzaamheden van ons als 
accountant, maar ook op die van de Avri zelf. Wij merken op dat uw organisatie de 
aanscherping van wet- en regelgeving momenteel goed heeft ingericht en dat 
diverse verbeteringen zichtbaar zijn waardoor de controle vlotter is verlopen. 
Externe factoren, zoals de oplevering verantwoording belastingopbrengst B.S.R. 
(inclusief accountantsverklaring) hebben nog wel voor vertraging gezorgd.

Ten aanzien van het proces van de controle constateren wij dat de late afronding 
van de controle 2018 als logisch gevolg heeft dat wij met de organisatie in 
november 2019 gestart zijn met de voorbereiding voor de controle 2019. Vanuit de 
controle 2018 zijn diverse actiepunten geconstateerd die opgepakt moesten 
worden. Dit heeft aan beide kanten een flinke inspanning voor een relatief kort 
tijdsbestek waarbij de coronacrisis niet heeft bijgedragen aan het beperken van de 
doorlooptijd van de controle. Daarbij is de oplevering van BSR pas eind april 
geweest waardoor delen van de controle pas opgepakt konden worden nadat de 
concept jaarrekening reeds in het bestuur was besproken en verzonden aan de 
participanten. Ondanks dat de initiële termijn niet is behaald is een eerste grote 
stap gezet om het jaarrekeningproces te verkorten waar de controle 2020 weer 
volledig binnen het gebruikelijke tijdschema dient te worden afgewikkeld.

In hoofdstuk 2 geven wij inzicht in de aard en reikwijdte van de werkzaamheden. 
Hierin worden onder andere de toleranties benoemd en de gekozen 
controleaanpak. De bij onze controle van de jaarrekening 2019 toegepaste 
goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% (€ 450.000) en voor 
onzekerheden 3% (€ 1.350.000) van de totale lasten. Wij hebben op het gebied 
van de rechtmatigheid fouten geconstateerd die meewegen in ons oordeel en 
leiden tot een aanpassing van ons oordeel. 

De conclusie ligt in het verlengde van het oordeel over 2018. In 2019 hebben wij 
geconstateerd dat een aantal inkopen in 2018 niet correct (Europees) is 
aanbesteed. Gezien het moment van constateren  in 2019 (aan het einde van het 
jaar) hebben wij toen reeds de verwachting uitgesproken dat deze bevindingen 
zeer waarschijnlijk ook voor de controle 2019 zouden gelden. De overeenkomsten 
over 2019 waren namelijk gelijk aan 2018 waardoor de organisatie pas eind 2019 
acties heeft kunnen ondernemen om een nieuwe aanbestedingsprocedure op te 
starten. Ondertussen heeft de organisatie stappen gezet om de 
rechtmatigheidsfouten richting de toekomst op te lossen, door het verder 
ontwikkelen van de bedrijfsvoering en het implementeren van de inkoopmodule. 

De inkoopmodule dwingt af dat bij inkopen het inkoopvolume en de gevolgde 
procedure worden ingegeven. Indien deze niet overeenkomen geeft het systeem 
een foutmelding en wordt de verplichting niet opgevoerd. Hierdoor worden 
rechtmatigheidsfouten geconstateerd voordat gelden worden uitgegeven. Dit zorgt 
voor een enorme toename in de beheersing van de aanbestedingen. Wij 
constateren dat bij twijfel de organisatie overleg zoekt of zaken rechtmatig 
verlopen. Wij vragen aandacht van de inkoper om met name kritisch te zijn op 
verlengingen van contracten omdat de verplichtingenadministratie dit niet kan 
ondervangen en daar dus sprake is van een ‘restrisico’ wat handmatig moet 
worden ondervangen.

Ten aanzien van de voorziening stortplaats heeft de organisatie een nieuwe beste 
inschatting gemaakt van de positie van Avri op basis van de huidige 
uitgangspunten. Conclusie hieruit is dat er bijna € 1,3 miljoen teveel voorzien is op 
basis van de in 2019 geldende uitgangspunten. Deze correctie is doorgevoerd in 
de jaarrekening. Wij beseffen dat deze neerwaartse bijstelling opmerkelijk lijkt 
aangezien binnen de Provincie een discussie loopt over het verlagen van de 
rekenrente wat een risico in zich heeft dat de toekomstige overdracht € 10 miljoen 
meer kan gaan kosten bij een rente aanpassing naar 3,1%. Aangezien dit onzeker 
is mag hier in de bepaling van de voorziening ultimo 2019 geen rekening mee 
worden gehouden. Wij adviseren het weerstandsvermogen verder op te bouwen 
om dit risico te kunnen opvangen. Wij constateren dat de aanpassing en de 
toelichting van het risico voor Avri toereikend in de jaarrekening zijn verwerkt. 
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In dit hoofdstuk van het accountantsverslag gaan wij met name ook in op die zaken 
die van belang zijn voor u als algemeen bestuur. Wij ondersteunen u daarbij in uw 
controlerende rol en uw besluitvorming rondom de jaarrekening. Bij de 
jaarrekening zijn wij voornemens een goedkeurende controleverklaring met 
betrekking tot de getrouwheid en een controleverklaring met beperking met 
betrekking tot de rechtmatigheid te verstrekken. 

In hoofdstuk 3 geven wij inzicht in de interne beheersing. We constateren dat 
middels aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden de risico’s die vanuit 
interim-controle niet afgedekt zijn, alsnog zijn ondervangen. Inzake de 
prestatielevering inkopen hebben wij vastgesteld dat deze niet voldoende 
aantoonbaar is waardoor dit element voor onze controle een onzekerheid oplevert 
welke niet tot een aangepast oordeel leidt. Wij zullen met de organisatie nagaan op 
welke wijze de zichtbare controle van facturen op prestatielevering kan worden 
bereikt. Op het gebied van de bevindingen rond de opbrengstverantwoording heeft 
uw organisatie verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van voorgaand boekjaar, 
waarbij de organisatie de processen rond afvalinzameling beter in control heeft 
gebracht, onder andere door gebruik te maken van de massabalans. 

In dit hoofdstuk gaan wij tevens in op een aantal overige onderwerpen waarover 
wij dienen te rapporteren. Dit betreffen de onafhankelijkheid van ons als 
accountant, de wijze waarop wij in onze controle omgaan met fraude en onze 
conclusie ten aanzien van de betrouwbaarheid en continuïteit van de 
geautomatiseerde gegevensverwerking. Wij hebben geen signalen van fraude 
geconstateerd. Daarnaast zijn wij onafhankelijk van Avri.
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Een goedkeurende verklaring over getrouwheid en een beperking in het oordeel 
over rechtmatigheid
De door ons geconstateerde ongecorrigeerde controleverschillen en onzekerheden 
inzake getrouwheid blijven binnen de door u gestelde goedkeuringstoleranties. 
De door ons geconstateerde ongecorrigeerde controleverschillen en onzekerheden 
inzake rechtmatigheid overschrijden de goedkeuringstolerantie. Wij zijn voornemens 
een controleverklaring af te geven met de volgende oordelen:

De beperking in het rechtmatigheidsoordeel betekent dat wij de rechtmatigheid van de 
in de jaarrekening opgenomen baten, lasten en balansmutaties hebben vastgesteld, 
met uitzondering van de specifiek in onze oordeelsparagraaf benoemde bevindingen. 
Deze bevindingen lichten wij in dit verslag nader toe.

Uit de controle is één onzekerheid geconstateerd welke is opgenomen in 
onderstaande tabel. 

Tabel ongecorrigeerde fouten en onzekerheden getrouwheid (x € 1.000)

Wij hebben rechtmatigheidsfouten geconstateerd, welke zijn opgenomen in 
onderstaande overzicht.

Tabel ongecorrigeerde fouten en onzekerheden rechtmatigheid (x € 1.000)

Met betrekking tot de rechtmatigheidsfouten constateren wij dat deze de grens van 
een afkeurende verklaring overschrijden. Ten aanzien van de kredietoverschrijdingen 
is het mogelijk dat de overschrijding wordt goedgekeurd door het algemeen bestuur 
voorafgaand aan de behandeling van de jaarrekening. Hierdoor hoeft de 
rechtmatigheidsfout niet mee te tellen en zal qua rechtmatigheid net als voorgaand 
jaar een oordeel met beperking worden verstrekt in verband met 
rechtmatigheidsfouten inzake aanbestedingen. Onze controleverklaring zal zodoende 
pas verstrekt worden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het BBV
Wij constateren dat het toepassen van het BBV ten opzichte van 2018 duidelijk 
verbeterd is.

Belangrijk is het dat de organisatie wijzigingen in verslaggeving goed volgt zodat 
tijdige aanpassing van de P&C producten hierop kan plaatsvinden.

Het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening
Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag verenigbaar is met de jaarrekening. 

Getrouwheid Goedkeurend

Rechtmatigheid Beperking

Bevinding Ref. Fout Onzeker

Prestatieverklaringen Pagina 9 - 244

Totaal - 244

Goedkeuringstolerantie getrouwheid 435 1.305

Bevinding Ref. Fout Onzeker

Aanbestedingen Pagina 10 1.186 -

Prestatieverklaringen Pagina 9 - 244

Kredietoverschrijdingen Pagina 10 314

Totaal 1.500 244

Goedkeuringstolerantie rechtmatigheid 435 1.305
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Gemaakte schattingen in de jaarrekening
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het dagelijks bestuur belangrijke 
schattingen. We hebben de schattingen die het dagelijks bestuur heeft gemaakt bij 
het opstellen van de jaarrekening beoordeeld. Onderstaande tabel geeft een 
overzicht van onze bevindingen met de bijbehorende toelichting. Voor wat betreft 
de belangrijkste schattingen die ook in het voorgaande jaar relevant waren, is 
onze conclusie dat deze gebaseerd zijn op consistente uitgangspunten en 
veronderstellingen.

Gemaakte schatting 2019 Concept 2018

Waardering van uw (im)materiële vaste activa   

Toelichting: 
Wij zijn van mening dat de schattingen met betrekking 
tot de (im)materiële vaste activa een evenwichtig 
beeld geven van de waardering van uw (im)materiële 
vaste activa.

Waardering van uw vorderingen   

Toelichting: 
Wij zijn van mening dat de schattingen met betrekking 
tot de vorderingen een evenwichtig beeld geven van 
de waardering van uw vorderingen. 

Waardering van uw voorzieningen   

Toelichting
Wij zijn van mening dat de schattingen met betrekking 
tot de voorzieningen een evenwichtig beeld geven van 
de waardering van uw voorzieningen. Wel merken wij 
een controleverschil aan van € 1.288.000, dat op een 
juiste wijze is gecorrigeerd in de jaarrekening. Wij 
lichten dit verschil inzake de voorziening stortplaats 
hierna toe. Legenda status:

 = evenwichtig  = optimistisch  = voorzichtig  = controleverschil

Voorziening Stortplaats
Voor de niet meer in exploitatie zijnde stortplaats is een voorziening gevormd voor 
overdracht naar de provincie Gelderland. Bij deze overdracht dient een geldbedrag 
aan de provincie te worden betaald voor eeuwigdurend onderhoud. In 2011 heeft Avri
het toen berekende doelvermogen vervroegd aan de provincie overgedragen 
aangezien de provincie hogere rendementen op belegd vermogen kon behalen dan 
Avri. Bij Avri is sindsdien nog wel een voorziening opgenomen voor het resterende 
onderhoud tot de geplande overdrachtsdatum.

Voorde controle van de waarde van de resterende voorziening ultimo 2019 hebben wij 
Avri verzocht een position paper op te stellen op basis van de geldende 
uitgangspunten en voorwaarden. De conclusie hieruit is tweeledig:
 De verwachte nog te besteden kosten bedragen € 310.000 terwijl de voorziening 

in de conceptjaarrekening € 934.000 bedroeg. Het overschot van € 624.000 moet 
vrijvallen.

 De contant gemaakte verplichting op overdrachtsdatum bedraagt € 5.059.000 
terwijl de contante waarde van het reeds overgedragen doelvermogen, mede 
door het hogere rendement, € 5.723.000 bedraagt. Er is derhalve een bedrag van 
€ 664.000 meer afgedragen dan noodzakelijk. Dit bedrag moet als vordering op 
de provincie worden opgenomen en resulteert in een extra bate.

Deze aanpassingen zijn op een juiste wijze in de jaarrekening verwerkt en verhogen 
het resultaat van het Programma Basispakket.

Momenteel is duidelijk dat het risico aanwezig is dat de provincie de rekenrente zal 
verlagen van 4,6% naar 3,1%. Als dat werkelijk gebeurt én Avri zou op dat moment de 
stortplaats overdragen, dan dient een additioneel bedrag van ruim € 10 miljoen te 
worden bijgestort. Aangezien dit een onzeker risico is, mag dit niet cijfermatig in de 
jaarstukken verwerkt worden, maar is een toelichting gezien de omvang van het risico 
wel noodzakelijk. Wij hebben vastgesteld dat dit op een juiste wijze in de jaarstukken 
is toegelicht.

2. Bevindingen bij de getrouwheid
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Prestatieverklaringen
Bij de controle van de bestedingen hebben wij een statistische steekproef 
getrokken uit de totale populatie. Op basis van die steekproef zijn 133 facturen 
gecontroleerd. Van 6 facturen (van in totaal € 27.000) kon geen prestatieverklaring 
worden aangeleverd en ook niet op een andere wijze worden vastgesteld dat de 
prestatie geleverd was. 

De onzekerheden uit die steekproef worden geëxtrapoleerd over de totale 
populatie, zodat een statistisch verantwoord oordeel over de totale populatie kan 
worden gegeven. Het totaal aan onzekerheden wegens het ontbreken van 
prestatieverklaringen bedraagt € 244.000.

2. Bevindingen bij de getrouwheid



Dit gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het financieel 
beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet. Het systeem van budgetbeheer en -
bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven en dat 
belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het 
algemeen bestuur, zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan 
nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan het 
algemeen bestuur van budgetoverschrijdingen heeft het risico in zich dat inbreuk 
wordt gemaakt op het budgetrecht van het algemeen bestuur. Het begrotingscriterium 
is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota 2018 van de Commissie BBV.

In de kadernota is opgenomen dat het overschrijden van de begroting altijd 
onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegewogen in het 
accountantsoordeel. Deze kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar 
in de jaarrekening zijn opgenomen. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid 
moet gekeken worden naar de lastenoverschrijdingen per programma. 

Wij constateren dat er sprake is van overschrijding van de begrote lasten in 2019 ten 
aanzien van met name het programma bedrijfsafval. Deze hogere lasten worden door 
hogere baten gedekt. Als gevolg hiervan achten wij de overschrijding van de begrote 
lasten rechtmatig.

Kredieten
Wij zijn nagegaan of de investeringen tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van 
de door het bestuur geautoriseerde kredieten. Wij constateren overschrijdingen op 
investeringsniveau ten opzichte van de geautoriseerde kredieten, namelijk € 150.000 
voor ondergrondse brengvoorzieningen en € 164.000 voor materieel IBOR. Deze 
overschrijdingen zijn in de jaarrekening inzichtelijk gemaakt en kunnen volgens het 
normenkader door het AB worden geautoriseerd waarna deze cijfermatig niet als 
onrechtmatig meetellen. Wij adviseren u dergelijke de bestedingen in het boekjaar te 
bewaken zodat autorisatie van dreigende overschrijdingen tijdig vooraf kan 
plaatsvinden. Pas nadat het algemeen bestuur deze overschrijdingen goedkeurt tellen 
deze niet meer mee in ons oordeel. 

2. Bevindingen bij de rechtmatigheid
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Europese aanbestedingsrichtlijnen
In het kader van de rechtmatigheid van de jaarrekening 2019 is een controle 
uitgevoerd op de naleving van de (Europese) aanbestedingsrichtlijnen. De organisatie 
heeft naar aanleiding van de opmerkingen in onze managementletter een uitgebreide 
spendanalyse uitgevoerd. De conclusie hieruit is dat er sprake is van meerdere 
verplichtingen die niet rechtmatig zijn aanbesteed of waarvan onzeker is dat deze 
rechtmatig zijn aanbesteed. De geconstateerde fouten betreffen een besteding van
€ 530.000. Er zijn geen onzekerheden geconstateerd.

Tijdens onze controle hebben wij aanvullende fouten geconstateerd van € 656.000 
welke ziet op 2 leveranciers. Het totaal aan onrechtmatige aanbestedingen bedraagt    
€ 1.186.000. Wij adviseren de organisatie op korte termijn vast te stellen in hoeverre 
deze contracten effect hebben op de jaarrekening 2020 en zo nodig acties te nemen 
om deze rechtmatigheidsfouten zo spoedig mogelijk op te lossen.

Eind 2019, begin 2020 zijn door uw organisatie verbeteringen doorgevoerd om de 
rechtmatigheid van aanbestedingen te waarborgen. Zo is een formele interne 
procedure ingericht (inkoopformulier) die preventief kan bewaken dat de 
aanbestedingsvoorwaarden adequaat worden nageleefd. Deze procedure dient echter 
nog wel te worden aangescherpt omdat nu met name de maatregel gericht is op 
awareness en de interne controle hierop nog ingericht dient te worden. Dit zou kunnen 
door de inkoopadviseur een controle uit te laten voeren bij verplichting > waarde x of 
door af te dwingen dat dergelijke inkopen altijd vooraf door de inkoopadviseur moeten 
worden goedgekeurd. Dit dient Avri in staat te stellen zichtbaar in control te zijn met 
betrekking tot zijn rechtmatige bestedingen. Wij vinden hiermee dat een grote stap is 
gezet in het zichtbaar maken van beheersing.

Begrotingsrechtmatigheid
Naast de controle op de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en 
balansmutaties in de jaarrekening 2019, hebben wij de begrotingsrechtmatigheid 
gecontroleerd. De toe te passen normen voor dit begrotingscriterium zijn gebaseerd 
op artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet en moeten door het algemeen 
bestuur zelf nader worden ingevuld en geconcretiseerd. 
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Mutaties in de reserves
De mutaties in de reserves zoals opgenomen in de jaarrekening kunnen als volgt 
worden gespecificeerd:

Wij constateren dat de mutaties in reserves in veel gevallen op basis van ‘principes’ 
worden verwerkt. Hiermee wordt bedoeld dat het resultaat van een specifiek project 
wordt onttrokken / toegevoegd aan de betreffende reserve. Wij hebben vastgesteld dat 
de mutaties in de reserves in lijn liggen met de spelregels van de door u vastgestelde 
Nota Reserves en Voorzieningen Avri 2017. Wij adviseren u ter overweging te nemen 
om in de begroting toe te lichten hoe eventuele tekorten / overschotten worden gedekt 
vanuit bestemmingsreserves zodat dit transparant is voor het bestuur.

Gewijzigde 
begroting

Jaarrekening Verschil

Dotaties 452 714 262

Onttrekkingen -1.440 -1.656 -216

Saldo mutaties in de reserves -988 -942 46

Niet financiële beheershandelingen
Handelingen en beslissingen van niet-financiële aard vallen buiten de scope van de 
rechtmatigheidscontrole door de accountant. De accountant toetst deze handelingen 
en beslissingen niet inhoudelijk door gegevensgericht onderzoek. Volstaan wordt in dit 
kader met het beoordelen van het interne systeem van risicoafwegingen. Binnen dit 
systeem moeten voorwaarden zijn geschapen om risico’s goed te kunnen beoordelen 
en in de tijd te kunnen volgen.

Wij hebben ons een beeld gevormd over de wijze van totstandkoming van de 
inventarisatie van de risico’s en de getrouwe weergave van de hieruit mogelijk 
voortvloeiende financiële gevolgen in de paragraaf Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing van het jaarverslag. Hieruit volgen geen bevindingen en verkrijgen 
wij het beeld van een evenwichtige risico-analyse.

Misbruik en oneigenlijk gebruik
In de externe en interne regelgeving zijn diverse bepalingen opgenomen die erop zijn 
gericht om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Uw organisatie heeft de 
toets op het misbruik en oneigenlijk gebruik neergelegd in interne controleplannen.
De uitkomst van deze toets heeft niet geleid tot bevindingen die invloed hebben op de 
rechtmatigheid van baten en lasten en balansmutaties.
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Algemeen
Bij de planning en uitvoering van de controle van de jaarrekening 2019 van uw 
gemeenschappelijke regeling hebben wij de interne beheersmaatregelen, welke 
onderdeel uitmaken van de administratieve organisatie van uw gemeenschappelijke 
regeling, in onze overwegingen betrokken. Wij hebben de opzet, het bestaan en de 
werking van interne beheersmaatregelen onderzocht, voor zover wij dit in het kader 
van de jaarrekening noodzakelijk achten en niet met het doel om een oordeel over de 
effectiviteit van de interne beheersing te geven. 

Wij hebben geen onderzoek naar de effectiviteit van de interne beheersing verricht, 
anders dan dat relevant is voor onze jaarrekeningcontrole. 

Bevindingen interne beheersing
In onze managementletter 2019 hebben wij onze bevindingen en aanbevelingen van 
onze tussentijdse controle 2019 opgenomen. In deze managementletter hebben wij 
aangegeven welke zaken vóór de jaarrekeningcontrole 2019 opgepakt zouden moeten 
zijn. 

Ondanks dat onze managementletter in maart 2020 definitief is uitgebracht, 
constateren wij verbeteringen in de kwaliteit van de door uw organisatie voorbereide 
balansspecificaties ten behoeve van de jaarrekeningcontrole. 

Er blijven echter ook nog verbeterpunten op het gebied van de interne controle op de 
aangeleverde stukken. Ook wat betreft de prestatieverklaringen heeft de controle voor 
zowel de organisatie als ook voor ons nog een aanzienlijke inspanning gevergd. Wij 
adviseren u maatregelen te implementeren zodat de controle op prestatieleveringen 
onderdeel uitmaakt van uw interne controle bij het goedkeuren van de inkoopfacturen.

Op het gebied van de beheersing omtrent de volledigheid van de opbrengsten heeft 
uw organisatie het afgelopen jaar verbeteringen geïmplementeerd. Dit zorgt voor 
betrouwbaardere informatie over de opbrengsten uit afvalinzameling, onder andere 
door gebruik te maken van de massabalans. 

Hier staat tegenover dat de controle van de Nedvang posten meer inspanningen 
heeft gevraagd wegens complexiteit van het dossier en brand bij afvalverwerkers.

Automatisering
Onze controle was niet primair gericht op het doen van een uitspraak omtrent de 
continuïteit en betrouwbaarheid van (delen van) de geautomatiseerde 
gegevensverwerking en wij hebben daartoe ook geen opdracht van het 
management ontvangen. De jaarrekeningcontrole heeft geen tekortkomingen in de 
continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking 
aan het licht gebracht.

Fraude en naleving wet- en regelgeving
Het dagelijks bestuur is primair verantwoordelijk voor het voorkomen van fraude, 
het naleven van wet- en regelgeving en voor een cultuur van eerlijkheid en 
integriteit en dient zowel preventieve als repressieve beheersingsmaatregelen te 
nemen om de kans op fraude en overtreding van wet- en regelgeving zo veel 
mogelijk te beperken. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht 
op het dagelijks bestuur in de uitvoering van deze taken.

Voor het uitoefenen van deze verantwoordelijkheid maakt het dagelijks bestuur 
gebruik van diverse beheersingsmaatregelen, zoals interne richtlijnen en 
gedragscodes, controle technische functiescheiding en periodieke rapportages 
over financiën.

Ten behoeve van onze jaarrekeningcontrole identificeren wij, in het kader van NV 
COS 240/250, de risico’s met betrekking tot fraude en overtreding van wet- en 
regelgeving en beoordelen wij de interne beheersings-maatregelen die gericht zijn 
op het voorkomen en signaleren van (materiële) fraude en niet-naleving van wet-
en regelgeving. Voor zover relevant voor onze controle voeren wij 
gegevensgerichte controlewerkzaamheden uit. Onze controle is echter niet 
specifiek gericht op het signaleren van fraude en niet-naleving van wet- en 
regelgeving. In het kader van onze controle hebben wij geen bevindingen te 
melden met betrekking tot fraude.
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Naleving wet- en regelgeving en overige
Wij informeren het algemeen bestuur over illegale handelingen waarbij het hoger 
kader is betrokken en over fraude en illegale handelingen (of deze nu door het hoger 
kader of door andere werknemers zijn veroorzaakt) die een onjuistheid van materieel 
belang in de jaarrekening tot gevolg hebben. Gedurende de controle zijn geen 
significante punten gesignaleerd ten aanzien van feitelijke of vermoedelijke niet-
nakoming van wet- en regelgeving, voor zover deze van belang worden geacht voor 
de mate waarin het algemeen bestuur in staat is haar taken te vervullen.

Corruptie en omkopingsrisico’s
Uw gemeenschappelijke regeling maakt onderdeel uit van de overheidssector waarin 
volgens onze beroepsorganisatie corruptie vaker dan bij andere sectoren voorkomt. 
Dit komt onder andere omdat veel transacties met een relatief grote omvang 
plaatsvinden, de transparantie over marktprijzen niet in alle gevallen voldoende is om 
te beoordelen. Hierdoor hebben wij dit als aandachtspunt in onze controle 
meegenomen. 

Corruptie is een wereldwijd probleem waarbij het uw verantwoordelijkheid is om 
corruptie binnen uw gemeenschappelijke regeling te voorkomen. Onze beroepsregels 
zijn in de praktijkhandreiking “Corruptie, werkzaamheden van de accountant” verder 
aangescherpt, hetgeen tot aanvullende werkzaamheden heeft geleid. Avri beschikt 
over beschreven procedures ten aanzien van de samenwerking met derden en een 
intern inkoop- en aanbestedingsbeleid aangevuld met gedragsregels voor de juiste 
mindset van de medewerkers. Zichtbare monitoring op de werking en naleving van dit 
beleid is een aandachtspunt voor uw organisatie. 

Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht om eventuele effecten van dit 
risico ten behoeve van onze controle van de jaarrekening te mitigeren:
− Detailcontrole op de inkopen en aanbestedingen om vast te stellen dat alle 

inkopen conform de geldende Europese aanbestedingsregels en de 
Aanbestedingswet 2012 zijn aanbesteed.

− Door middel van een steekproef vaststellen of voor alle inkopen welke in 
rekening zijn gebracht aan de gemeenschappelijke regeling ook een prestatie 
is geleverd door de tegenpartij.

Uit bovenstaande werkzaamheden zijn geen bevindingen voortgekomen met 
betrekking tot corruptie. Wel zijn bevindingen geconstateerd bij de toegepaste 
aanbestedingsvormen, zoals reeds benoemd in dit verslag.
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4.1 Wet Normering Topinkomens (WNT)
Ontwikkelingen – bezoldigingsmaximum
De minister van BZK heeft het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2020 vastgesteld op
€ 201.000. Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn 
voor 2020 geïndexeerd. De eerste twaalf kalendermaanden van de functievervulling mag de 
bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 26.800 per maand voor de eerste zes 
maanden en € 20.300 per maand voor de volgende zes maanden, óf indien dit lager is, de 
som van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het maximum uurtarief van het 
betreffende jaar. Het maximum uurtarief bedraagt voor 2020 voor de eerste twaalf 
kalendermaanden € 193 (2019: € 187). Vanaf kalendermaand 13 geldt het voor de instelling 
toepasselijke bezoldigingsmaximum zoals die ook geldt voor een topfunctionaris met 
dienstbetrekking. 

Ontwikkelingen – openbaar te maken informatie
Vanaf 2020 dienen voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking de daadwerkelijk 
gewerkte uren gedurende de eerste twaalf kalendermaanden openbaar gemaakt te worden. 
Dit betekent dat u inzicht moet hebben in en een registratie moet hebben van deze gewerkte 
uren door de topfunctionaris zonder dienstbetrekking. 

Voor topfunctionarissen die naast hun topfunctie:
- tevens nevenwerkzaamheden vervullen bij uw organisatie, of 
- werkzaamheden verrichten bij aan uw organisatie gelieerde rechtspersonen, of
- gelijktijdig leidinggevende topfunctionaris in dienstbetrekking is bij een andere 

rechtspersoon of instelling waarop de WNT van toepassing is

geldt dat vanaf de verantwoording 2020 de WNT-gegevens die op deze zogenaamde 
samenloop van werkzaamheden betrekking heeft openbaar moeten worden gemaakt. Voor 
de openbaar te maken gegevens verwijzen wij naar artikel 5 van de Uitvoeringsregeling 
WNT die geldt vanaf 1 januari 2020.

4.2 Wet normalisering arbeidsrechtpositie ambtenaren (Wnra)
Per 1 januari jl. is de Wnra in werking getreden. Kort samengevat houdt die wet in dat de 
ambtenaar sinds dit jaar een gewone werknemer is en dat de bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek op hen van toepassing zijn (enkele uitzonderingen daargelaten). Dit betekent 
onder andere dat de ambtenaar niet langer op basis van een (eenzijdige) aanstelling 
werkzaam is, maar op basis van een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst. Dit betekent onder 
meer dat de ambtenaar ontslagbescherming geniet, recht heeft op een transitievergoeding 
bij ontslag en dat de wettelijke opzegbepalingen van toepassing zijn. De Wnra vraagt dat u 
keuzes maakt over bijvoorbeeld de inhoud en vorm van de arbeidsovereenkomsten, de 
aanleg van dossiers en administratieve wijzigingen. Heeft u de juiste kennis hiervoor reeds 
in huis?

Ten slotte heeft de Wnra ook tot gevolg dat alle wetswijzigingen die onlangs met de Wet 
Arbeidsmarkt in Balans in werking zijn getreden, ook op gemeenten van toepassing zijn. 

4.3 Wet compensatie transitievergoeding
- Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het 

UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. 
- Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen als zij een werknemer 

ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is.
− Zo voorkomt de overheid dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van 

kosten na 2 jaar loon doorbetalen aan zieke werknemers.
− Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

− de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
− de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
− de werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

− Het is aan de werkgever om bij het UWV aan te tonen dat aan alle voorwaarden wordt 
voldaan; het dossier moet dus op orde zijn

− Houdt u er rekening mee dat er een termijn op de aanvraag en een maximum aan de 
compensatie zit. 



4.4 Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 
Oproepkrachten
• Een oproepkracht moet ten minste 4 dagen van tevoren schriftelijk worden 

opgeroepen. Deze termijn kan bij cao worden verkort tot 24 uur.
• Bij het intrekken/wijzigen van de oproep binnen 4 dagen voor de opgeroepen uren, 

heeft de oproepkracht toch recht op loon over de opgeroepen uren.
• Na iedere periode van 12 maanden moet u de oproepkracht een aanbod doen voor een 

vaste arbeidsomvang, gebaseerd op het gemiddelde aantal uren in de 12 
voorafgaande maanden. De oproepkracht mag deze weigeren en blijft dan 
oproepkracht. U moet wel na iedere 12 maanden een aanbod doen.

Transitievergoeding
• Aanspraak vanaf de 1e dag van het dienstverband (ook ingeval van beëindiging in de 

proeftijd) ingeval werkgever initiërende partij is om te komen tot een einde van de 
arbeidsovereenkomst.

• 1/3 bruto maandsalaris inclusief alle toeslagen en structurele emolumenten per 
dienstjaar (feitelijke duur).

Ketenregeling
• Maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd in maximaal 3 jaar.
• Termijn om de keten te doorbreken is 6 maanden.
WW-premie
• De hoogte van de WW-premie wordt bepaald door het type contract. De lage premie 

(thans 2,94%) geldt voor een schriftelijk contract voor onbepaalde tijd met een vaste 
arbeidsomvang. De hoge premie (thans 7,94%) geldt voor flexibele contracten (met 
o.a. uitzonderingen voor BBL-ers en werknemers onder de 21 jaar).

Payrolling
• Payroll-werknemers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers 

van de opdrachtgever waar de payroll-werknemer werkt.

4.5 Rechtmatigheidsverantwoording met ingang van boekjaar 2021 
Met ingang van boekjaar 2021 dienen gemeenten een rechtmatigheidsmededeling op te 
stellen. Aangezien u als uitvoeringsorganisatie voor diverse gemeenten optreedt, bestaat de 
kans dat het College van de diverse deelnemende gemeentes, Avri in 2021 verzoekt om 
verantwoording af te leggen over de rechtmatigheid van de werkzaamheden die zijn 
uitbesteed aan Avri.

Deze verantwoording gaat bij gemeenten en naar verwachting ook bij gemeenschappelijke 
regelingen, onderdeel uitmaken van de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling en 
als zodanig object van onderzoek worden voor de accountant in zijn opdracht om een 
getrouwheidsoordeel bij de jaarrekening af te geven. 

De aanstaande wetswijziging veroorzaakt dat de bewijslast om aan te tonen dat de 
gemeenschappelijke regeling primair in control is op gebied van financiële rechtmatigheid en 
getrouwheid wordt verlegd van de accountant naar het Bestuur. De intentie is dat de 
accountant hierbij als vierde lijn gaat functioneren. In onze optiek kan dit alleen worden 
bereikt als uw zelfcontrolerend vermogen in de 1ste, 2de en 3de-lijn binnen uw 
mogelijkheden en ambitieniveau optimaal is, waardoor wij alleen in de noodzakelijke 
processen en transacties hoeven te “spitten”. Waar de 2de en 3de lijncontrole goed is 
ingericht zullen wij in hogere mate steunen op uw deelwaarnemingen maar altijd in 
beperkte omvang zelfstandig werkzaamheden blijven uitvoeren. U mag van uw accountant 
verwachten dat hij zelfstandig een oordeel blijft vormen over de beheersing van de 
organisatie. Voor gebieden die minder belicht worden, zullen wij uitgebreidere 
werkzaamheden uitvoeren.

In onze managementletter hebben wij u gewezen op de wenselijkheid van verbijzonderde 
interne controle (VIC), ook wel de 3de lijn genoemd. Bij de inrichting van de VIC moeten de 
wensen en behoeften van de organisatie voorop staan. Wij gaan graag het gesprek met u 
aan welke vorm het beste past bij de eisen en schaal van de organisatie. 

4. Overige onderwerpen
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Om voorbereid te zijn op deze wetswijziging adviseren wij u om een kritische analyse uit te voeren op 
de huidige stand van zaken binnen uw gemeenschappelijke regeling. Allereerst is het van belang om 
terug te blikken, en na te gaan in hoeverre uw organisatie in de afgelopen jaren gesteund heeft op de 
werkzaamheden van de accountant. Afhankelijk van de uitkomsten van deze analyse, dient u uw 
ambitie gericht op de wetswijziging te gaan bijstellen. Wij raden u aan om deze ambitie officieel vast te 
stellen, waarmee verankering in de organisatie wordt geborgd. In deze visie dient een beeld te worden 
geschetst hoe u de organisatie wenst te beheersen/ controleren. De visie dient een leidraad te 
bevatten voor de organisatie om te waarborgen en zichtbaar te maken dat binnen de gemeente 
getrouw en rechtmatig wordt gehandeld. 

Op basis van het gewenste ambitieniveau in de visie dient te worden bepaald of de randvoorwaarden 
voor realisatie van deze visie toereikend zijn binnen uw gemeenschappelijke regeling en wat dit 
eventueel betekent voor de huidige inrichting van de 1steen 2de lijnscontrole en de positionering van de 
3de lijn (VIC). Ten aanzien van de positionering van de VIC is het belangrijk dat zij de positie krijgen om 
onafhankelijk te rapporteren over eventuele bevindingen. Uitgangspunten die bij een eventuele 
herziening/ herstructurering van uw organisatie in ogenschouw moeten worden genomen is een goed 
werkende bestuurlijke inrichting, actuele risicomanagement /beheersing per proces, juiste 
implementatie van de PDCA- cyclus (plan, do, check en act) en toezicht op de invoering van 
verbetermaatregelen.

Belangrijk is hierbij om na te gaan wat de (aangepaste) visie betekent voor uw processen en 
systemen. Indien er vele aanpassingen benodigd zijn om uw organisatie zichtbaar in control 
te krijgen op het gebied van getrouwheid en financiële rechtmatigheid heeft dit een 
behoorlijk impact op uw medewerkers. De aanpassingen dienen uiteindelijk te worden 
gedragen door de medewerkers van gemmenschappelijke regeling op elke niveau binnen de 
organisatie. Hierbij is gedegen aanpak voor de implementatie essentieel. Iedere 
medewerker dient namelijk op zijn niveau te worden meegenomen in het gewenste risico 
management zoals dat is beschreven in de visie. Onze visie hierop is om medewerkers 
vooral aan de voorkant te betrekken bij de actualisatie van de het 
risicomanagement/beheersing per proces. Hierdoor creëer je bewustwording en draagvlak 
door de gehele organisatie. Onderstaand figuur geeft bovenstaande visueel weer
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Teneinde hier grip op te krijgen is het zaak aandacht te hebben voor mensgerichte 
beheersinstrumenten. Het vaststellen van gewenst gedrag en het borgen van dit gedrag middels 
genoemde beheersinstrumenten zal daarbij helpen. De zogenaamde “Soft controls” zijn op te vatten 
als maatregelen die van invloed zijn op bijvoorbeeld de motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie en 
normen en waarden van medewerkers. Soft controls vormen een onlosmakelijk onderdeel van de set 
beheersingsmaatregelen die het management treft om zeker te stellen dat de organisatiedoelstellingen 
worden gerealiseerd (De Heus en Stremmelaar, 2000).

Wij adviseren u om aandacht te hebben voor deze aspecten. Wij kunnen u hierbij helpen door 
dit mee te nemen in onze controle aanpak en een eerste 0-meting hierover op te stellen. Wij 
kunnen ons ook voorstellen dat het belangrijk is voor het bestuur, managementteam en de 
ambtelijke organisatie om meer duidelijkheid te krijgen over de invulling van ieders rol en 
verantwoordelijkheid en de eisen die worden gesteld aan de interne beheersing om tot een 
rechtmatigheidsverantwoording te kunnen komen en met elkaar hierover het goede gesprek te 
hebben. Wij gaan graag het gesprek met u aan om u verder te adviseren over het mogelijk 
verder verfijnen van de visie, de inrichting van de interne controle en positionering van de VIC. 
Tevens kunnen wij u ook van dienst zijn bij de uitwerking van uw risicoanalyse en u adviseren 
over mogelijke beheersmaatregelen. Wij hebben ervaring met het beleggen van sessies met 
medewerkers om de risicoanalyse en beheersmaatregelen in kaart te brengen en zodoende 
draagvlak te creëren bij uw medewerkers. Wij houden bij de advisering uiteraard rekening met 
de eisen en schaal van uw gemeenschappelijke regeling.

In januari jl. is de model tekst en de toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording 
gepubliceerd door de commissie BBV. Hiermee is bekend geworden hoe de verantwoording 
eruit komt te zien. Er is echter nog niet bekend gemaakt op welke wijze het betuur tot een 
rechtmatigheidsverantwoording kan komen: het antwoord op de vraag: wat moet de 
gemeenschappelijke regeling doen om de verantwoording te kunnen verstrekken. Inmiddels 
zijn wij bij diverse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen aan de slag met raad, het 
college, het algemeen en dagelijks bestuur en ambtelijke organisatie om het antwoord op deze 
vraag te vinden. Het gaat daarbij om het bepalen van de ambitie ten aanzien van interne 
beheersing, het creëren van draagvlak binnen de organisatie en het bestuur en het formuleren 
van normenkader, toetsingskader en aanpak van de interne rechtmatigheidscontrole 
(waaronder controleplan). Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen interne beheersing 
in de processen (eerste lijn), interne controle onder verantwoordelijkheid van de lijnmanager 
(tweede lijn) en de verbijzonderde interne controle (derde lijn). De samenhang en inrichting van 
deze drie lijnen (three lines of defence) is belangrijk om te ontwerpen en in te richten. Wij 
adviseren u hiervoor een plan van aanpak op te stellen. 
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Opzet en reikwijdte van de controle
Onze controle is gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Niet uitgesloten is dat afwijkingen 
voorkomen die voor de jaarrekening als geheel niet van belang zijn. Op grond van het Bado stelt het bestuur de goedkeuringstolerantie vast, die de accountant bij zijn jaarrekeningcontrole 
dient te hanteren. 

Op grond van de jaarrekening 2019 bedraagt de goedkeuringstolerantie voor fouten afgerond € 435.000 (1% van de lasten) en voor onzekerheden € 1.305.000 (3% van de lasten). Als de 
goedkeuringstolerantie niet wordt overschreden, kan een goedkeurende controleverklaring afgegeven worden. Deze goedkeuringstolerantie is een kwantitatief criterium. De uiteindelijke 
oordeelsvorming is echter altijd een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve afwegingen. Het rapporteringsbedrag, de maatstaf die geldt voor het rapporteren van fouten en 
onzekerheden, is door het algemeen bestuur bepaald op € 100.000.

Ons onderzoek richt zich niet specifiek op het ontdekken van fraude. De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude berust bij het dagelijks bestuur. De 
accountant is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de preventie van fraude.

Controleopdracht
De opdracht tot controle van de jaarrekening is uitgevoerd conform de met u gemaakte afspraken die zijn vastgelegd in de opdrachtbevestiging d.d. 19 december 2019. De 
jaarrekeningcontrole is gericht op het uitbrengen van een onafhankelijk oordeel omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2019 van Avri. Het is de 
verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur om de jaarrekening op te maken in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Het is onze 
verantwoordelijkheid een oordeel te geven over de jaarrekening, als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet.

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden 
(Bado), het door het algemeen bestuur vastgestelde controleprotocol en het controleprotocol Wet normering topinkomens 2019 vallen. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen 
aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend

Fouten in de jaarrekening 
(% lasten)

< 1% > 1 < 3% - > 3%

Onzekerheden in de controle 
(% lasten)

< 3% > 3 < 10% > 10% -
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Wij zijn onafhankelijk van Avri
Baker Tilly (Netherlands) N.V. heeft diverse organisatorische maatregelen getroffen 
om zijn onafhankelijkheid en die van zijn medewerkers te waarborgen. Deze 
maatregelen omvatten onder meer: 
− voorschriften en procedures omtrent onafhankelijkheid. Deze voorschriften voor 

professioneel gedrag op het gebied van kwaliteit en onafhankelijkheid zijn 
opgenomen in de Gedragscode van Baker Tilly. Deze Gedragscode geldt voor 
iedere medewerker van Baker Tilly en wordt natuurlijk steeds geactualiseerd;

− jaarlijkse bevestiging van onafhankelijkheid door partners en medewerkers van 
Baker Tilly en ondersteunende stafdiensten;

− cliënt- en opdrachtacceptatieprocedures, waaronder een beoordeling, of er 
sprake is van mogelijk conflicterende diensten;

− intern en extern kwaliteitsonderzoek;
− reviews door externe toetsers die niet bij de opdracht betrokken zijn, ter 

waarborging van een deugdelijke grondslag/deskundig oordeel;
− roulatie van externe accountants op de opdracht.

Op grond van dit verslag zijn wij van mening dat wij in relatie tot uw organisatie, in 
overeenstemming met de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants 
bij assurance-opdrachten (ViO) en artikel 24a van de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), onafhankelijk hebben gefunctioneerd en dat de 
objectiviteit van onze oordeelsvorming in het afgelopen jaar niet is aangetast.
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Controleaanpak en uitvoering
Wij voeren onze controle uit met een mix van systeem- en gegevensgerichte 
werkzaamheden en een mix van vaste teamleden en ingeschakelde experts. 
Daarnaast beschikken wij als organisatie over verschillende 
kwaliteitsborgingsmaatregelen. Dit geheel tezamen leidt tot een kwalitatief goede 
controle. In ons controleplan en dit verslag is voor elk bijzonder aandachtsgebied in 
onze controle terug te lezen wat de kernpunten in onze controle zijn geweest die 
hebben bijgedragen aan de kwaliteit in onze controle. Daarnaast gaan wij in de 
volgende paragrafen van deze bijlage nog nader in op de samenwerking met de 
andere accountants en de ingeschakelde experts.

Onze controleaanpak is onder andere gericht op het in kaart brengen van de voor de 
jaarrekening van belang zijnde risico’s. Op basis van onze gesprekken met het 
management over de belangrijke financiële en operationele ontwikkelingen is een 
aantal punten met een verhoogd risico voor de jaarrekening 2019 onderkend:
− schattingen en toelichtingen in de jaarrekening;
− aanbestedingen;
− WNT-bijlage;
− Volledigheid opbrengsten;
− Voorziening stortplaats.

Inschakeling van externe deskundigen
Wij hebben in het kader van onze controle geen gebruik gemaakt van de 
werkzaamheden van externe deskundigen.

Significante uitdagingen/moeilijkheden tijdens de controle
Ten aanzien van het controleren van verschillende balansspecificaties (Nedvang) 
en de prestatieverklaringen is sprake geweest van significante uitdagingen die hun 
oorsprong mede vinden in geconstateerde bevindingen. Deze elementen hebben 
geleid tot een langere doorlooptijd dan initieel gepland.

Significante schattingsposten
De belangrijkste schattingsposten binnen de jaarrekening van Avri betreffen:
− waardering van uw materiële vaste activa;
− waardering van uw vorderingen;
− waardering van uw voorzieningen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het maken van schattingen bij het opmaken 
van de jaarrekening. Als accountant van de gemeenschappelijke regeling 
beoordelen wij deze door het dagelijks bestuur gemaakte schattingen. Op basis 
van de door ons uitgevoerde controlewerkzaamheden concluderen wij dat de 
gemaakte schattingen door het dagelijks bestuur aanvaardbaar zijn.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
 
A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Avri te Geldermalsen gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel: 

• geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva van Avri op 31 
december 2019 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV); 

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019, 
uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheden beschreven in de paragraaf ‘De basis 
voor ons oordeel met beperking inzake de rechtmatigheid’, in alle van materieel belang zijnde 
aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de 
gemeenschappelijke regeling zoals opgenomen in het controleprotocol jaarstukken 2019 dat is 
vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 december 2019. 

 
De jaarrekening bestaat uit: 
1 het overzicht van baten en lasten over 2019; 
2 de balans per 31 december 2019; 
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen; en 
4 de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. 
 
De basis voor ons oordeel 
De basis voor ons oordeel met beperking inzake de rechtmatigheid 
In de jaarrekening 2019 is voor een bedrag van EUR 1.186.000 aan lasten opgenomen die samenhangen 
met inkopen die, waar dat wel vereist was, niet conform de Europese aanbestedingsregels zijn 
aanbesteed.Als gevolg hiervan zijn deze lasten niet rechtmatig tot stand gekomen. 
 
 
 
 



 
 

 

Accountants 

 

 
2  

 

Tevens is in de jaarrekening 2019 voor een bedrag van EUR 244.000 aan lasten opgenomen waarvan 
met onvoldoende zekerheid kan worden aangetoond dat de prestaties geleverd zijn. Als gevolg hiervan 
hebben wij geen voldoende en geschikte controle-informatie kunnen verkrijgen omtrent de rechtmatige 
verantwoording van deze lasten in de jaarrekening.  
 
De totale rechtmatigheidsfout van € 1.186.000 overschrijdt het in de paragraaf “Materialiteit” genoemde 
percentage voor fouten. 
 
De basis voor ons oordeel bij de jaarrekening 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol 
jaarstukken 2019 dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 december 2019 en het 
controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Avri zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld 
in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat 
wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris 
bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 
 
Materialiteit 
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als 
geheel bepaald op EUR 435.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor 
fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves, zoals 
voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. 
 
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de 
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het controleprotocol WNT 2019. Wij houden 
ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van 
de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. 
 
Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze 
controle geconstateerde afwijkingen boven EUR 100.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die 
naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn. 
 
B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die 
bestaat uit: 
 
- de inleiding; 
- de bestuurlijke samenvatting; 
- het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen; 
- het vaststellingsbesluit;  
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- de bijlage Afrekening btw-programma Basispakket met gemeenten; 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
jaarverslag, in overeenstemming met het BBV. 
 
C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening 
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling is ook 
verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en 
lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- 
en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder de verordeningen van de gemeenschappelijke 
regeling, zoals opgenomen in het controleprotocol jaarstukken 2019 en het normenkader dat is 
vastgesteld door het algemeen bestuur. 
 
In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die 
relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie 
voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico’s vanuit de reguliere 
bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden opgevangen, toelichten in de 
jaarrekening.  
 
Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
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het Bado, het controleprotocol jaarstukken 2019 dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 
december 2019, het Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s 
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, 
o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van 

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,  
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen 
van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake 
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door 
het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke 
regeling in staat is de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
gemeenschappelijke regeling haar financiële risico’s kan opvangen. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling 
de financiële risico’s niet kan opvangen;  

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

 
Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
Breda, 1 juli 2020 
Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
 

 

 
Was getekend,  
 
 

 

drs. R. Opendorp RA  
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Nota zienswijzen op Jaarstukken 2019 GR Avri 
 

Inleiding: 
De Jaarstukken 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Avri (Avri) is op 15 april 2020 aangeboden aan 
de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenten hebben op basis van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen de mogelijkheid om hun zienswijze over deze jaarstukken naar voren te brengen bij het Dagelijks 
Bestuur van Avri (DB Avri). Hetzelfde artikel bepaalt dat het DB Avri de commentaren waarin deze zienswijze 
is vervat, toevoegt bij de jaarstukken zoals die uiteindelijk aangeboden wordt aan het Algemeen Bestuur van 
Avri (AB Avri). De voorliggende notitie gaat in op de ontvangen zienswijzen van de gemeenten. De 
zienswijzen worden allereerst kort per gemeente samengevat. Vervolgens volgt - daar waar nodig - een 
reactie van het DB Avri aan het AB Avri op de zienswijzen van de diverse gemeenten. De behandeling van 
de zienswijzen door het DB heeft plaatsgevonden op 1 juli 2019. 
 
Samenvatting zienswijzen: 
De zienswijzen van de gemeenten worden allereerst per gemeente weergegeven. Daarna volgt de reactie 
van het DB Avri.  
 
 

Gemeente Buren 

Besluitvorming: 
Concept: 
 
Raadsvergadering:  
23 juni 2020 
 
Ref.:  
? 
 
Ontvangstdatum: 
? 
 

“Advies: 
Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2019 onder 
voorbehoud van een goedgekeurde accountantsverklaring, met de 
kanttekening dat er zorgen zijn over de financiële gezondheid van Avri. 
 
Toelichting: 
Avri heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een tekort van 1,1 miljoen. Dit 
heeft zowel met externe als met interne factoren te maken. Externe factoren 
zijn de rijksbelasting op vuilverbranding en instortende mondiale 
grondstofmarkten. Interne factoren zijn vervuiling van de grondstoffenstromen 
en afvaltoerisme.” 
 

Gemeente Culemborg 

Besluitvorming: 
Definitief 
 
Raadsvergadering:  
11 juni 2020 
 
Ref.:  
GEM-2048398/47626 
 
Ontvangstdatum: 
23 juni 2020 

“Wij hebben kennis genomen van beide documenten en deze behandeld in 
onze commissievergadering van 2 juni en de raadsvergadering van 11 juni. In 
de zienswijze gaan wij in op uw jaarstukken 2019. Daarnaast willen wij een 
oproep doen aan uw bestuur, in verband met de bezuinigingsopgave waar 
onze gemeente invulling aan moet geven. 
 
Jaarstukken 2019 
In 2019 zijn wij begonnen met het project omgekeerd inzamelen waarbij 
inwoners restafval naar ondergrondse containers zijn gaan brengen. 
Beleidsmatig hebben wij met elkaar de doelstelling van het project gehaald. 
Financieel is de situatie helaas minder positief. Avri heeft het boekjaar 2019 
afgesloten met een tekort van € 1,1 miljoen (op het programma basispakket). 
Dit heeft zowel met externe als met interne factoren te maken. Externe 
factoren zijn de rijksbelasting op vuilverbranding en instortende mondiale 
grondstofmarkten. Interne factoren zijn vervuiling van de grondstoffenstromen 
en afvaltoerisme. In 2019 kan dit tekort opgevangen worden binnen de Avri.  
 
Het financieel weerstandsvermogen van Avri is nu echter zeer laag. Hierdoor 
heeft Avri geen buffer meer om financiële tegenvallers op te vangen. 
Gemeenten worden door Avri dringend geadviseerd weerstandscapaciteit voor 
GR Avri in te richten. Wij vragen hier al in 2020 expliciet aandacht voor. In 
2020 wordt namelijk een tekort verwacht, wat niet meer binnen Avri 
opgevangen kan worden. Dit risico komt dan bij de gemeenten te liggen. Niet 
alleen is het belangrijk om dit inhoudelijk met ons als gemeente af te 
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stemmen, ook vragen wij aandacht voor de communicatie hierover. Wij stellen 
voor in 2020 vaker ambtelijk overleg te voeren om de financiële situatie 
nauwlettend te kunnen volgen en indien mogelijk bij te stellen.” 
 

Gemeente Maasdriel 

Besluitvorming: 
definitief 
 
Raadsvergadering:  
4 juni 2020 
 
Ref.:  
643701 
 
Ontvangstdatum: 
24 juni 2020 

“De jaarstukken 2019 en de concept begroting 2021 zijn behandeld in de 
raadsvergadering van 4 juni 2020. Besloten is de volgende zienswijze kenbaar 
te maken. 
 
Wij geven een positieve zienswijze op de jaarrekening 2019 onder voorbehoud 
van een goedgekeurde accountantsverklaring. 
 
In 2019 is gestart met het project omgekeerd inzamelen waarbij inwoners 
restafval naar ondergrondse containers brengen. Beleidsmatig hebben wij met 
elkaar de doelstelling van het project gehaald. De hoeveelheid huishoudelijk 
restafval is gedaald in 126 kilo per persoon per jaar in 2019 naar slechts 100 
kilo in 2019. Een dal van 26 kilo per inwoner. Wij zijn verheugd te constateren 
dat we hiermee ruim onder het landelijk gemiddelde zitten. 
 
Avri heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een tekort van € 1,1 miljoen. Dit 
heeft zowel met externe als met interne factoren te maken. Externe factoren 
zijn de rijksbelasting op vuilverbranding en instortende mondiale 
grondstofmarkten. Interne factoren zijn vervuiling van de grondstoffenstromen 
en afvaltoerisme. 
 
Het weerstandsvermogen van Avri is zeer laag. Hierdoor heeft Avri geen 
buffer meer om financiële tegenvallers op te vangen. Gemeenten wordt 
dringend geadviseerd weerstandscapaciteit voor GR Avri in te richten. Wij 
vragen in 2020 expliciet aandacht voor inhoudelijke afstemming met de 
gemeenten en de communicatie hierover. Wij stellen voor in 2020 vaker 
ambtelijk overleg te voeren om de financiële situatie nauwlettend te kunnen 
volgen.” 
 

Gemeente Neder Betuwe 

Besluitvorming: 
definitief 
 
Raadsvergadering:  
11 juni 2020 
 
Ref.:  
Z/20/068919/UIT/20/133306 
 
Ontvangstdatum: 
19 juni 2020 
 

“Bedankt voor de inzichtelijkheid en volledigheid van het document waarmee 
de verantwoording wordt afgelegd over 2019. Het is mooi dat de regionale 
doelstelling voor geproduceerde hoeveelheid restafval in de tweede helft van 
2019 al bijna is behaald. We zijn verder content dat het beheer en onderhoud 
van de openbare ruimte in Neder-Betuwe binnen de kwalitatieve en financiële 
kaders is uitgevoerd.” 
 

Gemeente Tiel 

Besluitvorming: 
definitief 
 
Raadsvergadering:  
24 juni 2020 
 
Ref.:  

De gemeenteraad van Tiel stemt met onderstaande kanttekening als 
zienswijze in met de voorlopige jaarrekening 2019.” 
 
“Wij hebben er kennis van genomen dat de accountant van mening is dat de 
bijdrage voor de voorziening stortplaats € 1,4 mln. lager is en het resultaat van 
de jaarrekening hierdoor positief uitvalt. 
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Avri/HB 
 
Ontvangstdatum: 
22 juni 2020 
 

Dit neemt niet weg dat de gemeenteraad zich zorgen maakt over het te lage 
weerstandsvermogen en dat daarnaast een goede financiële basis voor de 
toekomst ontbreekt. 
 
Bovendien hebben wij door de toelichting van uw directeur in onze commissie 
Bestuur op 4 juni jl. begrepen dat de bijdrage aan de voorziening stortplaats 
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vanaf 2020 alsnog met € 1,4 
mln moet worden opgehoogd. Het tekort verplaatst zich daarmee naar de 
toekomst en zou als extra risico in de ontwerpbegroting 2021 moeten worden 
opgenomen.  
 
Voorts maakt de gemeenteraad de kanttekening dat er geen goedkeurende 
accountantsverklaring is; zij gaat er vanuit dat deze op het moment van 
vaststelling in het Algemeen Bestuur wél aanwezig is. 
 
Voor het overige stemt de gemeenteraad als zienswijze in met de voorlopige 
jaarrekening 2019.” 
 

Gemeente West Betuwe 

Besluitvorming: 
definitief 
 
Raadsvergadering:  
18 juni 2020 
 
Ref.:  
- 
 
Ontvangstdatum: 
22 juni 2020 
 

“Gemeente West Betuwe wenst gebruik te maken van de mogelijkheid een 
zienswijze in te dienen. Onderstaand motiveren wij de onderwerpen van onze 
zienswijze welke zich richten op de jaarstukken 2019. 
 
Wij geven een positieve zienswijze op jaarrekening 2019 onder voorbehoud 
van een goedgekeurde accountantsverklaring. 
 
Resultaat beperking restafval 
Van 1 juli 2019 zijn wij begonnen met omgekeerd inzamelen waarbij inwoners 
restafval naar ondergrondse containers zijn gaan brengen. Beleidsmatig 
hebben wij met elkaar de doelstelling van het project gehaald. De hoeveel 
huishoudelijk restafval in de gemeente West Betuwe is gedaald van 113 kilo 
per persoon per jaar in 218 naar slechts 91 kilo in 2019. Een daling van 22 kilo 
per inwoner. Wij zijn verheugd te constateren dat we hiermee ruim onder het 
landelijke gemiddelde zitten. 
 
Resultaat jaarrekening 
Avri heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van 0,3 
miljoen euro. De wijze van financiering van dit tekort geven geen aanleiding 
voor een reactie. Wel leven er in de gemeente West Betuwe zorgen om het 
weerstandsvermogen van Avri. Dit is na afsluiting van het boekjaar 2019 zo 
laag dat Avri weinig buffer meer heeft om financiële tegenvallers op te vangen. 
Wij vragen hier in 2020 expliciet aandacht voor en stellen voor in 2020 zeer 
frequent ambtelijk en bestuurlijk overleg te voeren om de financiële situatie 
nauwlettend te kunnen volgen. 
 
IBOR taken 
Op het gebied van beheer openbare ruimte hebben wij in 2019 voldoende 
resultaten behaald. Ook zijn er in 2019 inspanningen geleverd voor een 
geactualiseerde DVO en professionalisering van het contractmanagement. 
 
Met in achtneming van bovenstaande kanttekening kunnen wij ons vinden in 
het voorkeursscenario (scenario 2) van het dagelijks bestuur Avri. De 
gemeenteraad heeft in haar vergadering van 18 juni 2020 ingestemd met de 
Jaarstukken 2019.” 
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Gemeente West Maas en Waal 

Besluitvorming: 
Concept: 
 
Raadsvergadering:  
25 juni 2020 
 
Ref.:  
Z.039794/131828 
 
Ontvangstdatum: 
? 
 

“Wij geven een positieve zienswijze op de jaarrekening 2019 onder 
voorbehoud van een goedgekeurde accountantsverklaring. 
 
Wel maken we ons ernstig zorgen over het niveau van het 
weerstandsvermogen. De jaarrekening laat een totaal nadelig resultaat zien 
van 1,1 miljoen euro. Dit is meer dan eerder aangekondigd in de Burap van 
2019. Het weerstandsvermogen was al zeer laag en door het nadelig resultaat 
van 2019 op 0 uitgekomen. Het betekent dat Avri hierdoor geen buffer meer 
heeft om financiele tegenvallers in 2020 en verder op te vangen. Gemeenten 
wordt dringend geadviseerd weerstandscapaciteit voor Avri in te richten. Wij 
vragen hier in 2020 expliciet aandacht voor. Niet alleen is het belangrijk om 
inhoudelijk met ons als gemeente af te stemmen, ook vragen wij aandacht 
voor de communicatie hierover. Wij verzoeken u dan ook met klem in 2020 
vaker ambtelijk en bestuurlijk overleg te voeren om de financiële situatie 
nauwlettend te kunnen volgen. Daarnaast maken wij ons zorgen over de 
negatieve financiele gevolgen van de invoering van het beleid op het 
scheidingsgedrag van inwoners door de vervuiling van het aangeboden afval. 
Ook hier willen wij graag met u in overleg.” 
 

Gemeente Zaltbommel 

Besluitvorming: 
Definitief 
 
Raadsvergadering:  
25 juni 2020 
 
Ref.:  
504227/506401 
 
Ontvangstdatum: 
1juli 2020 

“Wij geven een positieve zienswijze op de jaarrekening 2019. 
 

Avri heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een tekort van € 1,1 miljoen. Op basis 

van de in 2019 door de Provincie gehanteerde rekenrente wordt er naar 

verwachting meer vermogen bij de provincie Gelderland opgebouwd dan bij 

overdracht van de stortplaats Geldermalsen in 2024 voor hen beschikbaar moet 

zijn.  

De accountant heeft geoordeeld dat de bij Avri gereserveerde financiële middelen 

voor de in 2024 geplande overdracht van de stortplaats, niet langer mogen worden 

aangehouden. Deze aanpassing heeft een positief effect op het resultaat 2019 van 

€ 1,4 mln, waardoor 2019 afgesloten wordt met een overschot van € 0,3 mln. Het 

is goed deze onvoorziene meevaller in te zetten om het weerstandsratio van de 

Avri te verhogen.  

 

Desondanks blijft het weerstandsvermogen van Avri (0,4) ruim onvoldoende. 

Hierdoor heeft Avri geen buffer meer om financiële tegenvallers op te vangen. 

Gemeenten wordt dringend geadviseerd weerstandscapaciteit voor GR Avri in te 

richten. Wij vragen in 2020 expliciet aandacht voor inhoudelijke afstemming met de 

gemeenten en de communicatie hierover.  

Wij stellen voor in 2020 vaker ambtelijk overleg te voeren om de financiële situatie 

nauwlettend te kunnen volgen.  Ook willen we Avri voorstellen om de mogelijkheid 

te onderzoeken waarbij het weerstandsvermogen van Avri onder wordt gebracht 

bij de deelnemende gemeenten. 
 
Dit heeft met name te maken instortende mondiale grondstofmarkten, vervuiling 
van de grondstoffenstromen en de afvaltoerisme. 
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Reactie Dagelijks Bestuur Avri op zienswijzen Jaarstukken 2019 
 
Wij willen de gemeenten bedanken voor de ingediende zienswijzen op de Jaarstukken 2019. Wij hebben de 
zienswijzen behandeld op 1 juli 2020. Onderstaand treft u onze reactie hierop aan. 
 
Weerstandsvermogen en afstemming over financien 
Als Dagelijks Bestuur delen wij de zorgen van meerdere gemeenten over het lage weerstandsvermogen en 
de financiële risico’s die onze GR momenteel loopt. Het opbouwen van financiële weerstand voor Avri achten 
wij noodzakelijk. In de kadernota en ontwerp begroting 2021 hebben wij daarom voorgesteld in te zetten op 
verbetering van de voorspelbaarheid van onze begroting. In de begroting zijn voorstellen gedaan voor 
verbetering van de grip op de keten om afhankelijkheid van markten te reduceren. Ook zetten we in op 
gedragssturing en willen we investeren in een meer robuuste en wendbare bedrijfsvoering. Daarnaast 
hebben wij het voorstel gedaan de komende jaren het weerstandsvermogen te verbeteren door verhoging 
van de tarieven afvalstoffenheffing. Ondanks dit voorstel zijn per 2021 nog niet alle risico’s gedekt en lopen 
de gemeenten risico om bij te dragen wanneer risico’s zich daadwerkelijk voordoen. Gemeenten kunnen 
middelen voor Avri reserveren in de gemeentelijke begroting. Gemeenten is hierop zienswijze gevraagd bij 
de begroting 2021.  
 
Begrotingsjaar 2020 wordt in financieel opzicht desalniettemin een spannend jaar. Bij de jaarstukken 2019 is 
een structureel tekort voor 2020 reeds aangekondigd (€ 1,4 mln.), aangezien de tarieven van 2020 niet 
kunnen worden bijgesteld op de structurele effecten uit 2019. Hierbij is bovendien nog geen rekening 
gehouden met marktontwikkelingen en actuele risico’s. De impact die het Corona virus heeft op onze 
bedrijfsvoering en begroting is hier een actueel voorbeeld van.  
 
Ook wij willen samen optrekken rondom de ontstane financiële situatie en voeren hierover actief het gesprek 
met de vakambtenaren en raadsleden van de gemeenten. Ambtelijk zijn intussen de eerste financiële 
prognoses voor begrotingsjaar 2020 in een extra sessie besproken, vooruitlopend op de bestuursrapportage 
2020 die in september in het Algemeen Bestuur ter vaststelling voorligt. De vak ambtenaren kunnen de 
financiële gevolgen zodoende tijdig betrekken in de planning & control cyclus van de eigen gemeente. 

Daarnaast werken we aan het realiseren van een trendbreuk naar meer prijsstabiliteit. Via ‘latest estimates’ 
worden de actuele marktontwikkelingen geschetst en zijn raadsinformatie avonden en platformbijeenkomsten 
vanuit Avri georganiseerd om raadsleden actief te informeren. Daarnaast worden zij van de ontwikkelingen 
op de hoogte gehouden via de gebruikelijke media (o.a. e-letter). Ook na de zomer blijven we de financiële 
ontwikkelingen nauwlettend volgen en zullen wij deze blijven bespreken met de gemeenten. 
 
Accountantsverklaring 
Wij hebben van de accountant intussen de controleverklaring ontvangen, deze is als bijlage bijgevoegd bij de 
vergaderstukken. Dit betreft een goedkeurende verklaring over de getrouwheid van de jaarrekening en een 
verklaring met beperking in het oordeel over de rechtmatige totstandkoming ervan. 
 
Besluitvorming Jaarstukken 2019 
Op basis van de ingediende zienswijzen en de ontvangen accountantsverklaring stellen wij voor de 
nagezonden Jaarstukken ongewijzigd ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen. 
 
Namens het Dagelijks Bestuur Avri, 
 
 
 
J. Reus 
Voorzitter 
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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 9 juli 2020 

Agendapunt : 7.4, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Begroting 2021 Avri 
 

 

Voorstel 
1. De begroting 2021 (inclusief de meerjarenbegroting tot en met 2024) van Avri vast te stellen, waarin 

voor de afvalbeheer taken (programma Basispakket) per 2021 een gemiddelde kostenstijging van  
€ 44 per huishouden is opgenomen. 

2. In te stemmen met de in de begroting opgenomen investeringskredieten 2021 (€ 2.500.000).  
3. Naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeenteraden in te stemmen met de in de begroting 

opgenomen; 
a) Investeringen in gedragsbeïnvloeding om perceptie van inwoners ten aanzien van 

afvalscheiding te verbeteren en maatregelen te treffen tegen vervuiling van grondstoffen (€ 7 
per huishouden) en deze middels een uitgewerkt voorstel ter goedkeuring in 2020 voor te 
leggen aan het Algemeen Bestuur. 

b) Investeringsruimte om (innovatie)mogelijkheden te onderzoeken om de invloed op de keten van 
circulariteit te vergroten (€ 1 per huishouden). 

c) Aanvulling van de weerstandscapaciteit voor de risico’s van GR Avri middels een opslag op de 
tarieven 2021 van € 12 per huishouden. 

d) Inrichting van de tarieven afvalstoffenheffing 2021 waarbij wordt voorgesteld de variabele 
tarieven te verlagen ten opzichte van 2020 (van € 1,20 naar € 1,00 per 30 liter) en financiële 
ontwikkelingen te verwerken in het basistarief van 2021. 

 

 

Inleiding 
In 2018 en 2019 hebben de gemeenten van Avri nieuw afvalbeleid ingevoerd om landelijke en regionale 
milieudoelstellingen te kunnen bereiken. Een transitie met grote maatschappelijke impact én een goed eerste 
resultaat van de inwoners van rivierenland; een reductie van de hoeveelheid restafval met 38%. Hierdoor 
bereiken we naar verwachting de regionale doelstellingen in 2020 (75 kg restafval per inwoner per jaar).  
 
Voor 2020 en 2021 willen we de bereikte resultaten bestendigen en waar mogelijk optimaliseren. We richten 
ons hierbij op behoud van de kwaliteit van de grondstofstromen en realisatie van prijsstabiliteit. We steven 
ernaar de scheidingsresultaten verder te verbeteren maar kijken tegelijkertijd ook naar kostenbeheersing.  
We investeren in maatregelen om het scheidingsgedrag te verbeteren. De toegenomen vervuiling van 
grondstoffen – veroorzaakt door een gering deel van de inwoners - zorgt voor hogere maatschappelijke 
kosten. Markttarieven van diverse grondstofstromen staan al enige jaren onder druk, waardoor kwaliteitseisen 
van afnemers toenemen en vergoedingen dalen. Deze landelijke trend zorgt de afgelopen jaren voor 
toegenomen financiële risico’s en stijgende tarieven afvalstoffenheffing. Door toedoen van deze 
marktomstandigheden is de financiële weerstand van Avri intussen volledig benut, waardoor Avri actuele en 
toekomstige risico’s niet meer kan dragen. Het risico op een gemeentelijke bijdrage voor 2020 is daarmee 
zeer actueel, dit is nader toegelicht bij kanttekening 3c.1 van dit voorstel. 
 

We stellen in voorliggende begroting 
voor om maatregelen te nemen die 
leiden tot een beter scheidingsgedrag 
van inwoners èn een verbeterde 
perceptie van inwoners ten opzichte van 
afvalscheiding. Een beter 
scheidingsgedrag leidt tot lagere kosten 
en verbeterde inkomsten uit 
grondstoffen, waardoor een stijging van 
de afvalstoffenheffing kan worden 
gedempt. Daarnaast moet de weerstand 
binnen de GR Avri worden opgebouwd. 
Financiële reserves zijn de afgelopen 
jaren ingezet om de tarieven te verlagen 
en risico’s op te vangen en zijn ultimo 
2019 niet meer beschikbaar. Meerdere 
gemeenten hebben aangegeven de 
weerstand te willen verbeteren om 
risico’s te dekken en fluctuatie van de 
tarieven tegen te gaan.                              
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De komende jaren staan de Avri gemeenten voor diverse uitdagingen in haar bijdrage aan een schone 
leefomgeving. De ambities en ontwikkelingen op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en inclusiviteit zijn 
veelomvattend. We gaan ons richten op het zo schoon mogelijk houden van grondstoffen. Tegelijkertijd willen 
we werken aan meer voorspelbaarheid en maatwerk in dienstverlening en een stabielere tariefontwikkeling. 
We willen onderzoeken op welke wijze we de invloed op de keten van circulariteit kunnen vergroten. 
Voorbeelden hiervan zijn het vergroten van grip op de afzetmarkten en preventief investeren in voorlichting en 
communicatie. We vragen in de begroting middelen aan om onderzoek naar de mogelijkheden in de keten te 
kunnen doen om een trendbreuk te creëren en bouwen in meerjarig perspectief aan voldoende financiële 
armslag. In de begroting en als bijlage bij dit voorstel treft u een overzicht van de mogelijkheden die we in 
overleg met de gemeenteraden willen verkennen. 
 
Beoogd effect 
Vroegtijdig inzicht bieden aan de deelnemende gemeenten in de beleidsontwikkelingen en ontwikkeling van 
de financiële positie van GR Avri en de tarieven afvalstoffenheffing voor 2021. 
 
Argumenten 
1.1 Het vaststellen van de begroting en de daarin opgenomen (programma)budgetten is een bevoegdheid 

van het Algemeen Bestuur.  
We voldoen door tijdelijke besluitvorming aan de wettelijke termijn voor het indienen van de begroting bij de 
provincie. 
 
1.2 De begroting is opgesteld op basis van de kaders uit de kadernota 2021 
Deze is behandeld op de platformbijeenkomst van Avri (januari 2020) en in diverse gemeenteraden. Het 
Algemeen Bestuur heeft vervolgens de kadernota behandeld en vastgesteld (februari 2020). De kadernota en 
begroting zijn geagendeerd voor de raadsinformatie bijeenkomst van 15 april 2020. 
 
1.3 De begroting is meerjarig structureel in evenwicht en opgesteld conform de wettelijke verslaggeving   

vereisten. 
De structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. 
 
2.1 Dit betreffen investeringen die nodig zijn om de dienstverlening te kunnen continueren en ontwikkelen. 
De kapitaallasten van deze investeringen zijn verwerkt in voorliggende begroting. 
 
3a.1 Dit is nodig om vervuiling van grondstoffen tegen te gaan. 
Vervuiling van grondstoffen zorgt voor een hogere milieubelasting en een stijging van de afvalstoffenheffing. 
Vervuilde grondstoffen worden afgekeurd en als restafval verbrand. Naast dat verwerkingskosten hierdoor 
stijgen, nemen tegelijkertijd de inkomsten uit ingezamelde grondstoffen af. De afvalstoffenheffing moet 
worden verhoogd om een kostendekkende begroting te behouden en financiële tekorten te voorkomen.  
 
3b.1 Dit is nodig om een trendbreuk te forceren. 
De afgelopen jaren zorgen overheidsmaatregelen en marktmechanismes voor een forse, niet beïnvloedbare 
stijging van de afvalstoffenheffing. Risico’s zijn toegenomen en de reserves zijn volledig benut. We vragen 
middelen aan om o.a. pilots te kunnen uitvoeren en (samen met regionale of landelijke partijen) onderzoek te 
doen naar beleidsontwikkeling en het vergroten van grip op de keten. 
 
3c.1 Hierdoor wordt dekking van tekorten door de gemeentelijke begrotingen zoveel mogelijk voorkomen.  
Het opbouwen van financiële weerstand voor Avri achten wij noodzakelijk. Door opbouw via de tarieven 
afvalstoffenheffing wordt de kans verkleind dat financiële tekorten uit de gemeentebegrotingen moeten 
worden gedekt. Ondanks de aanvulling van € 12 per huishouden worden nog altijd niet alle risico’s in 2021 
direct afgedekt en lopen de gemeenten risico om bij te dragen wanneer de tekorten groter zijn. Wanneer de 
weerstandscapaciteit bij Avri niet toereikend is staan de gemeenten voor Avri garant wanneer tekorten zich 
daadwerkelijk voordoen.  
Het risico voor de gemeenten geldt ook al voor begrotingsjaar 2020, nu er geen financiële weerstand meer bij 
Avri beschikbaar is. De eerste, grove indicatie voor 2020 (op basis van de effecten uit de jaarstukken 2019) 
bedraagt een tekort van circa € 1,4 mln., waarbij geen rekening is gehouden met specifieke financiële risico’s 
die zich tijdens 2020 kunnen voordoen (totaal risicoprofiel 2020 € 5,1 mln.) 
 
3d.1 Een lager variabel tarief draagt bij aan het terugdringen van vervuiling van grondstoffen en afvaltoerisme 
Inwoners worden vaker geconfronteerd met het variabele tarief, dan met het basistarief. Het variabele tarief 
betalen ze bij elke keer dat het restafval wordt aangeboden, het basistarief één keer per jaar samen met de 
andere lokale belastingen. We verwachten daarom dat verlaging van de variabele tarieven leidt tot minder 
vervuiling van grondstofstromen en daarom per saldo tot een beter scheidingsgedrag. Ook zal het 
‘afvaltoerisme’  naar verwachting afnemen, hetgeen een positieve invloed heeft op het financiële resultaat.  
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3d.2 Hierdoor worden financiële risico’s voor Avri verkleind 
Door verlaging van de variabele tarieven wordt het variabele (onzekere) deel van de afvalstoffenheffing 
verkleind en het basisdeel vergroot. We willen financiële risico’s zoveel mogelijk verkleinen doordat Avri niet 
meer beschikt over financiële weerstand. In het onderdeel Financien van dit voorstel zijn alternatieve 
scenario’s opgenomen voor de inrichting van de tarieven. 
 
Kanttekeningen 
1.1 De begroting houdt nog geen rekening met een aantal actuele ontwikkelingen 
De lopende processen ten aanzien van onder andere de inzet van verenigingen en circulaire verwerking van 
incontinentiemateriaal kunnen van invloed zijn op de begroting. Hierover heeft momenteel nog geen 
besluitvorming plaatsgevonden. Deze onderwerpen zijn in de toelichting op de tarief ontwikkeling als PM post 
opgenomen (zie onderdeel Financien) en kunnen middels een begrotingswijziging in het najaar in de 
tariefstelling van 2021 worden betrokken.  
 
3a.1+3b.1 Investeringen en innovatiebudgetten zorgen voor een stijging van het tarief afvalstoffenheffing 
Deze investeringen moeten op termijn leiden tot verlaging van de afvalstoffenheffing of verbeterd 
milieurendement. Schonere grondstoffen en vermindering van afvaltoerisme zorgen bijvoorbeeld voor hogere 
inkomsten op de begroting. De kosten gaan hierbij voor de baten uit.  
 
3c.1 Het aanvullen van financiële weerstand zorgt voor verdere stijging van de tarieven 
Hoewel het tempo van aanvullen van financiële weerstand kan worden beperkt en de stijging van de tarieven 
daardoor wordt getemporiseerd, zorgen andere (markt)ontwikkelingen in de begroting evengoed voor een 
stijging van de tarieven per 2021. Gemeenten lopen risico om tekorten te moeten dekken uit de 
gemeentebegroting zolang deze niet volledig door Avri kunnen worden gedekt. Alternatief voor de gemeenten 
is om de stijging van de tarieven (gedeeltelijk) uit de gemeentelijke begroting te dekken. De voorgestelde 
aanvulling van de financiële weerstand voor 2021 (€ 1 mln.) wordt in dat geval naar rato van het aantal 
inwoners (o.b.v. de bijdrageverordening) over de acht gemeenten verdeeld.  
 
3d.1 Goed afval scheiden wordt steeds minder beloond 
Doordat het verwachte aantal aanbiedingen restafval naar beneden wordt bijgesteld (op basis van de 
ervaringscijfers 2019), wordt het variabele deel van de afvalstoffenheffing automatisch kleiner. Hierdoor wordt 
ook het effect van de variabele prijsstelling steeds kleiner. In de scenario’s bij dit voorstel is inzichtelijk 
gemaakt dat het handhaven van de huidige variabel tarieven op € 1,20 nog (maar) € 5 verlagend effect heeft 
op het basistarief ten opzichte van het voorkeursscenario € 1,00 (basistarief € 270). De tariefstelling op 
restafval wordt de komende jaren heroverwogen in relatie tot de scheidingsdoelstellingen.  
 
3d.2 Een lager variabel tarief vormt een risico voor het bereiken van de regionale doelstellingen 
Een lager variabel tarief vergroot de kans op meer aangeboden restafval. De scheidingsresultaten van onze 
regio liggen echter nog altijd ruimschoots onder het landelijke gemiddelde en naar verwachting op gelijk 
niveau als de regionale doelstellingen (75 kg per persoon in 2020). We proberen met de tariefstelling de focus 
te verleggen naar het schoon houden van de grondstofstromen, waarmee we de maatschappelijke kosten van 
vervuiling en afvaltoerisme – vertaald in de afvalstoffenheffing – willen verlagen. 
 
3d.3 De tarieven afvalstoffenheffing 2021 worden in voorliggend voorstel nog niet vastgesteld.  
De tarieven worden definitief vastgesteld bij de verordening afvalstoffenheffing 2021 in december 2020. In de 
begroting is het voorkeursscenario van het Dagelijks Bestuur Avri voor de hoogte van het basistarief en de 
variabele tarieven voor 2020 opgenomen. In bijlage 2 van de begroting zijn een aantal alternatieve scenario's 
uitgewerkt. Deze alternatieve scenario’s worden – evenals voor de vaststelling van de tarieven 2019 en 2020 
is gebeurd – op basis van de ontvangen zienswijzen betrokken bij de uiteindelijke besluitvorming. We vragen 
actief een zienswijze aan om bij de vaststelling van de begroting tevens de inrichting van de tarieven te 
bespreken en hiervoor een begrotingswijziging te voorkomen. Begrotingswijzigingen die geen invloed hebben 
op de gemeentelijke bijdrage kennen namelijk geen zienswijzeprocedure.  
In verband met de rechtmatige onderbouwing van de tarieven afvalstoffenheffing (kostendekkendheid) dient 
bij afwijking op het in deze begroting opgenomen voorkeursscenario voorafgaand een begrotingswijziging 
door het Algemeen Bestuur te worden vastgesteld (uiterlijk december 2020). Een begrotingswijziging geeft 
ruimte om ontwikkelingen in 2020 in het tarief afvalstoffenheffing 2021 mee te nemen en kan – gezien de 
beperkte financiële weerstand – alsnog nodig zijn. 
 
Communicatie 
De begroting 2021 wordt digitaal beschikbaar gesteld via de website van Avri. 
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Financiën 
 
Programma Basispakket 
In de begroting worden de lasten uit dit programma gedekt door baten uit ingezamelde grondstoffen en de 
afvalstoffenheffing. Onderstaand is de ontwikkeling van de begroting per 2021 gevisualiseerd. Hieruit blijkt – 
evenals voorgaande jaren - een verhoging van de gemiddelde afvalstoffenheffing met € 44 naar € 297 door 
toegenomen kosten en verminderde inkomsten uit grondstoffen. 
 

 
 
Voor een specificatie van de in het basispakket opgenomen uitvoeringskosten verwijzen wij u naar de begroting. 
 
De stijging van de gemiddelde tarieven per 2021 wordt in onderstaande tabel verklaard en qua kleurstelling 
aangesloten op bovenstaande afbeelding. Hierin is inzichtelijk gemaakt dat de gemiddelde stijging van € 44 
gevolg is van zowel marktontwikkelingen (€ 12), aanvulling van het weerstandsvermogen (€ 12), voorgestelde 
investeringen (€ 8) en overige ontwikkelingen (o.a. prijsindexeringen, € 12). Eventuele gevolgen van de 
gepresenteerde PM posten zijn niet in de tariefstelling voor 2021 opgenomen. 
 

 
 

Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing 2020 € 253

Marktontwikkelingen a) Daling marktvergoeding textiel € 3

b) Daling marktvergoeding papier € 4

c) Daling vergoeding PMD agv nieuwe overeenkomst € 9

d) Vervallen sorteerkosten PMD agv nieuwe overeenkomst -€ 11

e) Daling overige grondstof vergoedingen € 1

f) Stijging verwerkingstarieven afvalstromen € 6

Overige ontwikkelingen g) Verbetering weerstandsvermogen Avri (€ 1 mln.) € 12

h) Autonome prijsindexeringen € 8

i) Investering in gedragssturing (o.a. communicatie) € 7

j) Investeren verhogen grip op de keten € 1

k) Overige mutaties, per saldo € 4

PM-posten l) Circulaire verwerking incontinentiemateriaal pm

m) Alternatieve inzet verenigingen in basispakket pm

n) Herinrichting milieustraten pm

o) Voorstel bezuiniging PMD zakken pm

p) Verlagen BTW percentage afvalstoffenheffing pm

Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing 2021 € 297

ONTWIKKELING TARIEF AFVALSTOFFENHEFFING
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Om het weerstandsvermogen volledig aan te vullen om alle risico’s af te dekken (totaal risicoprofiel 2021 € 6,2 
mln.) betekent dit een aanvullende stijging van de afvalstoffenheffing van € 64 per huishouden. Voor de 
aanvulling van het weerstandsvermogen betekent iedere € 100.000 een stijging van € 1,20 per huishouden.  
 
In onderstaande grafiek is de tariefontwikkeling van de afgelopen 10 jaar uiteengezet en afgezet tegen het 
landelijke gemiddelde (t/m 2020, bron: COELO). In meerjarig perspectief voor Nederland gaan we vanaf 2020 uit 
van een jaarlijkse stijging van de afvalstoffenheffing met 4% per jaar. 
 

 
 
Uit de grafiek maken we op dat de gemiddelde tarieven 2021 van de Avri gemeenten (eenmalig) op gelijk niveau 
met het verwachte landelijke gemiddelde zal liggen en ca. 10% hoger vergeleken met 10 jaar geleden (2010), 
een gemiddelde stijging van 1% per jaar. Zonder de aanvulling van de financiële weerstand in 2021 (€ 12 per 
huishouden) zou het tarief onder het landelijke gemiddelde zijn gebleven (groene lijn). In de meerjarenbegroting 
blijven we onder het landelijke gemiddelde. Voor de vergelijking met het landelijke gemiddelde wordt opgemerkt 
dat verschillen in het serviceniveau en de wijze van kostendekking (bijdragen uit gemeentebegroting) vergelijking 
met andere gemeenten bemoeilijkt.  
 
In meerjarig perspectief verwachten we dat de tarieven zich meer gaan stabiliseren. Door investeringen in de 
gedragssturing verwachten we meer stabilisatie van het aanbod door inwoners. Daarnaast zijn 
grondstofvergoedingen de afgelopen jaren verder gedaald, waardoor de afvalstoffenheffing een steeds groter 
aandeel van de (meer beïnvloedbare en constantere) uitvoeringskosten dekt. Vanaf 2021 bouwen we de 
aanvulling van de financiële weerstand jaarlijks af om de autonome prijsindexeringen te compenseren en 
daarmee de afvalstoffenheffing op constant niveau te houden. 
 
Inrichting tarieven afvalstoffenheffing 
Het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing om de kosten te dekken bedraagt € 297 per huishouden. De 
afvalstoffenheffing bestaat uit een basistarief en variabele tarieven (tarief per aanbieding restafval van de diverse 
aanbiedvolumes). Op basis van de ervaringen in het nieuwe afvalbeleid (vervuiling van grondstoffen en 
afvaltoerisme) en om financiële risico’s te verkleinen wordt het gemiddeld aantal aanbiedingen restafval per 2021 
naar beneden bijgesteld (t.o.v. aannames in de begroting 2020 die is opgesteld voor aanvang van het nieuwe 
beleid). Dit heeft tot gevolg dat het basistarief voor alle inwoners met € 10 per huishouden verder moet worden 
verhoogd om de daling van het variabele deel te compenseren.  
 
Het gevolg van de daling van het verwachte aantal aanbiedingen is dat het variabele deel van de 
afvalstoffenheffing automatisch kleiner wordt. Een verdere stijging van de variabele tarieven om dit te 
compenseren wordt vanwege het risico op onbegrip bij inwoners – en hieruit volgende financiële consequenties – 
niet als alternatief voorgesteld. Er is een alternatief scenario uitgewerkt waarin de variabele tarieven enkel 
worden geïndexeerd (zie bijlage). 
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In voorliggende begroting is het voorkeursscenario van het Dagelijks Bestuur Avri opgenomen. Deze gaat uit van 
het verlagen van de variabele tarieven met 16% van € 1,20 naar € 1,00 per 30 liter aanbieding (overige 
aanbiedvolumes naar rato) en daarmee terug naar het niveau van 2019. De argumenten en kanttekeningen voor 
dit voorkeursscenario zijn in dit voorstel verder uitgewerkt (behorende bij beslispunt 3d). Het basistarief komt in 
dit scenario op € 270 per huishouden (basistarief 2020; € 211 per huishouden). 
 
Er zijn twee alternatieven voor de tariefstelling uitgewerkt die beiden redeneren vanuit de huidige tarieven 2020; 
 

1- Handhaven variabele tarieven 2020; de variabele tarieven blijven gelijk aan het niveau van 2020; € 1,20 
per aanbieding van 30 liter (overige aanbiedvolumes naar rato). In dit scenario nemen financiële risico’s 
niet verder toe en blijft de huidige prijsprikkel in stand. Het basistarief komt in dit scenario op € 265, € 5 
lager dan in het voorkeursscenario. 

2- Indexeren variabele tarieven 2020; dit heeft als doel om het variabele (door de inwoner te beïnvloeden) 
deel van de afvalstoffenheffing – ondanks de verlaging van het aantal aanbiedingen restafval - zo groot 
mogelijk te houden. Het tarief voor een 30 liter aanbieding gaat uit van € 1,25. 

 
In de bijlage bij dit voorstel zijn het voorkeursscenario en de twee alternatieven verder uitgewerkt. Voor de 
verdere procedure ten aanzien van de besluitvorming rondom de tarieven verwijzen wij naar kanttekening 3d.3 bij 
dit voorstel. 
 
Weerstandsvermogen Basispakket 
In de grafiek op pagina 1 is de ontwikkeling van zowel de risico's als de weerstandscapaciteit van het basispakket 
weergegeven. Dit wordt uitgedrukt in het weerstandsvermogen, welke door het Algemeen Bestuur op een 
minimale norm van factor 1,0 is vastgesteld. Per 2021 nemen de risico’s verder toe, met name veroorzaakt door 
het toegenomen risico rondom de overdracht van de stortplaats op een verlaging van de gehanteerde rekenrente 
door de provincie. 
 

In meerjarig perspectief werken we toe naar de situatie dat alle risico’s gedekt worden. We bouwen jaarlijks 
financiële weerstand op door aanvulling vanuit de afvalstoffenheffing en verwachten daarmee vanaf 2024 alle 
risico’s te kunnen afdekken. Het risicoprofiel daalt naar verwachting door de afwikkeling van de vergoeding over 
het kunststof verpakkingsmateriaal over oudere jaren. Daarnaast houden we in het risicoprofiel rekening met 
daling van de risico’s rondom het scheidingsgedrag als gevolg van voorgestelde investeringen in gedragssturing 
en verlaging van het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Per 2024 daalt het risicoprofiel verder door 
overdracht van de stortplaats maar dienen nieuwe onzekerheden zich aan omdat per 2024 en 2025 grote 
verwerkingscontracten (restafval, GFT, hout) moeten worden afgesloten. De financiële gevolgen – en effect op 
de tarieven afvalstoffenheffing - zijn afhankelijk van de marktomstandigheden van dat moment. Het risicoprofiel 
vanaf 2023 is daarmee uiterst onzeker. 
 
De dekking van de risico’s in de overige programma’s is weergegeven in de risicoparagraaf van de begroting. 
 
Programma Pluspakket 
In dit programma zijn diensten opgenomen die individuele gemeenten in aanvulling op het basispakket 
contractueel van Avri kunnen afnemen. Dankzij dit pluspakket levert Avri een breed dienstenpakket voor haar 
gemeenten. De grootste activiteit binnen het pluspakket betreft het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte 
(IBOR). Het baten- en lastentotaal bedraagt in voorliggende begroting € 13,8 mln. Hierbij wordt verondersteld dat 
zich geen wijzigingen in het dienstverleningspakket zullen voordoen per 2021. De baten en lasten voor de IBOR 
activiteiten zijn gebaseerd op de op 30 juni 2019 aangeleverde werkbegrotingen 2020. Gemeenten waarmee een 
DVO is afgesloten kunnen hieruit de hoogte van de autonome kostenontwikkeling van de Avri dienstverlening 
voor 2021 afleiden. 
 
Het exploitatiesaldo van dit programma is € 0, aangezien de IBOR activiteiten op basis van de 
raamovereenkomsten met de gemeenten worden verrekend en de overige activiteiten tegen kostprijs worden 
uitgevoerd.  
 
Programma Bedrijfsafval 
Bedrijven kunnen hun afval en grondstoffen tegen een marktconform tarief laten inzamelen en verwerken door 
Avri. Het resultaat komt uit op € 64.000 (voor Vpb). Het rendement op de omzet is 3%. Dit resultaat ligt lager dan 
in de begroting 2020 en de realisatie 2019. Belangrijkste oorzaak van deze daling zijn de stijgende 
verwerkingstarieven en prijsindexeringen. Daarnaast verwachten we een lagere marktvergoeding voor het 
ingezamelde bedrijfspapier. Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve bedrijfsafval. 
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Programma Algemene baten en lasten 
De kosten van de centrale bedrijfsvoering (‘overhead’) nemen met 12% toe ten opzichte van 2020. Dit wordt 
veroorzaakt door zowel externe marktontwikkelingen als gerichte investeringen. Zo zorgen autonome 
prijsindexeringen (stijgende CAO indexen en markttarieven), specifieke branche ontwikkelingen (onder andere 
premiestijgingen in de verzekeringsbranche) en toenemende en complexer wordende wet en regelgeving (o.a. 
accountancy, ICT, inkoop) voor stijgende kosten. Daarnaast stellen we voor te investeren in een meer robuuste 
en wendbare bedrijfsvoering waarbij we gericht investeren in strategische denkcapaciteit voor de organisatie. De 
kosten worden doorbelast naar de overige programma’s en maken onderdeel uit van de programmaresultaten.  
 
Investeringen 
Er wordt voor € 2.500.000 investeringskrediet aangevraagd voor vervangingsinvesteringen, met name voor 
materieel en inzamelmiddelen. De kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen zijn verwerkt in de 
meerjarenbegroting. 
 
Uitvoering 
De gemeenteraden worden in april gevraagd zienswijze te geven op voorliggende ontwerp begroting en een 
aantal hierin opgenomen onderwerpen (beslispunt 3). In afstemming met de griffies is de zienswijzetermijn voor 
behandeling in de gemeenteraden verlengd t/m 19 juni 2020. De zienswijzen van de gemeenten worden 
bijgevoegd en eventueel verwerkt in het definitieve voorstel van het Dagelijks Bestuur bij de begroting 2021, ter 
besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 9 juli 2020.  
 
De begroting en meerjarenramingen worden na vaststelling door het Algemeen Bestuur aangeboden aan de 
provincie uiterlijk 1 augustus 2020. 
 
Bijlagen 

• Begroting 2021 Avri inclusief meerjarenraming t/m 2024 

• Scenario’s tarieven afvalstoffenheffing 2021 

• Visualisatie mogelijkheden vergroten grip op de keten 

• Ontwikkeling weerstandsvermogen t/m 2024 na correctie jaarstukken 2019 

• Nota zienswijzen gemeenten bij ontwerp begroting 2021 
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1 INLEIDING 

Wij bieden u bijgevoegd de ontwerp begroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024 van Avri aan. In deze 
begroting leest u hoe we de eerste goede scheidingsresultaten van het nieuwe afvalbeleid (de daling van de 
hoeveelheid restafval met 38%) willen bestendigen en verder optimaliseren op weg naar een circulaire economie. 
Maar leest u ook welke maatregelen we moeten nemen om uit het financiële dal te komen. Daarnaast nemen we u 
mee hoe we invulling geven aan de plustaken die we voor zes van de acht gemeenten uitvoeren: het beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte en handhavingstaken. Ook leest u hoe we ons door ontwikkelen naar een 
robuuste en wendbare uitvoeringspartner die ook in 2021 weer zorgt voor een schone, hele en veilige regio. 
 
Beleid; inzet op behoud van schone grondstoffen 
De begroting is opgesteld binnen de kaders van de kadernota 2021 zoals deze in januari 2020 aan de 
gemeenteraden is aangeboden. Hiermee is een extra gelegenheid geboden om tijdig het gesprek te voeren over 
de kaders voor de begroting en zodoende meer grip aan de voorkant van het begrotingsproces te creëren. De 
behandeling in de raden heeft geleid tot diverse aangedragen aandachtspunten in het Algemeen Bestuur Avri 
(februari 2020). Deze aandachtspunten richten zich op zowel de korte als de langere termijn en zijn teruggebracht 
tot de volgende hoofdthema’s die u terugziet in voorliggende begroting;  inzet op communicatie, het behoud van 
kwaliteit van de grondstofstromen en het realiseren van prijsstabiliteit.  

 
Voor (2020 en) 2021 willen we de bereikte resultaten van onze inwoners bestendigen en waar mogelijk 
optimaliseren. We investeren in voorlichting en communicatie om de negatieve effecten op het scheidingsgedrag 
van een gering deel van de inwoners te verminderen. De toegenomen vervuiling van grondstoffen zorgt voor 
hogere maatschappelijke kosten.  
 
Financien; van grilligheid naar prijsstabiliteit 
Ons streven in 2021 is om de grilligheid van de begroting om te buigen naar een meer voorspelbare begroting. 
Markttarieven van diverse grondstofstromen staan al enige jaren onder druk, waardoor kwaliteitseisen van 
afnemers toenemen en vergoedingen dalen. Deze trend zorgt de afgelopen jaren voor toegenomen financiële 
risico’s en stijgende tarieven afvalstoffenheffing in Nederland. Door toedoen van deze marktomstandigheden is de 
financiële weerstand van Avri intussen volledig benut, waardoor Avri actuele en toekomstige risico’s voorlopig niet 
meer kan dragen. 
 

 
Grafiek 1 ontwikkeling verwerkingskosten en verwerkingsopbrengsten 2016-2019 
 

Om meer prijsstabiliteit te realiseren willen we enerzijds zoeken naar nieuwe manieren om (grondstof)opbrengsten 
te genereren en anderzijds kosten te reduceren door vermindering van vervuiling van grondstoffen. We hebben 
investeringsruimte opgenomen om deze trendbreuk te kunnen creëren en te bouwen aan meer grip en 
voorspelbaarheid in dienstverlening en kosten. We zien de verbetering van het weerstandvermogen van Avri hierbij 
als noodzakelijke randvoorwaarde.  

 
Desondanks liggen onze tarieven nog altijd op vergelijkbaar niveau als het – eveneens stijgende -  landelijke 
gemiddelde en verwachten we hierdoor op termijn ook de baten voor onze inwoners terug te zien. Gezien de 
huidige marktrisico’s en beperkte financiële weerstand zijn deze baten nog niet in voorliggende begroting verwerkt.  
 
We beschouwen de aankomende jaren als hèt moment om te werken aan stabiliteit én schonere grondstoffen. We 
hopen daarmee dat onze gemeenten niet alleen qua aanbod restafval maar ook op het vlak van hergebruik van 
grondstoffen een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en 
circulariteit. 
 

Walter Brouwer 
Directeur Avri 
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2 BESTUURLIJKE SAMENVATTING 

2.1 Ook in 2021 doen we het samen 
Avri staat als uitvoeringsorganisatie van de gemeenten middenin de samenleving. Samen met onze inwoners en 
opdracht gevende gemeenten werken we dagelijks aan een leefbare woonomgeving en het tegengaan van 
verspilling van kostbare grondstoffen. Ook in 2021 bieden we kansen aan kwetsbare doelgroepen en werken we 
samen met verenigingen, kringlooporganisaties en regionale marktpartijen aan een schoon Rivierenland. 

 
2.2 Circulariteit; investeren in verbetering kwaliteit van grondstoffen 
De hoeveelheid restafval is het afgelopen jaar fors gereduceerd en inwoners van Rivierenland doen het daarmee 
goed. Hierdoor lopen de Avri gemeenten voor op de landelijke gemiddelden (zie onderstaande grafiek) waardoor 
we ons in 2021 meer willen gaan focussen op het behoud van de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen.  
De toegenomen vervuiling van grondstoffen – veroorzaakt door een gering deel van de inwoners om betaling van 
restafval te voorkomen- zorgt voor hogere maatschappelijke kosten, mede dankzij de huidige landelijke en 
wereldwijde ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt.  

 
Grafiek 2: ontwikkeling hoeveelheid restafval per inwoner 2013-2020               grafiek 3: totaal tonnage ingezamelde grondstoffen vanaf 2015   

 
We willen investeren in gedragssturing om het hergebruik van grondstoffen te stimuleren en tegelijkertijd de 
kwaliteit van grondstofstromen te behouden. Gedragssturing moet leiden tot een verbeterde perceptie van 
inwoners ten opzichte van afvalscheiding. Door duidelijkheid naar inwoners te vergroten ten aanzien van 
afvalscheiding en de gevolgen van vervuiling van schone grondstofstromen. Preventieve voorlichting, actieve 
communicatie door Avri èn gemeenten en – als uiterst middel – inzet van handhaving om dit te bereiken. 
 
We vragen middelen aan voor beleidsontwikkeling om o.a. pilots te kunnen uitvoeren en onderzoek te doen naar 
het vergroten van grip op de keten van circulariteit. Hierbij kan worden gedacht aan de gehele keten ten aanzien 
van gebruik van grondstoffen; onderzoek naar samenwerking waar het gaat om productie, consumptie 
(voorlichting, communicatie) en duurzame inname en verwerking van grondstoffen. Door (regionale en landelijke) 
samenwerking met producenten, verwerkers en marktpartijen te intensiveren gaan we op zoek naar slimme, 
innovatieve en duurzame oplossingen.  
 
De genoemde investeringen moeten op termijn leiden tot verlaging van de afvalstoffenheffing of verbeterd 
milieurendement. Schonere grondstoffen en vermindering van afvaltoerisme zorgen bijvoorbeeld voor hogere 
inkomsten op de begroting. De kosten gaan hierbij echter voor de baten uit. In deze bestuurlijke samenvatting is de 
ontwikkeling van de afvalstoffenheffing en het weerstandsvermogen toegelicht. 
 
In voorliggende begroting stellen we het aanbod restafval en grondstoffen bij op basis van de ervaringen in de 
eerste 6 maanden van het nieuwe afvalbeleid. Uitgangspunt voor de begroting blijft het aanbod van 70 kg restafval 
per inwoner per jaar (60kg fijn restafval en 10kg grof restafval), zoals dit over het tweede halfjaar van 2019 
gerealiseerd is. We houden tevens rekening met de negatieve effecten op het scheidingsgedrag, zoals de 
vervuiling en het zogenaamde ‘afvaltoerisme’, waarbij restafval als bedrijfsafval of buiten het Avri gebied wordt 
aangeboden. Vanwege de actuele marktrisico’s en beperkte financiële weerstand houden we voorlopig geen 
rekening met verbeterde inkomsten door de genomen maatregelen. 
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2.3 Financiële samenvatting basispakket; stijging tarief afvalstoffenheffing 
In de begroting worden de uitvoeringslasten van het basispakket gedekt door baten uit ingezamelde grondstoffen 
en de afvalstoffenheffing. Onderstaand is de ontwikkeling van de begroting per 2021 gevisualiseerd. Hieruit blijkt – 
evenals voorgaande jaren - een verhoging van de gemiddelde afvalstoffenheffing. Deze stijgt per 2021 gemiddeld 
met € 44 naar € 297 door dalende grondstofvergoedingen, aanvulling van de weerstandscapaciteit en stijgende 
uitvoeringskosten. 

 
Grafiek 4: ontwikkeling begroting Avri 2019 - 2021 

 
Voor een specificatie van de in het basispakket opgenomen uitvoeringskosten verwijzen wij u naar het programma 
Basispakket in deze begroting. 
 
De stijging van de gemiddelde tarieven per 2021 wordt in onderstaande tabel verklaard en qua kleurstelling 
aangesloten op bovenstaande afbeelding. Hierin is inzichtelijk gemaakt dat de gemiddelde stijging van € 44 gevolg 
is van zowel marktontwikkelingen (€ 12), aanvulling van het weerstandsvermogen (€ 12), voorgestelde 
investeringen (€ 8) en overige ontwikkelingen (o.a. prijsindexeringen, € 12). Eventuele gevolgen van de 
gepresenteerde PM posten zijn niet in de tariefstelling voor 2021 opgenomen. 
 

 
 Tabel 1: ontwikkeling tarief afvalstoffenheffing per 2021 

Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing 2020 € 253

Marktontwikkelingen a) Daling marktvergoeding textiel € 3

b) Daling marktvergoeding papier € 4

c) Daling vergoeding PMD agv nieuwe overeenkomst € 9

d) Vervallen sorteerkosten PMD agv nieuwe overeenkomst -€ 11

e) Daling overige grondstof vergoedingen € 1

f) Stijging verwerkingstarieven afvalstromen € 6

Overige ontwikkelingen g) Verbetering weerstandsvermogen Avri (€ 1 mln.) € 12

h) Autonome prijsindexeringen € 8

i) Investering in gedragssturing (o.a. communicatie) € 7

j) Investeren verhogen grip op de keten € 1

k) Overige mutaties, per saldo € 4

PM-posten l) Circulaire verwerking incontinentiemateriaal pm

m) Alternatieve inzet verenigingen in basispakket pm

n) Herinrichting milieustraten pm

o) Voorstel bezuiniging PMD zakken pm

p) Verlagen BTW percentage afvalstoffenheffing pm

Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing 2021 € 297

ONTWIKKELING TARIEF AFVALSTOFFENHEFFING
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In onderstaande grafiek is de tariefontwikkeling van de afgelopen 10 jaar uiteengezet en afgezet tegen het 
landelijke gemiddelde (t/m 2020, bron: COELO). In meerjarig perspectief voor Nederland gaan we vanaf 2020 uit 
van een jaarlijkse stijging van de afvalstoffenheffing met 4% per jaar. 
 

 

 
   Grafiek 5 tariefontwikkeling afvalstoffenheffing 2010 – 2024 
 
Uit de grafiek maken we op dat de gemiddelde tarieven 2021 van de Avri gemeenten (eenmalig) op gelijk niveau 
met het verwachte landelijke gemiddelde zal liggen en ca. 10% hoger vergeleken met 10 jaar geleden (2010), een 
gemiddelde stijging van 1% per jaar. Zonder de aanvulling van de financiële weerstand in 2021 (€ 12 per 
huishouden) zou het tarief onder het landelijke gemiddelde zijn gebleven (groene lijn). In de meerjarenbegroting 
blijven we onder het landelijke gemiddelde. Tot slot wordt voor de vergelijking met het landelijke gemiddelde 
opgemerkt dat verschillen in het serviceniveau en de wijze van kostendekking (bijdragen uit gemeentebegroting) 
vergelijking met andere gemeenten bemoeilijkt.  
 
In meerjarig perspectief verwachten we dat de tarieven zich meer gaan stabiliseren. Door investeringen in de 
gedragssturing verwachten we meer stabilisatie van het aanbod door inwoners. Daarnaast zijn 
grondstofvergoedingen de afgelopen jaren verder gedaald, waardoor de afvalstoffenheffing een steeds groter 
aandeel van de (meer beïnvloedbare en constantere) uitvoeringskosten dekt. In 2020 was dit aandeel 80% en in 
2021 is dit 87%. Vanaf 2021 bouwen we de aanvulling van de financiële weerstand jaarlijks af om de autonome 
prijsindexeringen te compenseren en daarmee de afvalstoffenheffing op constant niveau te houden. 
 
Inrichting basistarief en variabele tarieven 
In voorliggende begroting is het voorkeursscenario van het Dagelijks Bestuur Avri opgenomen. Deze gaat uit van 
het verlagen van de variabele tarieven met 16% van € 1,20 naar € 1,00 per 30 liter aanbieding (overige 
aanbiedvolumes naar rato) en daarmee terug naar het niveau van 2019. Inwoners worden vaker geconfronteerd 
met het variabele tarief, dan met het basistarief. Het variabele tarief betalen ze bij elke keer dat het restafval wordt 
aangeboden, het basistarief één keer per jaar samen met de andere lokale belastingen. We verwachten daarom 
dat verlaging van de variabele tarieven leidt tot minder vervuiling van grondstofstromen en daarom per saldo tot 
een beter scheidingsgedrag. Ook zal het ‘afvaltoerisme’  naar verwachting afnemen, hetgeen een positieve invloed 
heeft op het financiële resultaat.  

Door verlaging van de variabele tarieven worden tevens de financiële risico’s beperkt. Dit is wenselijk doordat Avri 
niet meer beschikt over financiële weerstand. Een lager variabel tarief vergroot de kans op meer aangeboden 
restafval. Het scheidingsgedrag is beter dan het landelijk gemiddelde en de hoeveelheid restafval ligt naar 
verwachting op gelijk niveau als de regionale doelstellingen (75 kg per persoon in 2020). We proberen met de 
tariefstelling de focus te verleggen naar het schoon houden van de grondstofstromen, waarmee we de 
maatschappelijke kosten van vervuiling en afvaltoerisme – vertaald in de afvalstoffenheffing – willen verlagen. De 
tarieven worden definitief vastgesteld bij de verordening afvalstoffenheffing 2021 in december 2020. 
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2.4 Investeren in voorspelbaarheid 
We werken actief aan het vergroten van de voorspelbaarheid van de organisatie; dienstverlening die aansluit bij de 
behoeftes van inwoners en gemeenten waarbij tegelijkertijd onverwachtse ontwikkelingen zo min mogelijk invloed 
hebben op dienstverlening en kosten. Vanuit een helder omschreven dienstenpakket, meer invloed op de keten 
van circulariteit, een robuuste en wendbare bedrijfsvoering en voldoende financiële armslag.  

 
Onderzoek naar vergroten invloed op de keten 
Om meer prijsstabiliteit te realiseren willen we enerzijds zoeken naar nieuwe manieren om (grondstof)opbrengsten 
te genereren. In alle stappen van de keten van circulariteit (productie, consumptie, verwerking) liggen kansen om 
de invloed te vergroten of tot slimme, duurzame oplossingen te komen. Voorbeelden hiervan zijn samenwerking 
met producenten van verpakkingen, verbetering van de gedragssturing van inwoners en samenwerken (of zelf 
uitvoeren) van verwerkingsactiviteiten rondom van afval- en grondstofstromen. We willen onderzoeken of hierdoor 
kosten kunnen worden verlaagd en risico’s worden verkleind of gespreid. In onderstaande afbeelding zijn de 
mogelijkheden binnen de keten gevisualiseerd. 
 

 
Afbeelding 1: mogelijkheden vergroten grip op de keten 

 
We investeren in (strategische) capaciteit binnen de bedrijfsvoering om de ontwikkelingen op de diverse markten 
actief te volgen en de (innovatie) mogelijkheden te onderzoeken.  
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Verbetering weerstandsvermogen 
Er is voldoende financiële armslag nodig om continuïteit in dienstverlening en prijsstabiliteit te waarborgen ondanks 
de veranderende marktomstandigheden en actuele marktrisico’s. Financiële reserves zijn de afgelopen jaren 
ingezet om de tarieven afvalstoffenheffing te verlagen en risico’s op te vangen en zijn ultimo 2019 niet meer 
beschikbaar.  
 
Meerdere gemeenten hebben bij de behandeling van de kadernota 2021 (AB feb. 2020) aangegeven de weerstand 
te willen verbeteren om risico’s binnen de GR Avri te dekken. Weerstandscapaciteit binnen de GR voorkomt dat de 
weerstandscapaciteit van de gemeenten wordt aangetast wanneer financiële risico’s bij Avri zich daadwerkelijk 
voordoen.  
 
We stellen voor de weerstandscapaciteit te verbeteren met € 1 mln. door de tarieven afvalstoffenheffing te 
verhogen met € 12 per huishouden. Ondanks de aanvulling van € 12 per huishouden worden nog altijd niet alle 
risico’s in 2021 direct afgedekt en lopen de gemeenten risico om bij te dragen wanneer de tekorten groter zijn. 
Wanneer de weerstandscapaciteit bij Avri niet toereikend is staan de gemeenten voor Avri garant wanneer tekorten 
zich daadwerkelijk voordoen. Alternatief voor de gemeenten is om de stijging van de tarieven (gedeeltelijk) uit de 
gemeentelijke begroting te dekken. De voorgestelde aanvulling van de financiële weerstand voor 2021 (€ 1 mln.) 
wordt in dat geval naar rato van het aantal inwoners (o.b.v. de bijdrageverordening) over de acht gemeenten 
verdeeld.  In de begroting bouwen we de weerstandscapaciteit in meerjarig perspectief op naar voldoende niveau 
(ratio 1,0). De mate waarin de weerstandscapaciteit via de afvalstoffenheffing wordt opgebouwd – en daarmee het 
tarief afvalstoffenheffing verhoogd - is voorbehouden aan de gemeenten. Incidentele baten - zoals een eventuele 
dividenduitkering - worden aan het weerstandsvermogen toegevoegd.  
 
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het weerstandsvermogen gevisualiseerd. Hierin wordt inzichtelijk 
dat de weerstandscapaciteit de afgelopen jaren fors is teruggelopen. Deze is benut om de tarieven 
afvalstoffenheffing te verlagen (zie grafiek 6). Risico’s zijn op korte termijn niet volledig gedekt waardoor er een 
beroep op de gemeentelijke reserves moet worden gedaan wanneer tekorten zich daadwerkelijk voordoen. 

 
Grafiek 6: weerstandsvermogen Basispakket 2011 - 2024 

 
In meerjarig perspectief werken we toe naar de situatie dat alle risico’s gedekt worden. We bouwen jaarlijks 
financiële weerstand op door aanvulling vanuit de afvalstoffenheffing en verwachten daarmee vanaf 2024 alle 
risico’s te kunnen afdekken. Het risicoprofiel daalt naar verwachting door de afwikkeling van de vergoeding over 
het kunststof verpakkingsmateriaal over oudere jaren. Daarnaast houden we in het risicoprofiel rekening met daling 
van de risico’s rondom het scheidingsgedrag als gevolg van voorgestelde investeringen in gedragssturing en 
verlaging van het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Per 2024 daalt het risicoprofiel verder door overdracht 
van de stortplaats maar dienen nieuwe onzekerheden zich aan omdat per 2024 en 2025 grote 
verwerkingscontracten (restafval, GFT, hout) moeten worden afgesloten. De financiële gevolgen – en effect op de 
tarieven afvalstoffenheffing - zijn afhankelijk van de marktomstandigheden van dat moment. Het risicoprofiel vanaf 
2023 is daarmee uiterst onzeker. 
 
De dekking van de risico’s in de overige programma’s is weergegeven in de risicoparagraaf van de begroting. 
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Robuuste en wendbare bedrijfsvoering 
De wereld verandert en Avri verandert mee. We willen met onze bedrijfsvoering continu invulling kunnen blijven 
geven aan de sterk veranderende maatschappelijke behoeftes. Toenemende invloed van social media, steeds 
grilliger wordende marktomstandigheden en toenemende (complexere) wet- en regelgeving vragen om een meer 
robuuste en wendbare bedrijfsvoering.  
 
We willen investeren in onze bedrijfsvoering om de verbinding met inwoners en gemeenten te verbeteren en meer 
gezamenlijk te opereren in de openbare ruimte. De invoering van het nieuwe afvalbeleid heeft ons tevens geleerd 
dat we als uitvoeringsorganisatie meer (strategische) denkkracht nodig hebben om toekomstige 
(beleids)ontwikkelingen te implementeren en de (politiek) maatschappelijke effecten hiervan te managen. Het biedt 
de basis om op onze uitvoerende vakgebieden te kunnen door ontwikkelen als kennis- en adviesorganisatie van de 
gemeenten. 
 
We willen van meerwaarde zijn en tegemoet komen aan de wensen van meerdere gemeenten om meer maatwerk 
te leveren. Hierbij worden – naast een basispakket voor alle gemeenten - specifieke diensten aan individuele 
gemeenten aangeboden. Ook het variëren in frequentie van dienstverlening (zoals de huidige extra inzameling van 
GFT in de zomermaanden) is onderwerp van gesprek. In het gesprek over het toekomstig te leveren 
dienstenpakket door de GR Avri beschouwen we Avri als brede maatschappelijke dienstverlener in de openbare 
ruimte (zowel afvalbeheer, IBOR als handhaving). In de begroting is eenmalig onderzoeksbudget voor de 
bedrijfsvoering aangevraagd (beleids-, juridisch en financieel advies) om invulling te kunnen geven aan het verzoek 
van de gemeenten. De verkenning hiertoe met bestuur en raadsleden is intussen opgestart. 
 
2.5 Leefbaarheid 
Zorg voor onze dagelijkse leefomgeving, zowel voor de huidige inwoners door een zo goed mogelijk beheer van de 
openbare ruimte, als voor de toekomstige generaties door te blijven inzetten op duurzaamheid en circulariteit. 
 
Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR); regionaal partnerschap van constante kwaliteit 
Avri streeft naar partnerschap met haar gemeenten als het gaat om 'Schoon, Heel en Veilig' in de openbare ruimte. 
Sinds 2012 voeren we onderhoudstaken in de openbare uit voor individuele gemeenten. We voeren de taken uit op 
basis van de gewenste kwaliteitseisen van de gemeente en streven tevens naar meerwaarde door perspectief te 
bieden aan medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt, duurzaam te innoveren en schaalvoordelen te 
benutten. De IBOR taken zijn de afgelopen jaren verder geprofessionaliseerd (o.a. contractafspraken, uitvoering 
van taken en verantwoording) en de afgelopen jaren zijn de werkzaamheden volgens de normen en binnen het 
beschikbare gemeentelijk budget uitgevoerd. Deze ontwikkeling is vooral te danken aan de goede en intensieve 
samenwerking tussen de vier opdracht gevende gemeenten en Avri. Dit zetten we in 2021 als vanzelfsprekend 
voort. 
 
Voor de begroting van IBOR taken gaan we voor 2021 uit van het bestaande takenpakket, gebaseerd op de 
overeengekomen individuele contractafspraken en reeds overeengekomen werkbegrotingen 2020. Daarbij wordt in 
deze begroting 2021 verondersteld dat zich geen wijzigingen in het dienstverleningspakket per 2021 zullen 
voordoen.  

 
Handhaving; onmisbare schakel in de openbare ruimte 
De handhavers van Avri zijn zichtbaar in de openbare ruimte en vervullen een belangrijke rol in de gedragssturing 
van inwoners. Door inwoners te informeren, waarschuwen en – in het uiterste geval – te beboeten leveren zij een 
belangrijke bijdrage in het handhaven van de leefbaarheid van ieders woonomgeving.  
 
Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om de handhavers, naast de gezamenlijke ASV-taken (Afvalstoffen 
Verordening) in ons basispakket, aanvullend in te zetten op toezichthoudende- en opsporingstaken die zijn 
opgenomen ten aanzien van de openbare ruimte (genaamd ‘domein 1’). Te denken valt aan handhaving rond 
honden-, jeugd- en parkeeroverlast, toezicht op de Drank en Horeca wetgeving, controles op evenementen en 
toezicht op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Avri levert voor iedere gemeente maatwerk waarbij het 
handhavingsbeleid van de gemeente wordt uitgevoerd.  
 
In de begroting voor handhaving gaan we uit van continuering van de huidige – deels meerjarige – 
overeenkomsten met de gemeenten. Onze opdracht gevende gemeenten zijn tevreden over de wijze waarop de 
taken worden uitgevoerd en stellen ons in staat te werken aan verdere professionalisering van dit organisatie 
onderdeel en verbetering van de samenwerking.  
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2.6 Duurzaamheid 
Duurzaamheid maakt onderdeel uit van de keuzes binnen onze bedrijfsvoering. Symbool hiervoor staat de 
realisatie van het zonnepark en windpark op de voormalige stortplaats van Avri. Vanuit Avri Solar B.V. is duurzame 
energie op de voormalige stortplaats gerealiseerd door de exploitatie van een zonnepark en windpark. Hierdoor 
voorzien we in de energiebehoefte van duizenden huishoudens in onze regio.  
 
In de begroting 2021 is nog geen rekening gehouden met een structurele financiële bijdrage uit het 
energierendement van het solarpark. Besluitvorming omtrent een eventuele dividenduitkering vanuit Avri Realisatie 
B.V. (enig aandeelhouder) aan GR Avri is voorbehouden aan de aandeelhoudersvergadering en bovendien 
gebonden aan diverse eisen van (externe) financiers. Een incidentele, toekomstige dividenduitkering kan aan het 
weerstandsvermogen worden toegevoegd.  
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen geven we ook vorm door middel van verduurzaming van onze 
werkprocessen en inkoopactiviteiten. Hierdoor dragen we bij aan een schone leefomgeving en verduurzaming van 
onze keten. Vanuit de duurzaamheidsgedachte denkt Avri bewust na om afgeschreven materieel, niet direct te 
vervangen maar in overleg met de leverancier een tweede leven te geven. Ook wordt waar mogelijk, onderdelen 
van gereedschap en machines vervangen door kunststof onderdelen. 
 
2.7 Inclusiviteit; meerwaarde voor kwetsbare groepen èn gemeenten 
We vinden het belangrijk van meerwaarde te zijn op maatschappelijke thema’s door kansen te bieden aan mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de afgelopen jaren zijn ruim 90 medewerkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt komen werken bij Avri. Waar het in eerste instantie is begonnen met het detacheren van mensen is 
de samenwerking met het regionale werkvoorzieningsschap Werkzaak Rivierenland uitgebreid met meer 
doelgroepen. Zo worden steeds meer mensen uit de zogenaamde kaartenbak van de gemeente (bijstand, WW, 
Wajong, Wia, statushouders) begeleid in het arbeidsproces. We verkennen voortdurend de mogelijkheden om de 
groep te kunnen vergroten door werkervaringsplaatsen en leerwerkroutes aan te bieden met als doel de afstand tot 
de arbeidsmarkt voor veel mensen te verkleinen. We geven bovendien invulling aan de bedoeling van de nieuwe 
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) door mensen uit de participatiewet in dienst te nemen. Op deze wijze leveren 
we nu en in de komende jaren een stevige bijdrage aan de uitdaging voor onze gemeenten in het vinden van 
banen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. 
 
2.8 Van de regio, voor de regio; maatschappelijk betrokken 
We zijn zichtbaar in de regio door voor bedrijven in de vorm van inzameling, inname en het laten verwerken van 
bedrijfsafval. We onderscheiden ons op de markt door gescheiden inzameling papier en plastic mogelijk te maken 
en bedrijven hierbij te adviseren en service te bieden. Dankzij bedrijfsmatige activiteiten kunnen we uiting geven 
aan de regionale maatschappelijke betrokkenheid van Avri. Door verbinding met het regionale bedrijfsleven en 
sponsoring in natura tijdens regionale evenementen zoals Appelpop, Fruitcorso en de Bloesemtocht wordt de 
zichtbaarheid van Avri in de regio vergroot. We onderzoeken op welke wijze we ons marktaandeel kunnen 
vergroten en daarmee de dekkingsbijdrage voor de inwoners van rivierenland verstevigen. De financiële resultaten 
worden de afgelopen jaren reeds benut ten gunste van de afvalstoffenheffing. 

 
2.9 Financiële samenvatting overige programma’s 
 
Programma Pluspakket 
In dit programma zijn diensten opgenomen die individuele gemeenten in aanvulling op het basispakket 
contractueel van Avri kunnen afnemen. Dankzij dit pluspakket levert Avri een breed dienstenpakket voor haar 
gemeenten. De grootste activiteit binnen het pluspakket betreft het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte 
(IBOR). Het baten- en lastentotaal bedraagt in voorliggende begroting € 13,8 mln. Hierbij wordt verondersteld dat 
zich geen wijzigingen in het dienstverleningspakket zullen voordoen per 2021. De baten en lasten voor de IBOR 
activiteiten zijn gebaseerd op de op 30 juni 2019 aangeleverde werkbegrotingen 2020. Gemeenten waarmee een 
DVO is afgesloten kunnen hieruit de hoogte van de autonome kostenontwikkeling van de Avri dienstverlening voor 
2021 afleiden. 
 
Het exploitatiesaldo van dit programma is € 0, aangezien de IBOR activiteiten op basis van de 
raamovereenkomsten met de gemeenten worden verrekend en de overige activiteiten tegen kostprijs worden 
uitgevoerd.  
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Programma Bedrijfsafval 
Bedrijven kunnen hun afval en grondstoffen tegen een marktconform tarief laten inzamelen en verwerken door 
Avri. Het resultaat komt uit op € 58.000 (voor Vpb). Het rendement op de omzet is 3% Dit resultaat ligt lager dan in 
de begroting 2020 en de realisatie 2019. Belangrijkste oorzaak van deze daling zijn de stijgende 
verwerkingstarieven en prijsindexeringen. Daarnaast verwachten we een lagere marktvergoeding voor het 
ingezamelde bedrijfspapier. Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve bedrijfsafval. 
 
Programma Algemene baten en lasten 
De kosten van de centrale bedrijfsvoering (‘overhead’) nemen met 12% toe ten opzichte van 2020. Dit wordt 
veroorzaakt door zowel externe marktontwikkelingen als gerichte investeringen. Zo zorgen autonome 
prijsindexeringen (stijgende CAO indexen en markttarieven), specifieke branche ontwikkelingen (onder andere 
premiestijgingen in de verzekeringsbranche) en toenemende en complexer wordende wet en regelgeving (o.a. 
accountancy, ICT, inkoop) voor stijgende kosten. Daarnaast stellen we voor te investeren in een meer robuuste en 
wendbare bedrijfsvoering waarbij we gericht investeren in strategische denkcapaciteit voor de organisatie (zie 
paragraaf Bedrijfsvoering). Tot slot wordt de incidentele dekking van overheadlasten per 2021 verder afgebouwd. 
De overheaduitgaven zijn in voorliggende begroting reeds doorbelast naar de overige activiteiten.  
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3 LEESWIJZER  

Deze begroting bevat een beleidsmatig en financieel gedeelte en is opgebouwd conform de uitgangspunten en 
richtlijnen van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 
 
De begroting 2021 begint met een algemene inleiding die vervolgd wordt met een bestuurlijke samenvatting van de 
begroting 2021, die opgebouwd is volgens de hoofdthema’s uit de kadernota 2021 van Avri. De beleidsbegroting 
begint vanaf hoofdstuk 4 met een viertal programma's: 
 

• programma basispakket      (hoofdstuk 4) 

• programma pluspakket      (hoofdstuk 5) 

• programma bedrijfsafval      (hoofdstuk 6) 

• programma algemene baten en lasten   (hoofdstuk 7) 
 
De wettelijk voorgeschreven beleidsparagrafen komen aan bod in de hoofdstukken 8 tot en met 13.  
 
De volgende paragrafen zijn opgenomen: 
 

• paragraaf lokale heffingen     (hoofdstuk 8) 

• paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing  (hoofdstuk 9) 

• paragraaf financiering      (hoofdstuk 10) 

• paragraaf bedrijfsvoering     (hoofdstuk 11) 

• paragraaf onderhoud kapitaalgoederen    (hoofdstuk 12) 

• paragraaf verbonden partijen     (hoofdstuk 13) 
 
De paragraaf grondbeleid is voor Avri niet van toepassing en is derhalve niet opgenomen in deze begroting.  
 
De financiële begroting bevat een overzicht van de totale lasten en baten van alle activiteiten van Avri (hoofdstuk 
14). De financiële positie van Avri (hoofdstuk 15) komt eveneens in de financiële begroting aan bod.  
De financiële positie geeft onder andere inzicht in het verloop van de exploitatie, de geplande investeringen, het 
verloop van de reserves en voorzieningen en een meerjarig geprognosticeerde balans.  
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4 BASISPAKKET  

 
 
 

AFVALBEHEER 
 
 

4.1 Inleiding  
In het programma Basispakket zijn de diensten opgenomen die Avri uitvoert voor de acht regiogemeenten in 
Rivierenland. Avri geeft hiermee invulling aan de gemeentelijke afvaltaak van inzameling en verwerking van 
huishoudelijke afvalstoffen en aan het Regionale Afvalbeheer Plan, waarin de ambities en speerpunten van de acht 
regiogemeenten op het gebied van afval en grondstoffen zijn vastgelegd.  
 
4.2 Wat willen we bereiken? 
Vanuit onze visie en kernwaarden leveren we verschillende diensten aan de inwoners in de gemeenten Buren, 
Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.  

In het programma Basispakket zijn de diensten opgenomen die Avri uitvoert voor de acht regiogemeenten in 
Rivierenland. Avri geeft hiermee invulling aan de gemeentelijke afvaltaak van inzameling en verwerking van 
huishoudelijke afvalstoffen en aan het Regionale Afvalbeheer Plan, waarin de ambities en speerpunten van de acht 
regiogemeenten op het gebied van afval en grondstoffen zijn vastgelegd. Avri voert de inzameling en scheiding van 
afval zo efficiënt en effectief mogelijk uit om de landelijke en regionale doelstellingen te realiseren.  

In 2021 zal binnen de landelijke beleidskaders Van Afval Naar Grondstof (VANG) het eigen beleid (‘Afval scheiden, 
heel gewoon’) doorontwikkeld worden waarbij regionaal de doelstelling is vastgesteld om per 2020 maximaal 75 kg 
restafval per inwoner te produceren. Om dit te bereiken is een comfortprikkel ingevoerd, naast de bestaande 
prijsprikkel (betalen per aanbieding restafval). Het ingevoerde beleid gaan we in 2021 verder vorm geven met als 
doel een verdere reductie van restafval en inzameling van zo schoon mogelijke grondstoffen. 

 

Grafiek 7: ontwikkeling hoeveelheid restafval per inwoner 2013-2020   Grafiek 8: totaal tonnage ingezamelde grondstoffen vanaf 2015   

 

 

Dit programma gaat over: 

het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstromen 

en grondstoffen. 
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4.3 Wat gaan we daar voor doen? 
De hoeveelheid restafval is het afgelopen jaar fors gereduceerd en inwoners van Rivierenland doen het daarmee 
goed. Hierdoor lopen de Avri gemeenten voor op de landelijke gemiddelden (zie onderstaande grafiek) waardoor 
we ons in 2021 meer willen gaan focussen op het behoud van de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen.  
De toegenomen vervuiling van grondstoffen – veroorzaakt door een gering deel van de inwoners om betaling van 
restafval te voorkomen- zorgt voor hogere maatschappelijke kosten, mede dankzij de huidige landelijke en 
wereldwijde ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt.  
 
We willen investeren in gedragssturing om het hergebruik van grondstoffen te stimuleren en tegelijkertijd de 
kwaliteit van grondstofstromen te behouden. Gedragssturing moet leiden tot een verbeterde perceptie van 
inwoners ten opzichte van afvalscheiding. Door duidelijkheid naar inwoners te vergroten ten aanzien van 
afvalscheiding en de gevolgen van vervuiling van schone grondstofstromen. Preventieve voorlichting, actieve 
communicatie door Avri èn gemeenten en – als uiterst middel – inzet van handhaving om dit te bereiken. 
 
We vragen middelen aan voor beleidsontwikkeling om o.a. pilots te kunnen uitvoeren en onderzoek te doen naar 
het vergroten van grip op de keten van circulariteit. De genoemde investeringen moeten op termijn leiden tot 
verlaging van de afvalstoffenheffing of verbeterd milieurendement. Schonere grondstoffen en vermindering van 
afvaltoerisme zorgen bijvoorbeeld voor hogere inkomsten op de begroting. De kosten gaan hierbij echter voor de 
baten uit.  
 
We volgen de effecten van het nieuwe afvalbeleid nauwkeurig waar het gaat om scheidingsresultaten, vervuiling 
van de grondstoffen, zwerfafval en mogelijkheden om de hoeveelheid restafval verder terug te dringen.  
Het tarief afvalstoffenheffing is door deze niet beïnvloedbare ontwikkelingen de afgelopen jaren fors gestegen. We 
willen een strategische verkenning opstarten om de grip op de tariefontwikkeling te vergroten. Het vergroten van de 
grip op de afzetmarkt kan onder meer bereikt worden door het afsluiten van langlopende contracten met 
verwerkers, samenwerken met regionale partners en deelname of investeringen in verbrandings- en 
verwerkingscapaciteit. Ook wordt de tarifering van andere fracties (GFT, PMD) onderzocht.  
 
Het dienstenpakket gaat steeds meer mogelijkheden bieden voor maatwerk. Avri zal naast de inzameling van 
grondstoffen en vermindering van service op restafval verkenning doen naar de afzetmarkt om meer stabiliteit te 
brengen in de kosten en opbrengsten van grondstofstromen.  
 
Ook zal samen met Nedvang de sorteeranalyse in oktober 2021 voor het vierde jaar op rij uitgevoerd worden en 
hiermee blijven we monitoren op de resultaten en sturen we op schonere grondstofstromen. 
 
In 2020 verwachten we duidelijkheid of de luierrecycling installatie bij ARN ook daadwerkelijk gerealiseerd zal 
worden. De financiële effecten op het restafval, kosten verwerking incontinentiemateriaal en de inzameling zullen 
dan ook in een later stadium verwerkt worden. 
 
We gaan onderzoek doen naar de brengvoorzieningen in het algemeen. Zijn de locaties en verschillende fracties 
voor de inwoner duidelijk of moeten we dit herzien? Zijn de huidige voorzieningen nog het juiste middel om deze 
grondstof stroom in te zamelen? Afvalscheiding in de hoogbouw en stadscentra is een grote uitdaging. 
Ruimtegebrek maakt het voor bewoners lastig om hun afval in veel fracties te scheiden. Daarvoor dienen 
mogelijkheden te worden uitgewerkt om het serviceniveau te verhogen en meer grondstoffen te genereren zodat 
hergebruik wordt gestimuleerd. We willen een pilot starten in een gemeente om alle ondergrondse containers vrij te 
geven voor alle inwoners in deze gemeente. Dit te monitoren en ervaring hiermee op te doen. 

De uitkomsten van het onderzoek naar de milieustraten worden in 2020 aan het bestuur voorgelegd. Vervolgens 
worden deze in 2021 uitgewerkt in een actieplan met de daarbij behorende kosten. De verandering van het nieuwe 
beleid laat zien dat het drukker is geworden op de milieustraten en meer behoefte is om grondstoffen wat voorheen 
in de restafval container ging nu weg te brengen. We verwachten dat het toekomstbestendig maken van de 
brengvoorziening een grote investering gaat vragen.  

De afhankelijkheid van de – onzekere – grondstoffenmarkt is onderdeel van een strategische verkenning. De 
grilligheid van de markt en de grote schommelingen op onze inkomsten van textiel en papier en de daarbij 
komende vervuilingen maakt dat we onzeker zijn hierover. Verkenning zal moeten leiden tot meer grip en stabiliteit. 
We zien mogelijkheden om ons op de sorteermarkt te begeven of nieuwe manieren van inzameling te creëren 
waarbij het doel moet zijn dat we schonere grondstoffen afzetten. Resultaten daarvan zullen worden verwerkt in 
het te voeren beleid.  
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Papierverenigingen kunnen nu ook kiezen voor andere taken in het basispakket. Zo is in 2020 uitwerking gegeven 
aan de alternatieven en daarmee te zorgen dat verenigingen een inspanning blijven leveren voor de vergoeding die 
zij krijgen. Definitieve besluitvorming zal in 2020 plaatsvinden, in de begroting 2021 is nog geen rekening 
gehouden met een gewijzigde invulling van het takenpakket en/of de hoogte van de vergoeding hiervoor. 

4.4 Wat gaat dat kosten? 
Naast beleidsontwikkelingen zijn in toenemende mate ook marktontwikkelingen van invloed op de begroting van 
Avri. Zo zorgt de toenemende inzameling van grondstoffen dat de begroting meer afhankelijk wordt van 
marktmechanismes waardoor de ontwikkeling van de tarieven afvalstoffenheffing minder beïnvloedbaar wordt. Ook 
zorgt de huidige economische situatie voor stijgende prijzen op de arbeidsmarkt en hogere tarieven bij 
marktpartijen bij de inkoop van goederen en diensten.  

De kosten en opbrengsten van de uitvoering van het programma Basispakket zijn weergegeven in onderstaande 
tabel. Voor de begroting geldt dat de uitvoeringskosten worden gedekt door de baten uit ingezamelde grondstoffen 
en de afvalstoffenheffing van inwoners. Dit is in onderstaande afbeelding weergegeven, waarbij de ontwikkeling ten 
opzichte van 2019 en 2020 is weergegeven; 

 
Grafiek 9: ontwikkeling begroting Avri 2019 - 2021 

 
 
De specificatie van de beïnvloedbare uitvoeringskosten is als bijlage opgenomen. 
 
De ontwikkeling van de tarieven afvalstoffenheffing is weergegeven in de paragraaf Lokale Heffingen. In dit 
hoofdstuk geven we inzicht in de opbouw van de uitvoeringskosten, de externe verwerkingskosten en -baten. 
 
Opbouw uitvoeringskosten 
In onderstaande grafiek 10 is de opbouw van de uitvoeringslasten weergegeven en afgezet tegen de begroting 
2020. Hierin zijn de financieel technische componenten BTW (€ 36) en aanvulling weerstandsvermogen (€ 12) 
buiten beschouwing gelaten. 
 
Het grootste gedeelte van de uitvoeringslasten komen voort uit de dagelijkse inzameling van alle mini containers bij 
de inwoner thuis, het legen van verzamelcontainers en het beheer van 4 milieustraten.  Als het afval en de 
grondstoffen zijn ingezameld worden deze (eventueel overgeslagen en) getransporteerd naar de externe 
verwerker. We maken hierbij gebruik van duurzame kapitaalgoederen en hebben daardoor vaste 
afschrijvingslasten van ons materieel en de voorzieningen. Om dit operationele proces goed te faciliteren zijn er 
ook een aantal ondersteunende diensten in het kader van gedragssturing zoals beleid, communicatie (incl. KCC) 
en handhaving. Ook de administratieve afhandeling van de ledigingen restafval, de aanslagoplegging door BSR en 
de beheerkosten voor de stortplaats zijn in het basispakket ondergebracht. 



 

17 

 
 

 
Grafiek 10: uitvoeringslasten excl. btw 2020 - 2021 

 
Ontwikkelingen afval- en grondstoffenmarkt 
De inkomsten en uitgaven waren nog nooit zo complex en onvoorspelbaar in de grondstoffenmarkt. De risico´s zijn 
alleen maar toegenomen omdat we meer grondstoffen produceren en de verwerkingsmarkt te veel aanbod heeft. 
Hierdoor worden er maatregelen genomen door grenzen te sluiten, wat binnen de landsgrenzen leidt tot 
overaanbod met verscherpte kwaliteitseisen en verslechterende prijzen tot gevolg. Zo worden we geconfronteerd 
met het instorten van de papier markt omdat China de import stopte. Het textiel is minder waard geworden omdat 
herdraagbare kleding is afgenomen, en techniek om weer tot vezel te maken nog niet goed doorontwikkeld is. 
Andere aspecten die een rol spelen zijn de belasting op verwerking van restafval die nu 2 jaar achter elkaar is 
verhoogd. Beter scheiden betekent ook meer aanbod GFT maar we hebben te weinig composteer inrichting en 
vergistingsinstallaties die het aanbod aan kunnen in Nederland en gevolg is een verhoging van het 
verwerkingstarief. 
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In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van kosten en opbrengsten de afgelopen jaren weergegeven: 

 

           Grafiek 11: ontwikkeling begroting Avri 2019 - 2021 

 

Deze niet beïnvloedbare ontwikkelingen zijn zorgwekkend en hebben grote impact op ons tarief. We willen meer 
grip in de keten ontwikkelen om meer stabiliteit na te streven en risico’s te verkleinen. We gaan hiertoe een 
strategische verkenning uitvoeren. Waar mogelijk sluiten we langdurige contracten af en gaan we onderzoeken of 
met regionale partners kunnen samenwerken of kunnen deelnemen in de keten om onze invloed te vergroten of tot 
slimme, duurzame oplossingen te komen. 

 
   Tabel 2: verwerkingskosten en -opbrengsten t/m 2024 

 
Kostenstaat per product 
Als dwarsdoorsnede van de begroting presenteren we als bijlage tevens de kostprijs per product, gebaseerd op het 
door het Algemeen Bestuur vastgestelde productenboek Avri 2020. Hierbij bieden we aanvullend inzicht dat benut 
kan worden in het actuele gesprek over maatwerk dienstverlening door Avri.  
 
  

VERWERKINGSKOSTEN MEERJARENBEGROTING 2020 2021 2022 2023 2024

Restafval 1.720 1.956 1.980 2.004 2.029

GFT afval 2.181 2.399 2.435 2.471 2.508

Sorteer- en vermarktingskosten 993 0 0 0 0

Overige kostenstromen 1.003 1.413 1.413 1.413 1.413

Totaal verwerkingskosten 5.897 5.768 5.828 5.888 5.950

VERWERKINGSOPBRENGSTEN MEERJARENBEGROTING 2020 2021 2022 2023 2024

Papier 933 543 535 527 519

Kunststof verpakkingen en drankkartons 3.198 2.493 2.493 2.493 2.493

Textiel 239 0 0 0 0

Overige opbrengststromen 531 528 528 552 552

Totaal verwerkingsopbrengsten 4.901 3.564 3.556 3.572 3.564

Saldo afvalverwerking 996 2.204 2.272 2.316 2.386
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Programmabaten en -lasten 
De lasten van het programma basispakket worden gedekt door de baten uit de ingezamelde grondstoffen en de 
afvalstoffenheffing. De opbouw van de baten afvalstoffenheffing is weergegeven in de paragraaf Lokale Heffingen 
en zijn gebaseerd op de in dit hoofdstuk uitgewerkte lasten. In onderstaande tabel worden de baten en lasten 
gespecificeerd volgens de financiële begroting en worden de stortingen en onttrekkingen uit de reserves 
inzichtelijk.   
 

 
         Tabel 3: meerjarenbegroting baten en laten programma Basispakket  

 

 

  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET 2020 2021 2022 2023 2024

Lasten

Lasten uitvoering basispakket 25.458 27.741 28.030 28.219 28.299

BTW basispakket 13,5% 2.752 3.257 3.298 3.320 3.332

Kwijtscheldingen 1.059 1.318 1.393 1.459 1.521

Totaal lasten 29.269 32.316 32.721 32.999 33.152

Baten

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 4.901 3.564 3.556 3.572 3.564

Inzet voorzieningen 63 0 0 0 0

Baten afvalstoffenheffing (bruto) 24.190 28.701 29.126 29.359 29.494

Exploitatieresultaat programma basispakket 1 0 -8 18 42

Totaal baten 29.155 32.266 32.674 32.949 33.100

Saldo van lasten en baten voor vermogensmutaties -114 -50 -47 -50 -52

Vermogensmutaties (stortingen / onttrekkingen reserves) -114 -50 -46 -51 -52

Saldo van lasten en baten na vermogensmutaties 0 0 0 0 0
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5 PLUSPAKKET 

 
 
 
 

IBOR 
 

 

 

 

 

5.1 Wat willen we bereiken? 
Naast het basispakket kunnen gemeenten ervoor kiezen om ook taken op het gebied van Integraal beheer 
openbare ruimte (IBOR) en handhaving en toezicht af te nemen van Avri. Deze dienstverlening richt zich op alle 
acht gemeenten waarbij de inbreng modulair is. De komende jaren werkt Avri verder aan een integraal en 
intergemeentelijk takenpakket waarbij we - in overleg met onze opdracht gevende gemeenten - continue streven 
naar het steeds duurzamer, efficiënter én belevingsgerichter beheren van de openbare ruimte en we invulling 
geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van participatie. 

5.2 Wat gaan we daar voor doen? 
Dit dienstenpakket bevat de onderhoudstaken op het gebied van groen, grijs, riolering, verkeer, begraafplaatsen, 
speeltuinen, gladheidbestrijding, evenementen en ongediertebestrijding. Daarnaast voert Avri toezichthoudende- 
en opsporingstaken uit die in diverse wet- en regelgeving zijn opgenomen ten aanzien van de openbare ruimte 
(genaamd ‘domein 1’). Te denken valt aan handhaving rond honden-, jeugd- en parkeeroverlast, toezicht op de 
Drank en Horeca wetgeving, controles op evenementen en toezicht op de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV). Daarbij heeft Avri een vakinhoudelijk adviserende rol richting de gemeenten en verzorgt Avri de intake en 
afhandeling van meldingen in de openbare ruimte.  
 
Avri ziet er op toe dat haar medewerkers steeds in staat blijven om haar taken naar behoren uit te kunnen voeren 
middels de voorgeschreven bevoegdheden, bescherming en scholing. Omdat Avri het belangrijk vindt dat mensen 
uit de kwetsbare groep een kans krijgen op de arbeidsmarkt, voert Avri een deel van haar 
onderhoudswerkzaamheden uit met deze doelgroep. 
 
Samen met de gemeenten worden continue de DVO’s met de bijbehorende diensten doorontwikkeld naar een 
uniform format voor de taken betreffende onderhoud van de openbare ruimte als handhaving en toezicht. Avri blijft 
zich inzetten om steeds meer uniform en daardoor efficiënter haar taken uit te voeren.  

 
Door de verwachte klimaatverandering krijgen we te maken met extreem weer. De temperaturen stijgen, de 
hoeveelheid neerslag en het aantal extreme buien nemen toe en we krijgen steeds vaker te maken met perioden 
van droogte. Dit vraagt niet alleen een andere inrichting van de openbare ruimte maar ook een intensiever beheer. 
Tevens zien we als gevolg van de klimaatverandering in de IBOR gemeenten een toename van invasieve soorten. 
Deze planten en soorten (zoals duizendknoop en eikenprocessierups) komen van nature niet voor in Rivierenland 
en veroorzaken schade aan de biodiversiteit. Avri zal in de toekomst meer moeten inzetten in het bestrijden van 
deze exoten. Het gemeentelijk beleid zal hierbij leidend zijn. Op dit moment zijn de financiële gevolgen dan ook 
niet in te schatten door Avri. 
Avri ziet voordelen in data gestuurd beheer. Data zoals binnengekomen meldingen, eigen waarnemingen en 
schouwresultaten in combinatie met de geleverde inzet, levert bruikbare informatie op met als doel om efficiënter 
de openbare ruimte te kunnen beheren. Ook in 2021 zal een aantal investeringen gedaan moeten worden om 
uiteindelijk deze efficiënte manier van werken verder uit te rollen. 
 

Dit programma gaat over: 

de aanvullende activiteiten die Avri verricht voor 

gemeenten zoals het Integraal Beheer van de 

Openbare Ruimte (IBOR) en handhavingstaken. 
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5.3 Wat gaat dat kosten? 
Avri voert de diensten in het pluspakket uit tegen kostprijs. Dit betekent dat er geen financieel resultaat door Avri 
wordt behaald op deze activiteiten. Om deze reden houdt Avri geen (risico)reserves voor de IBOR activiteiten aan, 
maar uitsluitend voor de operationele risico's van de andere pluspakket activiteiten. Voor de overige (niet IBOR) 
activiteiten worden afhankelijk van de gesloten overeenkomst eventuele financiële verschillen op realisatiebasis 
verrekend met de Reserve Pluspakket. 

 

                       Tabel 4: meerjarenbegroting programma Pluspakket 

 
Avri voert voor 4 gemeenten de uitvoering- en beheertaken in de openbare ruimte uit op het gebied van groen, 
grijs, riolering, verkeer en vervoer, openbare verlichting, begraafplaatsen, speeltuinen, gladheidbestrijding en 
ongediertebestrijding. De totale - geraamde lasten per IBOR gemeente zijn in onderstaande tabel uiteengezet. De 
cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op de werkbegrotingen 2020. 

 

 
                     Tabel 5: ontwikkeling uitvoeringslasten DVO’s IBOR 

De stijgende overhead voor de IBOR DVO’s is een gevolg van enerzijds een stijging van de concernoverhead en 
anderzijds een stijging van de afdelingsoverhead IBOR. De huidige bedragen per gemeente zijn gebaseerd op de 
inzet van personeel volgens de werkbegroting 2020. De uiteindelijke toerekening van overheadkosten in het 
pluspakket aan de individuele nog op te stellen werkbegroting 2021 is afhankelijk van eventuele wijzigingen in de 
te leveren diensten en de daaruit volgende personele inzet. De uitkomsten per gemeente kunnen hierdoor 
verschillen.  
 

 

Tabel 6: ontwikkeling overhead DVO’s IBOR 

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA PLUSPAKKET 2020 2021 2022 2023 2024

Lasten

Integraal beheer openbare ruimte - via DVO 10.956 12.157 12.279 12.402 12.526

Integraal beheer openbare ruimte - overig 215 222 224 226 228

Handhavingstaken 1.119 1.182 1.194 1.205 1.218

Overige dienstverlening pluspakket 263 390 404 408 412

Totaal lasten programma pluspakket 12.553 13.950 14.100 14.241 14.383

Baten

Integraal beheer openbare ruimte - via DVO 10.956 12.157 12.279 12.402 12.526

Integraal beheer openbare ruimte - overig 215 222 224 226 228

Handhavingstaken 1.119 1.182 1.194 1.205 1.218

Overige dienstverlening pluspakket 273 400 404 408 412

Totaal baten programma pluspakket 12.563 13.960 14.100 14.241 14.383

Saldo van lasten en baten voor 10 10 0 0 0

Vermogensmutaties (stortingen / onttrekkingen -10 -10 0 0 0

Saldo van lasten en baten na 0 0 0 0 0

ONTWIKKELING UITVOERINGSLASTEN 2019 GR 2020 IBOR 2021 GR VERSCHIL VERSCHIL

Gemeente Buren IBOR 2.645 2.695 2.747 52 1,9%

Gemeente West Betuwe IBOR 1.694 1.775 1.825 50 2,8%

Gemeente Neder Betuwe IBOR 1.965 2.227 2.267 40 1,8%

Gemeente Tiel IBOR 4.957 5.193 5.318 126 2,4%

Totaal DVO's IBOR 11.261 11.890 12.157 268 2,3%

OVERHEAD 2020 IBOR 2021 GR VERSCHIL VERSCHIL

IBOR DVO Gemeente Buren 330 359 29 8,8%

IBOR DVO Gemeente West Betuwe 220 240 20 9,0%

IBOR DVO Gemeente Neder Betuwe 176 193 17 9,6%

IBOR DVO Gemeente Tiel 550 598 48 8,8%

Totaal 1.276 1.390 114 8,9%
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6 BEDRIJFSAFVAL 

 
 
 
 
 

BEDRIJFSAFVAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.1 Inleiding  
Avri voert in beperkte mate activiteiten uit voor bedrijven in de vorm van inzameling, inname en het laten verwerken 
van bedrijfsafval. De dienstverlening aan bedrijven is ondersteunend aan het basispakket doordat de positieve 
financiële resultaten al enkele jaren worden benut voor verlaging van de afvalstoffenheffing voor de inwoners.  
 
De bedrijfsafval activiteiten zijn gericht op het zo goed mogelijk benutten en inzetten van beschikbare 
productiemiddelen en vormt een beperkt onderdeel van de bedrijfsvoering en van de omzet. We onderscheiden 
ons op de markt door gescheiden inzameling papier en plastic mogelijk te maken en bedrijven hierbij te adviseren 
en service te bieden. Daarnaast maakt dit programma het mogelijk om uiting geven aan de regionale 
maatschappelijke betrokkenheid van Avri. Door verbinding met het regionale bedrijfsleven en sponsoring in natura 
tijdens regionale evenementen wordt de zichtbaarheid van Avri in de regio vergroot.  
 
6.2 Wat willen we bereiken? 
We zien nog altijd potentieel om ons stabiele marktaandeel van ca. 20% in de toekomst te vergroten en hiermee de 
dekkingsbijdrage voor de inwoners van rivierenland te verstevigen. Financiële resultaten worden tevens benut om 
uiting te geven aan de regionale maatschappelijke betrokkenheid van Avri. 
 
6.3 Wat gaan we daar voor doen? 
De bedrijfsafval activiteiten zijn gericht op het zo goed mogelijk benutten en inzetten van beschikbare 
productiemiddelen en vormt een beperkt onderdeel van de bedrijfsvoering en van de omzet. We onderscheiden 
ons op de markt door gescheiden inzameling papier en plastic mogelijk te maken en bedrijven hierbij te adviseren 
en service te bieden. Daarnaast maakt dit programma het mogelijk om uiting geven aan de regionale 
maatschappelijke betrokkenheid van Avri. Door verbinding met het regionale bedrijfsleven en sponsoring in natura 
tijdens regionale evenementen wordt de zichtbaarheid van Avri in de regio vergroot. We gaan in 2021 uit van 
voortzetting van de samenwerking met de organisaties van onder andere Rode Kruis Bloesemtocht, Appelpop en 
Dijken Sport.  

 

Dit programma gaat over: 

de inzameling en verwerking van 

afval van bedrijven. 
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Daarnaast willen we graag onderscheidend zijn en blijven op de markt van bedrijfsafval. Zo willen we omtrent 
circulaire economie en duurzaamheid bij andere bedrijven en binnen Avri vergroten, te beginnen met ons eigen 
inkoopbeleid. De ervaring die we hierbij opdoen willen we gaan inzetten bij bedrijven die al klant zijn maar ook bij 
potentiële nieuwe klanten. Daarnaast zullen wij scholen, verenigingen en bedrijven blijven benaderen om samen 
tot verbetering van afvalscheiding te komen. 
 
Dienstenpakket bedrijfsafval 
Daarnaast zetten we onderstaande activiteiten voort in 2021: 
- Inzameling van afval en grondstoffen bij bedrijfsklanten, met name Midden en Klein Bedrijf (MKB). 
- Nieuwe klantbenadering: focus op dienstverlening aan scholen en verenigingen. 
- Inname van afval en grondstoffen van bedrijfsklanten op onze overslaglocatie Geldermalsen. 
- Op- en overslag van afval en grondstoffen van bedrijfsklanten. 
- Het laten verwerken van afval- en grondstofstromen van bedrijfsklanten. 
- Sponsoring in natura van evenementen in de regio, zoals Appelpop, Fruitcorso, Rode Kruis Bloesemtocht en 
Dijkensport. 
 
Sponsoring in natura 
De kosten voor sponsoractiviteiten van Avri worden gefinancierd uit dit programma voor het verrichten van 
diensten bij non-profit evenementen in de regio zoals Rode Kruis Bloesemtocht en Appelpop. De sponsorbijdrage 
in natura bedraagt omgerekend € 22.500. Hierdoor werkt Avri aan haar maatschappelijke betrokkenheid en kan het 
zich profileren als maatschappelijk betrokken overheidsorganisatie. De doelstelling voor sponsoring door Avri is het 
uitdragen van de kernwaarden van Avri. De kernwaarden zijn: betrokken, klantgericht en duurzaam.  
 
Het sponsorbudget biedt ruimte om - buiten de bestaande activiteiten - eventuele andere aanvragen voor 
sponsoring in natura te kunnen honoreren die aan de volgende criteria voldoen: 

• geen winstoogmerk van het evenement; 

• het evenement past bij de kernwaarden van Avri; 

• groot bereik (veel bezoekers uit regio Rivierenland en omgeving); 

• het evenement valt buiten de richtlijnen die zijn opgesteld voor 'activiteitenafval'  
(activiteitenafval maakt op basis van bestuursbesluit uit 2009 onderdeel uit van het programma 
basispakket).  

 
6.4 Wat gaat het kosten? 
De opbrengsten en kosten van het programma Bedrijfsafval zijn weergegeven in onderstaande tabel. Hieruit blijkt 
een stabiel financieel resultaat van ca. € 50.000 (na Vpb). Het rendement is de afgelopen jaren licht gedaald als 
gevolg van de dalende papiervergoeding (zie ook programma Basispakket) en met name stijgende 
verwerkingstarieven. Dankzij de resultaten weten we ook de komende jaren invulling te geven aan de doelstelling 
om een financiële bijdrage aan de basistaken te kunnen blijven leveren. 
 

 

        Tabel 7: meerjarenbegroting programma Bedrijfsafval 

 

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 2020 2021 2022 2023 2024

Lasten

Lasten uitvoering programma bedrijfsafval 2.022 2.048 2.073 2.101 2.126

Af te dragen vennootschapbelasting 14 12 13 13 14

Totaal lasten programma bedrijfsafval 2.036 2.060 2.085 2.114 2.140

Baten

Opbrengsten contracten bedrijfsafval 1.860 1.936 1.967 1.999 2.032

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 198 137 135 134 132

Overige opbrengsten 33 33 33 33 33

Totaal baten programma bedrijfsafval 2.090 2.106 2.136 2.166 2.197

Saldo van lasten en baten voor vermogensmutaties 54 46 51 52 57

Vermogensmutaties (stortingen / onttrekkingen reserves) -54 -46 -51 -52 -57

Saldo van lasten en baten na vermogensmutaties 0 0 0 0 0
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7 ALGEMENE BATEN EN LASTEN 

 
 
 
 
 

ALGEMENE  
BATEN EN LASTEN 
 

 
 
 
7.1 Inleiding  
Bij de herziening van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is vastgelegd dat kosten zoveel mogelijk direct 
worden toegerekend aan de betreffende taken of programma's. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct 
verbonden zijn aan activiteiten in de betreffende taakvelden of programma's moeten worden begroot en 
verantwoord. In dit programma worden de lasten verantwoord die geen directe relatie hebben met een bepaald 
programma. Hieronder vallen de taakvelden 0.4 Overhead, 0.5 Treasury en 0.9 Vennootschapsbelasting. Deze 
lasten worden op basis van de kosten verdeelsleutels doorbelast naar de programma’s basispakket, pluspakket en 
bedrijfsafval. 
 
Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies en activiteiten gericht op sturing en ondersteuning van de 
medewerkers in het primaire proces. De bedrijfsvoeringsparagraaf gaat in op de beleidsvoornemens voor de 
bedrijfsvoering gericht op het ondersteunen van de uitvoering van de programmabegroting. In dit hoofdstuk is een 
korte samenvatting van de doelen en uitgangspunten verwoord. 
 
7.2 Wat willen we bereiken? 
We willen als uitvoeringsorganisatie in de regio meer wendbaar worden. De wereld blijft in hoog tempo veranderen 
en Avri verandert mee. Er zijn voldoende voorbeelden van ontwikkelingen die op Avi afkomen zoals inwoners die in 
toenemende mate betrokken willen worden en invloed willen hebben op het beleid en de uitvoering die daar bij 
hoort. Maar ook de invloed van social media, de mondiale, grillige ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt, 
scheidingsgedrag wat leidt tot druk op de tarieven, hogere doelen t.a.v. afvalscheiding, bestuurlijke wensen die 
toenemen, gemeenten die willen kiezen (de mogelijke behoefte aan een maatwerk GR), toenemende complexe 
wet- en regelgeving; het doet een ander appèl op de Avri organisatie. We willen ons ontwikkelen tot kennispartner 
voor onze gemeenten en inzetten op meer verbinding met inwoners en gemeenten.  
 
7.3 Wat gaan we daarvoor doen? 
We willen bouwen aan een toekomstgerichte organisatie. Het bestuur en management van Avri zijn er van 
doordrongen dat een uitvoeringsorganisatie als Avri, met alle belangrijke beleidsopgaven die ons nog te wachten 
staan op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, niet langer kan volstaan met enkel doeners. Er zal 
geïnvesteerd moeten worden in denkkracht, in politiek-maatschappelijke sensitiviteit en in strategische 
communicatie.  
 

Dit programma geeft informatie over de 

algemene baten en lasten, waaronder 

overhead, rente en 

vennootschapsbelasting 
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Op basis van deze ontwikkelingen en ervaringen zijn we met een ontwikkelingstraject gestart om de organisatie 
meer robuust en wendbaar te maken. We willen daarnaast investeren in maatregelen om te kunnen werken aan 
prijsstabiliteit en grip te krijgen op de markten waarin Avri opereert en samenwerking te zoeken met ketenpartners. 
Tot slot investeren we incidenteel in onderzoekskosten voor de door gemeenten gewenste verkenning naar de 
maatwerk GR. 
 
7.4 Wat gaat dat kosten? 
Het overzicht van baten en lasten van dit programma is weergegeven in onderstaande tabel.  
 
De overhead wordt conform de voorschriften centraal geraamd. In het overzicht van baten en lasten is de 
doorbelasting van overheadkosten naar de programma's inzichtelijk gemaakt. Hierin komt ook de 
meerjarenbegroting tot uitdrukking 
 

 
Tabel 8: meerjarenbegroting programma Algemene Baten en Lasten 

 

Op basis van de in paragraaf 8.3 beschreven verdeelsystematiek wordt aan de programma's basispakket, 
pluspakket en bedrijfsafval respectievelijk 62%, 34% en 4% van de totale overhead 0.4 toegerekend. De totalen 
van dit programma komen terug in het totaaloverzicht van baten en lasten (zie hoofdstuk 15). 
 

Taakveld 0.4 overhead 

De kosten van de centrale bedrijfsvoering (‘overhead’) nemen fors toe ten opzichte van 2020. Dit wordt veroorzaakt 
door zowel externe marktontwikkelingen als gerichte investeringen in de bedrijfsvoering. Zo zorgen autonome 
prijsindexeringen (stijgende CAO indexen en markttarieven), specifieke branche ontwikkelingen (onder andere 
premiestijgingen in de verzekeringsbranche) en toenemende en complexer wordende wet en regelgeving (o.a. 
accountancy, ICT, inkoop) voor stijgende kosten. Daarnaast is juridisch adviesbudget opgenomen om beter te 
kunnen anticiperen op de grilliger wordende inkoop- en aanbestedingsmarkt, waarbij in toenemende mate 
rechtszaken door marktpartijen worden aangespannen rondom aanbestedingen. 
 
Daarnaast stellen we voor te investeren in een meer robuuste en wendbare bedrijfsvoering waarbij we gericht 
investeren in strategische denkcapaciteit voor de organisatie. Dit wordt uitgebreider toegelicht in de paragraaf 
Bedrijfsvoering. 
 
Tot slot neemt in financieel technische zin de door te belasten overhead toe doordat een gedeelte niet meer kan 
worden gedekt met incidentele middelen. Door de tekorten op de overhead over 2019 (€ 0,6 mln.), met name 
veroorzaakt door de hiervoor beschreven marktontwikkelingen, is de Algemene Bedrijfsreserve onder haar 
minimale risiconorm geraakt, waardoor inzet van de reserve niet meer mogelijk is en deze in meerjarig perspectief 
moet worden aangevuld.  
 
De overheaduitgaven stijgen per 2021 met € 775.000 (12%) en zijn in voorliggende begroting verwerkt. 
 
 

 

ALGEMENE BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD 2020 2021 2022 2023 2024

Taakveld 0.4 Overhead 6.247 7.022 6.974 7.113 7.256

Doorbelaste overhead naar programma Basispakket -3.696 -4.292 -4.325 -4.411 -4.500

Doorbelaste overhead naar programma Pluspakket -2.068 -2.346 -2.366 -2.414 -2.462

Doorbelaste overhead naar programma Bedrijfsafval -258 -280 -282 -288 -294

Subtotaal taakveld 0.4 Overhead 225 105 0 0 0

Taakveld 0.5 Treasury 692 634 653 646 626

Doorbelaste rentekosten naar programma's -692 -634 -653 -646 -626

Subtotaal taakveld 0.5 Treasury 0 0 0 0 0

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 14 12 13 13 14

Doorbelaste Vpb naar programma Bedrijfsafval -14 -12 -13 -13 -14

Subtotaal taakveld 0.9 Vennoorschapsbelasting 0 0 0 0 0

Saldo van baten en lasten 225 105 0 0 0

Taakveld 0.10 Mutaties reserves -225 -105 0 0 0

Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0
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In onderstaande tabel is samengevat de opbouw van de overhead weergegeven en afgezet tegen de begroting 

2020. 

 

Tabel 9: overhead taakveld 0.4 

Verdeling van overhead 
Het financiële model voor de toerekening van indirecte kosten is gebaseerd op (de verhouding van) verwachte 
productie manuren. De overhead is verdeeld in (Avri brede) concernoverhead en afdelingsspecifieke overhead per 
werkproces. Op verzoek van de IBOR gemeenten wordt de toerekening van overhead binnen het programma 
pluspakket ook per DVO gemeente inzichtelijk gemaakt. Zodoende kan de ontwikkeling van de overhead en de 
consequenties daarvan voor de uitvoeringsbudgetten 2021 van de gemeenten tijdig worden besproken. De IBOR 
gemeenten kunnen - evenals de andere gemeenten - in haar rol als deelnemer/eigenaar van Avri in het GR 
begrotingsproces eventueel gebruik maken van een zienswijze hieromtrent. 
 

Taakveld 0.5 Treasury 
In het nieuwe BBV is voorgeschreven dat de rentekosten aan de taakvelden moeten worden toegerekend met 
behulp van een (rente)omslag. Deze rentesystematiek werd ook in eerdere begrotingen toegepast en de 
rentekosten maken (o.b.v. de BBV notitie rente) integraal onderdeel uit van de kosten van het taakveld. Het 
toerekenen van rente aan de taakvelden vindt plaats via het taakveld Treasury. De langlopende leningen van Avri 
bedragen circa € 35,2 miljoen, de bijbehorende rentelast is begroot op € 691.000 (een gemiddeld rentepercentage 
van 2%). Het renteomslag percentage is gebaseerd op de boekwaarde van de activa (€ 34,8 mln.) en bedraagt 2%. 
Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Financiering 
 
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 

Vanaf 1 januari 2016 moeten overheidsbedrijven vennootschapsbelasting (vpb) afdragen over winstgevende 
activiteiten. Met deze wet wil de regering mogelijke concurrentieverstoringen tussen private ondernemingen en 
publieke ondernemingen uit de weg ruimen. De activiteiten die betrekking hebben op de inzameling en verwerking 
van bedrijfsafval zijn onderhevig aan deze nieuwe wetgeving en gaan daarom leiden tot betaling van 
vennootschapsbelasting. Ook de activiteiten in het pluspakket waarbij geen verrekening met de gemeente in 
overeengekomen vallen onder de Vpb-plicht. Avri treedt hier op als marktpartij. In de begroting van het pluspakket 
wordt tegen kostprijs gewerkt, waardoor er geen resultaat wordt verwacht (en er geen vpb wordt afgedragen). 
 
7.5 Beleidsindicatoren 

Als gevolg van de vernieuwde verslaggeving regels (BBV) zijn verplicht in de programma verantwoording op te 

nemen beleidsindicatoren gedefinieerd. Voor Avri zijn de beleidsindicatoren “externe inhuur” en “overhead” 

(afgezet tegenover het begrotingstotaal) relevant. 

 

Tabel 10: beleidsindicatoren programma algemene baten en lasten 

OVERHEAD 2021 2020 Verschil

Personeelskosten formatie 4.080 3.829 251

Ondersteuning door derden 1.074 924 150

Kapitaallasten 206 266 -59

Overige ICT budgetten 175 190 -15

Communicatie budgetten 72 72 0

Huisvestingskosten 758 580 178

Algemene kosten 657 387 270

Totaal overhead bruto 7.022 6.247 775

 -/- incidentele dekking door reserves en voorzieningen -105 -225 120

Totaal overhead netto 6.917 6.022 895

0

Doorbelaste overhead naar programma Basispakket -4.292 62% -3.696 62% 596

Doorbelaste overhead naar programma Pluspakket -2.346 34% -2.068 34% 277

Doorbelaste overhead naar programma Bedrijfsafval -280 4% -258 4% 22

0 0 0

BELEIDSINDICATOREN 2021 2020

Externe inhuur 6% 5%

Overhead 15% 14%
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8 LOKALE HEFFINGEN 
 
Gemeenschappelijke Regeling Avri is verantwoordelijk voor de afvalstoffenheffing van de acht deelnemende 
gemeenten. De gemeenschappelijke regeling Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) verzorgt voor GR Avri 
de belastingaanslagen en de inning daarvan.  

 
8.1 Inleiding 

Door autonome prijs- en marktontwikkelingen zal het tarief afvalstoffenheffing stijgen. In deze begroting zijn de tot 
nu toe bekende ontwikkelingen meegenomen. Belangrijkste voorbeelden van ontwikkelingen zijn de (verder 
gedaalde) vergoeding voor papier en textiel en een hogere CAO-indexering. In dit kader kunnen ook de meest 
recente (contract)ontwikkelingen op de afval- en grondstoffenmarkt genoemd worden 

 
8.2 Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en tarief      

Conform wet- en regelgeving is het uitgangspunt dat de gemiddelde tarieven voor de dienstverlening in het 
programma Basispakket op begrotingsbasis niet meer dan 100% kostendekkend zijn. 
In onderstaande tabel is de kostendekkendheid gepresenteerd.  
 

 
Tabel 11: kostendekkendheid afvalstoffenheffing 

 
8.2.1 Ontwikkeling huisaansluitingen 
Het aantal geregistreerde huisaansluitingen volgt de meerjarige ontwikkeling van het aantal huishoudens volgens 
de meest recente cijfers van Belastingsamenwerking Rivierenland. Hierin wordt uitgegaan van een autonome groei 
van het aantal huisaansluitingen met 0,8% per jaar. Vanwege de economische omstandigheden wordt daarnaast 
een groei van het aantal kwijtscheldingen verwacht van 0,2% per jaar (zie par. 8.2.2). Per saldo groeit het aantal 
betalende huishoudens met circa 500 aansluitingen per jaar. 
 
8.2.2 Aantal aanbiedingen restafval 
 
Minder aangeboden liters 
De aanbiedingen restafval worden bijgesteld op basis van de eerste ervaringscijfers van het nieuwe beleid. Hierbij 
blijken de aanbiedgemiddelden lager te liggen dan eerder werd verwacht. Er bleken over 2019 circa 13.000 
huishoudens waarbij geen aanbod van restafval is geregistreerd (zgn. ‘0 aanbieders’). Deze inwoners bieden het 
restafval op alternatieve wijze aan om betaling te voorkomen. Dit gebeurt door het restafval te vermengen met de 
grondstoffen (papier, textiel, PMD), restafval te dumpen in de openbare ruimte, buiten de grenzen van het Avri 
gebied aan te bieden of als bedrijfsafval af te voeren.  
 
Voor alle aanbiedvolumes worden de aanbiedgemiddelden bijgesteld naar de gerealiseerde gemiddelden van 
2019, waardoor met name voor de 30 liter aanbiedingen het gemiddelde wordt verlaagd.  
 
Meer kilo’s per 30 liter (per zak of bak) 
Verder zien we uit de ervaringen van het eerste half jaar nieuw afvalbeleid dat de kg aanbod in een 30 liter zak 
gemiddeld geen 4 maar 5 kg zijn, het ‘soortelijk gewicht’ is met 20% naar boven bijgesteld. Dit betekent dat er 
verhoudingsgewijs meer afval moet worden verwerkt per aanbieding. Ook het verschil in aanbod bij hoogbouw 
t.o.v. laagbouw is groot en te verklaren doordat bij hoogbouw GFT niet apart gescheiden kan worden. 
 

KOSTENDEKKENDHEID AFVALSTOFFENHEFFING 2021 2022 2023 2024

Lasten taakveld 7.3 Afval 22.199 22.659 23.057 23.247

Inkomsten taakveld 7.3 Afval -3.564 -3.556 -3.572 -3.564

Mutatie voorzieningen Basispakket 1.250 1.046 751 552

Netto kosten taakveld 7.3 Afval 19.885 20.149 20.235 20.235

Overhead 4.292 4.325 4.411 4.500

BTW 3.257 3.298 3.320 3.332

Kwijtscheldingen 1.318 1.393 1.459 1.521

Totale kosten Basispakket 28.751 29.165 29.427 29.588

Baten afvalstoffenheffing 28.701 29.126 29.359 29.494

Kostendekkendheid 100% 100% 100% 100%
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8.2.3 Tarieven 
In onderstaande tabel is de tariefberekening afvalstoffenheffing 2021 gepresenteerd. 

 
 

      Tabel 12: baten afvalstoffenheffing t/m 2024 
Inrichting tarieven afvalstoffenheffing 
Het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing om de kosten te dekken bedraagt € 297 per huishouden. De 
afvalstoffenheffing bestaat uit een basistarief en variabele tarieven (tarief per aanbieding restafval van de diverse 
aanbiedvolumes). Op basis van de ervaringen in het nieuwe afvalbeleid (vervuiling van grondstoffen en 
afvaltoerisme) en om financiële risico’s te verkleinen wordt het gemiddeld aantal aanbiedingen restafval per 2021 
naar beneden bijgesteld (t.o.v. aannames in de begroting 2020 die is opgesteld voor aanvang van het nieuwe 
beleid). Dit heeft tot gevolg dat het basistarief voor alle inwoners met € 10 per huishouden verder moet worden 
verhoogd om de daling van het variabele deel te compenseren.  
 
Het gevolg van de daling van het verwachte aantal aanbiedingen is dat het variabele deel van de 
afvalstoffenheffing automatisch kleiner wordt. Een verdere stijging van de variabele tarieven om dit te 
compenseren wordt vanwege het risico op onbegrip bij inwoners – en hieruit volgende financiële consequenties – 
niet als alternatief voorgesteld. Er is een alternatief scenario uitgewerkt waarin de variabele tarieven enkel worden 
geïndexeerd (zie bijlage 5). 
 
In voorliggende begroting is het voorkeursscenario van het Dagelijks Bestuur Avri opgenomen. Deze gaat uit van 
het verlagen van de variabele tarieven met 16% van € 1,20 naar € 1,00 per 30 liter aanbieding (overige 
aanbiedvolumes naar rato) en daarmee terug naar het niveau van 2019. Het basistarief komt in dit scenario op  
€ 270 per huishouden (basistarief 2020; € 211 per huishouden). 
 
  

BATEN AFVALSTOFFENHEFFING 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Aantal huishoudens

Geregistreerde huishoudens 97.953 98.870 99.979 100.779 101.585 102.398

Kwijtschelding -4.167 -4.647 -4.699 -4.938 -5.181 -5.427

Vernietiging, ontheffing etc. -2.778 -2.966 -2.999 -3.023 -3.048 -3.072

Betalende huishoudens 91.008 91.257 92.281 92.817 93.357 93.899

% betalende huishoudens 92,9% 92,3% 92,3% 92,1% 91,9% 91,7%

Gemiddeld aantal aanbiedingen restafval (1)

30 ltr. (brengvoorziening) hoogbouw en stadscentra 18,0 33,0 38,0 38,0 38,0 38,0

30 ltr. (brengvoorziening) 10,1 31,0 19,0 19,0 19,0 19,0

60 ltr. (brengvoorziening) 15,9

140 ltr. (mini container) 6,7 7,2 5,4 5,4 5,4 5,4

240 ltr. (mini container) 8,6 7,5 6,4 6,4 6,4 6,4

Tarieven

Basistarief € 169 € 211 € 270 € 272 € 272 € 271

Toeslag basistarief per extra mini container restafval € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50

Variabel tarief: aanbieding 30 ltr.(hoogbouw) € 0,80 € 0,96 € 0,80 € 0,80 € 0,80 € 0,80

Variabel tarief: aanbieding 30 ltr. (laagbouw) € 1,00 € 1,20 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00

Variabel tarief: aanbieding 60 ltr. (brengvoorziening) € 1,40

Variabel tarief: aanbieding 140 ltr. (mini container) € 4,67 € 5,60 € 4,67 € 4,67 € 4,67 € 4,67

Variabel tarief: aanbieding 240 ltr. (mini container) € 8,00 € 9,60 € 8,00 € 8,00 € 8,00 € 8,00

Baten afvalstoffenheffing (x € 1.000)

Bruto baten afvalstoffenheffing 18.715 24.190 28.701 29.126 29.359 29.494

Kwijtschelding -782 -1.058 -1.318 -1.393 -1.459 -1.521

Netto baten afvalstoffenheffing 17.933 23.132 27.383 27.733 27.899 27.972

Kostendekkendheid tarief afvalstoffenheffing (x € 1.000)

Netto baten afvalstoffenheffing 17.933 23.131 27.383 27.733 27.899 27.972

Kosten van het basispakket 18.320 23.132 27.383 27.725 27.917 28.014

Kostendekkendheid tarief afvalstoffenheffing nvt* 100% 100% 100% 100% 100%

Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing per huishouden € 201 € 253 € 297 € 299 € 299 € 298

*) de wettelijke bepaling van kostendekkendheid van het tarief afvalstoffenheffing geldt uitsluitend op begrotingsbasis.

(1) voor 2019 zijn de cijfers van een half jaar door de invoering van het nieuwe afvalbeleid
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8.2.4 Verwijderen zwerfafval 
Een aantal regiogemeenten hanteert een opslag op het basistarief van de afvalstoffenheffing ter dekking van de 
kosten voor het verwijderen van zwerfafval dat ontstaat tijdens de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Deze 
gelden worden door Avri ontvangen van BSR en aan de betreffende gemeenten doorbetaald en maken derhalve 
geen onderdeel uit van de begroting van Avri. Het opslagtarief wordt door de gemeenten bepaald en is opgenomen 
in de tarieventabel behorende bij de afvalstoffenheffing verordening.  
 
8.2.5 Extra GFT inzameling 
De gemeenten West Betuwe en West Maas en Waal maken gebruik van de extra inzamelrondes voor GFT afval in 
de zomermaanden. Deze activiteit uit het programma Pluspakket wordt gefinancierd door de huishoudens uit deze 
gemeenten middels een opslag op het basistarief van de afvalstoffenheffing. De baten en lasten worden 
verantwoord in het programma pluspakket. De kostprijs per huishouden stijgt per 2021 van € 6,93 naar € 7,40 per 
huishouden. 
 
8.2.6 Incontinentie materiaal 
Op 4 juli 2019 heeft het algemeen bestuur besloten om incontinentiemateriaal gescheiden van het restafval in te 
zamelen. Tevens is er onderzoek naar gedaan en een pilot uitgevoerd. Het bleek technisch nog niet mogelijk 
gescheiden ingezameld incontinentiemateriaal (evt. met luiers) als grondstof te laten verwerken. De uitkomst van 
de besluitvorming is dat de gemeenten nu nog zelf kiezen of zij de gescheiden inzameling faciliteren en/of zij 
inwoners met incontinentiemateriaal slechts financieel compenseren. Een aantal gemeenten hebben ervoor 
gekozen de kosten te verwerken als opslag op het basistarief afvalstoffenheffing. 
 
In 2020 verwachten we duidelijkheid of de luierrecycling installatie bij ARN ook daadwerkelijk gerealiseerd zal 
worden. De financiële effecten op het restafval, kosten verwerking incontinentiemateriaal en de inzameling zullen 
dan ook in een later stadium verwerkt worden. 
 

8.3 Ontwikkeling van de gemiddelde tarieven afvalstoffenheffing 

De stijging van de gemiddelde tarieven per 2021 wordt als volgt verklaard.  

 

Tabel 13: ontwikkeling tarief afvalstoffenheffing 2021 
 
 
 
 

Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing 2020 € 253

Marktontwikkelingen a) Daling marktvergoeding textiel € 3

b) Daling marktvergoeding papier € 4

c) Daling vergoeding PMD agv nieuwe overeenkomst € 9

d) Vervallen sorteerkosten PMD agv nieuwe overeenkomst -€ 11

e) Daling overige grondstof vergoedingen € 1

f) Stijging verwerkingstarieven afvalstromen € 6

Overige ontwikkelingen g) Verbetering weerstandsvermogen Avri (€ 1 mln.) € 12

h) Autonome prijsindexeringen € 8

i) Investering in gedragssturing (o.a. communicatie) € 7

j) Investeren verhogen grip op de keten € 1

k) Overige mutaties, per saldo € 4

PM-posten l) Circulaire verwerking incontinentiemateriaal pm

m) Alternatieve inzet verenigingen in basispakket pm

n) Herinrichting milieustraten pm

o) Voorstel bezuiniging PMD zakken pm

p) Verlagen BTW percentage afvalstoffenheffing pm

Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing 2021 € 297

ONTWIKKELING TARIEF AFVALSTOFFENHEFFING
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In onderstaande grafiek is de tariefontwikkeling van de afgelopen 10 jaar uiteengezet en afgezet tegen het landelijk 
gemiddelde t/m 2020 (bron: COELO). In 2020 was de gemiddelde landelijke stijging 8% t.o.v. 2019.  In meerjarig 
perspectief voor Nederland gaan we vanaf 2021 uit van een jaarlijkse stijging van de afvalstoffenheffing met 4% 
per jaar. 
 

 

Grafiek 12: ontwikkeling afvalstoffenheffing 2010 - 2024 

Uit de grafiek maken we op dat de gemiddelde tarieven 2021 nog altijd onder de landelijke gemiddelden liggen en 
10% hoger vergeleken met 2010. In meerjarig perspectief verwachten we dat de tarieven zich meer gaan 
stabiliseren. Door investeringen in de gedragssturing verwachten we meer stabilisatie van het aanbod door 
inwoners. Daarnaast zijn grondstofvergoedingen de afgelopen jaren verder gedaald, waardoor de 
afvalstoffenheffing een steeds groter aandeel van de (meer beïnvloedbare en constantere) uitvoeringskosten dekt. 
Vanaf 2021 bouwen we de aanvulling van de financiële weerstand jaarlijks af om de autonome prijsindexeringen te 
compenseren en daarmee de afvalstoffenheffing op constant niveau te houden. 
 

8.4 Kwijtscheldingen 

Het Algemeen Bestuur van GR Regio Rivierenland heeft in haar vergadering van 12 december 2012 de 
kwijtscheldingsregeling 2012 (met terugwerkende kracht) vastgesteld waarin;  

• De kosten van bestaan worden gesteld op 100% van de normuitkering als bedoeld in artikel 16 van de 
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;  

• Is bepaald dat ten aanzien van pensioengerechtigde personen niet de bijstandsnorm, maar de AOW-norm 
wordt gehanteerd;  

• Is bepaald dat kwijtschelding voor ondernemers (voor zover het heffingen in de privésfeer betreffen) 
mogelijk is;  

• Is bepaald dat bij de beoordeling van verzoeken om kwijtschelding mede rekening wordt gehouden met de 
kosten van kinderopvang.  
 

Naast voornoemde algemene beleidsregels is in artikel 9 van de afvalstoffenheffing verordening 2020 de 
onderstaande bepaling voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing van kracht. Deze uitgangspunten zijn 
vastgesteld in het AB van december 2019 en zijn verwerkt in de begroting 2021. 
 
Bij de invordering van de afvalstoffenheffing komt het vaste tarief van de afvalstoffenheffing zoals bepaald in 
hoofdstuk 1 van de tarieventabel voor kwijtschelding in aanmerking. Voor de tarieven zoals vastgelegd in hoofdstuk 
2 van de tarieventabel, kan kwijtschelding worden aangevraagd voor maximaal een bedrag van € 42,- per 
belastingjaar. 
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9 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING   
 
De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing biedt inzicht in het risicomanagement binnen GR Avri. Het 
beschrijft op welke wijze risicomanagement als vast proces binnen de bedrijfsvoering wordt toegepast en 
verankerd en geeft inzicht in het risicoprofiel van Avri en de bijbehorende uitgangspunten rondom 
weerstandscapaciteit en -ratio.  
 

9.1  Beleidskader: Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Avri 2017 
 
Het Algemeen Bestuur heeft in februari 2017 de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 
vastgesteld. De nota biedt inzicht in het risicomanagement en risicoprofiel van Avri en de bijbehorende 
weerstandscapaciteit en -ratio. De weerstandscapaciteit is verder uitgewerkt in de Nota Reserves en 
Voorzieningen 2017 van Avri.  
 

9.2 Actualisatie risicoprofiel 

De geactualiseerde risico’s vormen het uitgangspunt voor de risicoparagraaf. De risico’s zijn weergegeven in 
onderstaande tabel. Avri zal een beroep moeten doen op haar weerstandscapaciteit op het moment dat deze 
risico's zich daadwerkelijk voor gaan doen. Indien Avri niet over voldoende middelen beschikt om al haar 
verplichtingen jegens derden te voldoen dragen de betrokken gemeenten samen het ontbrekende bedrag bij (art. 2 
Bijdrageverordening 2016). Gewijzigde risico's of nieuw toegevoegde risico's worden toegelicht.  
 

  

         Tabel 14: ontwikkeling financiële risico's Avri 

 

 

  

ONTWIKKELING FINANCIELE RISICO'S Jaarstukken 2019 Begroting 2021 Verschil

( * €1.000) mrt-20 apr-20

Basispakket

1 Verkoop gebulkt materiaal 29 29 0

2 Prijsontwikkeling op de afvalmarkt 242 289 47

4 Faillissement van verwerkers 266 266 0

5 Betaling afvalstoffenheffing 90 90 0

6 Onzeker doelvermogen voor nazorg stortplaats 560 2.700 2.140

8 Data Registratie GSL 15 15 0

10 Chemische vervuiling of grondwatervervuiling 140 140 0

11 Avri Realisatie B.V. en Solar B.V. 29 29 0

12 Inzet medewerkers Afvalbeheer 233 233 0

14 Onzekerheid scheidingsgedrag huishoudens 500 330 -170

17 Vervuiling van aangeboden grondstoffen 550 330 -220

19 Vergoeding kunststof verpakkingen 2.150 830 -1.320

20 Onregelmatigheidstoeslag 280 950 670

Totaal Basispakket 5.083 6.230 1.147

Pluspakket

13 Risico's uitvoering pluspakket activiteiten (excl. IBOR) 75 75 0

Totaal Pluspakket 75 75 0

Bedrijfsafval

2 Prijsontwikkeling op de afvalmarkt 18 23 5

4 Faillissement van verwerkers 14 14 0

12 Inzet medewerkers Afvalbeheer 10 10 0

Totaal Bedrijfsafval 42 47 5

Totaal alle programma's 5.200 6.353 1.152
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Belangrijkste gewijzigde risico’s 

2 - Prijsontwikkeling op de grondstofmarkt – risico verhoogd 
Ten opzichte van de jaarstukken 2019 is het risico op prijsontwikkeling van de afvalmarkt licht gegroeid. Het risico 
is licht bijgesteld op basis van de actuele marktomstandigheden en contractuele afspraken met verwerkers.  
 
6 - Onzeker doelvermogen voor nazorg stortplaats; risico verhoogd 
Zoals in Nederland gangbaar is wordt een stortplaats die niet meer in exploitatie is – en voorzien is van de 
definitieve eindafwerking – overgedragen naar een Provinciale Nazorgorganisatie, in geval van Avri de provincie 
Gelderland. De stortplaats wordt dan gesloten verklaard en overgedragen, waarbij de exploitant (Avri) een 
geldbedrag aan de provincie overdraagt (zogenaamde doelvermogen) voor het eeuwigdurend onderhoud. In 2011 
heeft Avri besloten – op basis van de toen geldende uitgangspunten en beschikbare middelen – het toen 
berekende doelvermogen vervroegd aan de provincie over te dragen, aangezien de provincie een hoog 
beleggingsrendement haalde en dit voor Avri niet was toegestaan. Sindsdien rendeert het doelvermogen bij de 
provincie binnen het provinciale Nazorgfonds (het bedrag is ‘gelabeld’ aan Avri) en is de hoogte van het uiteindelijk 
benodigde doelvermogen (definitief te bepalen bij sluiting en overdracht) afhankelijk van meerdere factoren; de 
technische ontwikkelingen op de stortplaats, de gehanteerde rekenmethodiek, het overdrachtsmoment en de 
rendementen van de provincie. Met name de door de provincie gehanteerde rekenrente is van grote invloed 
aangezien het benodigde doelvermogen gebaseerd is op een eeuwigdurende onderhoudstermijn (rekenkundig 
1000 jaar). 
 
De huidige gehanteerde rekenrente (4,6%) is al een aantal jaren constant, waardoor - op basis van actuele 
inzichten – er voldoende financiële middelen zijn om bij overdracht (1-1-2024) aan de verplichtingen aan de 
provincie te voldoen. In het risicoprofiel t/m 2019 volstond daarmee het risico dat het doelvermogen in het laatste 
jaar voor overdracht zou wijzigen, wanneer er geen dekking vanuit de tarieven afvalstoffenheffing meer mogelijk is.  
 
Provincie Gelderland heeft eind vorig jaar een ALM studie (onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen van een 
beleggingsfonds) laten uitvoeren. Hieruit is het externe advies voortgekomen om de rekenrente te verlagen naar 
3,1%. In februari 2020 heeft de beleggingsadviescommissie van de Provincie Gelderland dit advies overgenomen. 
Het advies moet op dit moment (april 2020) het formele besluitvormingstraject binnen de Provincie doorlopen, wat 
naar verwachting de rest van dit kalenderjaar in beslag zal nemen. Vanuit de gezamenlijke Gelderse 
stortplaatsexploitanten vindt al geruime tijd overleg plaats met de provincie en is bezwaar geuit tegen dit advies. 
Verlaging van de rekenrente heeft namelijk zeer grote financiële gevolgen voor stortplaatsen die op korte termijn 
willen overdragen en/of geen inkomsten meer genereren uit de stortplaats, waaronder Avri.  
 
Verlaging van de rekenrente naar 3,1% betekent – op basis van de huidige inzichten - voor Avri een stijging van 
het benodigde doelvermogen van ca. € 9 mln. Er zijn momenteel echter nog (erg) veel onzekerheden. Zo kan de 
voorgeschreven landelijke regelgeving (waaronder gehanteerde rekenmethodieken) of de beleidsvisie van de 
provincie wijzigen en is tevens landelijk beleggingsbeleid aan het ministerie van I&W voorgelegd. Veel speelruimte 
voor Avri is er daarmee niet. Avri zal in gesprek moeten gaan over de maatschappelijke gevolgen van dergelijke 
besluiten, aangezien enkel de afvalstoffenheffing of een bijdrage van de gemeenten als dekking dient. Avri kan 
daarnaast overwegen de overdracht voor langere tijd uit te stellen (waardoor exploitatiekosten blijven bestaan). Het 
vervroegen van het overdrachtsmoment is vanwege de juridische procedures en juridisch complexe situatie op 
onze stortplaats (zonnepark en windturbine) niet als reel verwacht. Het risico in de risico paragraaf wordt verhoogd 
naar € 2,7 mln. 
 
14 - Onzekerheid scheidingsgedrag huishoudens; risico verlaagd 
Het risico dat het scheidingsgedrag van inwoners afwijkt van de verwachting in de begroting is naar beneden 
bijgesteld. Het variabele deel van de afvalstoffenheffing is verder verkleind doordat de variabele tarieven zijn 
verlaagd en rekening wordt gehouden met een lager aantal aanbiedingen restafval. Desondanks beschikken we op 
dit moment over 6 maanden ervaringscijfers die – vanwege de opstartperikelen in de zomer 2019 – nog niet geheel 
representatief kunnen zijn. In de meerjarenbegroting wordt het risico verder verlaagd.  
 
17 - Vervuiling van aangeboden grondstoffen; risico verlaagd 
Het behoud van kwaliteit van schone grondstofstromen is – na invoering van het nieuwe afvalbeleid - een 
speerpunt de komende jaren. We investeren in deze begroting in gedragssturing om het scheidingsgedrag van 
inwoners verder te verbeteren. Daarnaast verlagen we de variabele tarieven waardoor de prikkel om grondstoffen 
te vervuilen wordt verkleind.  
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19 - Vergoeding kunststof verpakkingen; risico verlaagd 
Gemeenten worden, in het kader van de producentverantwoordelijkheid voor verpakkingen, vergoed voor het 
inzamelen, sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingen en drankenkartons. Deze vergoedingen van vorige 
boekjaren zijn nog niet definitief vastgesteld door de raamovereenkomstpartijen.  
 
Het Algemeen Bestuur van Avri is vanaf 2017 geïnformeerd over de problematiek en risico’s ten aanzien van de 
landelijke raamovereenkomst voor verwerking van kunststof verpakkingen voor de periode 2015 t/m 2019. Er zijn 
landelijk overeenkomsten tussen VNG, het Afvalfonds en verwerkers gesloten over de verwerking en het 
vergoedingenstelsel, waarover geen overeenstemming werd bereikt. De VNG heeft eind 2018 aangekondigd dat 
gemeenten rekening moeten houden met een terugbetaling omdat ze in het verleden teveel vergoeding hebben 
ontvangen. In 2019 heeft Avri overeenstemming over de jaren 2015 en 2016 bereikt wat heeft geleid tot een 
financieel nadeel in de jaarrekening 2019.  De verwachting is dat in 2020 overeenstemming wordt bereikt over de 
boekjaren 2017 en 2018, waardoor het risico voor deze boekjaren komt te vervallen. Het is nog altijd niet duidelijk 
in hoeverre het risico zich daadwerkelijk zal voordoen. In het risicoprofiel van 2021 resteert het risico over het 
boekjaar 2019. Deze komt in de meerjarenbegroting te vervallen.  
 
20 – Onregelmatigheidstoeslag – risico verhoogd 
In 2019 is onduidelijkheid ontstaan over de toepassing van de Toelage Onregelmatige Dienst (TOD, ook wel 
‘onregelmatigheidstoeslag’), die wordt toegepast wanneer op specifieke werktijden wordt gewerkt. Hiertoe is een 
risico opgenomen van € 280.000 bij de bestuursrapportage 2019. In 2020 is het (juridische) proces hieromtrent 
verder gevorderd en is meer duidelijk geworden dat een grotere groep medewerkers bij Avri recht heeft op 
uitbetaling hiervan, tevens 5 jaar met terugwerkende kracht. Het bedrag wordt geraamd op € 950.000. Er heeft op 
dit moment nog geen formele besluitvorming plaatsgevonden. De komende maanden wordt in overleg getreden 
met OR en vakbonden en zal – gezien de financiële impact - worden onderzocht welke mogelijkheden tot 
verrekening er zijn. 
 
Bedrijfsvoeringrisico's 
De bedrijfsvoeringrisico's krijgen een impactscore om de ontwikkeling en beheersing ervan te kunnen monitoren. 
De weerstandscapaciteit voor de bedrijfsvoeringrisico's (Algemene Bedrijfsreserve Avri) wordt bepaald door een 
vast percentage van de bedrijfsvoeringkosten (10% van de overhead op taakveld 0.4).  
In deze begroting is de totale impactscore van de bedrijfsvoeringrisico’s gedaald met ruim 500 punten. Dit komt 
enerzijds omdat het risico rond de Corona-crisis in 2021 naar verwachting niet meer van toepassing is. Daarnaast 
is in 2019 een grote stap gezet om het inkoopproces te verbeteren en daarmee het risico op onrechtmatig inkopen 
te minimaliseren. Zo merkte ook de accountant op in zijn managementletter. Hierop is het risico rond inkoop naar 
beneden bijgesteld. 
 

9.3  Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de gekwantificeerde risico's af te zetten tegen de beschikbare 
weerstandscapaciteit. In de nota risicomanagement wordt de uitkomst gewaardeerd volgens onderstaande 
waarderingstabel: 

 
   Tabel 15: waarderingstabel weerstandsvermogen 
 

De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen op de 
gekwantificeerde en geactualiseerde risico's. Het Algemeen Bestuur heeft de gewenste weerstandsnorm 
vastgesteld op 'voldoende'. Dit betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit factor 1,0 van de 
gekwantificeerde risico's moet zijn.  
 

RATIO WEERSTANDSVERMOGENBETEKENIS

Groter dan 2,0 Uitstekend

Tussen 1,4 en 2,0 Ruim voldoende

Tussen 1,0 en 1,4 Voldoende

Tussen 0,8 en 1,0 Matig

Tussen 0,6 en 0,8 Onvoldoende

Kleiner dan 0,6 Ruim onvoldoende
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        Tabel 16: ontwikkeling weerstandsvermogen Avri 

 
Weerstandsvermogen basispakket  
Omdat de aanvulling van de weerstandscapaciteit voor het basispakket een directe relatie heeft met de 
afvalstoffenheffing, is een meerjarige risico-inschatting gemaakt. De uitkomst is zichtbaar in onderstaande tabel, 
waaruit blijkt dat het weerstandsvermogen vanaf 2022 weer op het gewenste niveau zit. 
 

 
Tabel 17: meerjarige ontwikkeling weerstandsvermogen 

 
In de tabel wordt inzichtelijk dat het weerstandsvermogen in meerjarig perspectief naar voldoende niveau groeit. 
  

ONTWIKKELING WEERSTANDSVERMOGEN Jaarrekening 2019 begroting 2021 Verschil

Basispakket Gekwantificeerde risico's (A) 5.083 6.230 1.147

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 0 1434 1.434

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,0 0,2 0,2

Betekenis Ruim onvoldoendeRuim onvoldoende

Pluspakket Gekwantificeerde risico's (A) 75 75 0

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 65 74 9

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,8 1,0 0,2

Betekenis Matig Voldoende

Bedrijfsafval Gekwantificeerde risico's (A) 42 47 5

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 309 250 -59

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 4,4 5,3 0,9

Betekenis Uitstekend Uitstekend

Bedrijfsvoering Gekwantificeerde risico's (A) 618 618 0

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 550 378 -172

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,9 0,6 -0,3

Betekenis matig Onvoldoende

TOTAAL Gekwantificeerde risico's (A) 5.818 6.971 1.152

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 924 2.136 1.212

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,1 0,3 0,2

Betekenis Ruim onvoldoendeRuim onvoldoende

Meerjarige ontwikkeling weerstandsvermogen basispakket (* mln) 2021 2022 2023 2024

Gekwantificeerde risico's (A) 6,2€                4,3€                4,3€                3,7€                

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 1,4€                2,5€                3,2€                3,7€                

Ratio weerstandsvermogen B/A) 0,2 0,6 0,7 1,0

Betekenis

Ruim 

onvoldoende Onvoldoende Onvoldoende Voldoende
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Grafisch weergegeven ziet de ontwikkeling van het weerstandsvermogen voor het basispakket er als volgt uit: 
 

 
       Grafiek 13: meerjarige ontwikkeling weerstandsvermogen 

 
   

9.4 Kengetallen financiële positie 

Het BBV schrijft voor dat decentrale overheden door middel van kengetallen inzicht geven in hun financiële positie. 

Voor Avri zijn de kengetallen netto schuldquote, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte van belang. 

 

       Tabel 18: kengetallen financiële positie 

Netto schuldquote 

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de totale exploitatiebaten. De 
relatief hoge schuldquote in 2019 en 2020 zijn een gevolg van hoge investeringen voor het in 2019 ingevoerd 
afvalbeleid. 
 
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
Avri heeft geen leningen verstrekt waardoor de kengetallen gelijk zijn aan de netto schuldquote. 
 
Solvabiliteitsratio 
Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan: het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Daarmee 
wordt inzicht gegeven in de mate waarin Avri in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Omdat het 
eigen vermogen beperkt is, is ook de solvabiliteit van Avri laag.  
 
Structurele exploitatieruimte 
De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte in de begroting 
aanwezig is om de huidige kosten te kunnen dragen. Doordat Avri jaarlijks een volledig sluitende begroting opstelt, 
is de structurele exploitatieruimte nul. 
 
 
  

KENGETALLEN 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Netto schuldquote 79,5% 73,5% 59,8% 52,4% 46,7% 35,3%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 79,5% 73,5% 59,8% 52,4% 46,7% 35,3%

Solvabiliteitsratio 2,3% 1,7% 1,2% 0,9% 0,8% 0,7%

Structurele exploitatieruimte -0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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10 FINANCIERING 
 

10.1 Inleiding 

Het BBV schrijft een financieringsparagraaf voor waarin de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer 
van de financieringsportefeuille staan. Het Treasurystatuut 2016 bevat nadere regels voor de uitoefening van de 
financieringsfunctie.  
 

10.2 Externe ontwikkelingen 

De huidige rentetarieven van de BNG bedragen op moment van samenstelling van deze begroting (maart 2020) 
rond de 0,7% voor een 10-jaars lineair af te lossen lening. De nieuw aan te trekken leningen zijn tegen dit 
percentage in de begroting 2020 verwerkt. 
 

10.3 Financieringsportefeuille Avri 

De leningenportefeuille van Avri is als volgt opgebouwd: 
 

 
  Tabel 19: financieringsportefeuille en rentelasten 

 
10.4 Rentetoerekening 

In onderstaande tabel is het renteschema uit de 'notitie rente 2017' van de commissie BBV opgenomen. Hiermee 
wordt inzicht gegeven in de rentelasten van externe financiering, het renteresultaat en de wijze van toerekening. 
 

 
Tabel 20: schema rentetoerekening                    

 

Financieringslasten begroting 2021

Geldlening
oorspronkelijke 

hoofdsom
Einde looptijd 1-1-2021 Aflossing 31-12-2021 Methode

Rente 

percentage

Rentelasten 

2021

Geldlening BNG 40.10.12.12 (2005) 5.000.000,00€            16-12-2020 € 0 € 333.333 € 0 Lineair 3,55% € 0

Geldlening BNG 40.10.85.83 (2013) 4.200.000,00€            1-10-2023 € 1.260.000 € 420.000 € 840.000 Lineair 2,21% € 27.846

Geldlening BNG 40.10.89.41 (2014) 10.000.000,00€         15-1-2024 € 3.250.000 € 1.000.000 € 2.250.000 Lineair 2,00% € 65.000

Geldlening BNG 40.110.118 (2015) 5.000.000,00€            1-10-2035 € 3.750.000 € 250.000 € 3.500.000 Lineair 1,60% € 60.000

Geldlening BNG 40.110.265 (2015) 5.000.000,00€            2-1-2036 € 3.765.432 € 246.914 € 3.518.518 Lineair 1,60% € 60.247

Geldlening BNG 40.110.308 (2015) 5.000.000,00€            2-1-2036 € 3.812.500 € 250.000 € 3.562.500 Lineair 1,60% € 61.000

Geldlening BNG 40.110.355 (2016) - Opstal Gem. Werf Tiel 2.900.000,00€            25-1-2041 € 2.436.000 € 116.000 € 2.320.000 Lineair 1,75% € 42.630

Geldlening BNG 40.110.356 (2016) - Grond Gem. Werf Tiel 1.400.000,00€            25-1-2041 € 1.400.000 € 0 € 1.400.000 Fixe 2,13% € 29.820

Geldlening BNG 40.112.541 (2019) - Nieuw Afvalbeleid 5.000.000,00€            22-1-2044 € 4.800.000 € 200.000 € 4.600.000 Lineair 1,55% € 74.400

Geldlening BNG 40.112.895 (2019) - Nieuw Afvalbeleid 4.400.000,00€            23-1-2044 € 4.136.000 € 176.000 € 3.960.000 Lineair 1,55% € 64.108

Geldlening BNG 40.113.548 (2020) - Nieuw Afvalbeleid 1.400.000,00€            17-1-2045 € 1.358.000 € 56.000 € 1.302.000 Lineair 0,69% € 9.370

Geldlening BNG 40.113.547 (2020) 3.600.000,00€            17-1-2045 € 3.492.000 € 144.000 € 3.240.000 Lineair 0,69% € 24.095

Financieringsbehoefte 2020 3.000.000,00€            1-1-2039 € 3.000.000 € 150.000 € 2.850.000 Lineair 1,55% € 46.500

Financieringsbehoefte 2021 3.000.000,00€            1-1-2039 € 0 € 150.000 € 3.000.000 Lineair 1,55% € 0

Totaal langlopende leningen 58.900.000,00€         € 36.459.932 € 3.492.247 € 36.343.018 € 565.016

Financieringsbijdrage gronden aan GR Regio Rivierenland € 87.934

Rentecompensatie GR Regio Rivierenland a.g.v. verdeling geldleningen € 0

Totaal rentelasten Avri € 36.459.932 € 3.492.247 € 36.343.018 € 652.950

*) Bij een fixe aflossingsmethode wordt tussentijds niet afgelost. Deze aflossingsmethode sluit het beste aan bij de waardering van de te financieren gronden, aangezien op gronden niet wordt afgeschreven.

RENTETOEREKENING 2021

Externe rentelasten over de korte en lange financiering 652.950

Externe rentebaten -                     

Saldo rentelasten en rentebaten 652.950

Rente van projectfinanciering die aan het betreffende

taakveld moet worden toegerekend -220.328      

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 432.622

Rente over eigen vermogen -                     

Rente over voorzieningen -                     

Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente 432.622

Aan taakvelden toe te rekenen rente (via rente-omslag) -432.622

Renteresultaat op het taakveld Treasury -                     
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10.5 Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto vlottende schuld van een gemeenschappelijke regeling in een 
bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan 8,2% van het begrotingstotaal (ca. € 46 miljoen). Dit betekent dat Avri op 
grond van de kasgeldlimiet ca. € 3,75 miljoen aan kort geld mag aantrekken.  
 

10.6 Rente risiconorm 

De rente risiconorm bepaalt dat jaarlijks 20% van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan renteherziening en 
herfinanciering. Uit het hiervoor gepresenteerde overzicht van de lening portefeuille blijkt, bedraagt het totaal van 
de aflossingen jaarlijks ca. € 3,2 miljoen. Dit bedrag blijft ruimschoot onder de risiconorm die voor Avri ca. € 8 
miljoen bedraagt.  
 

10.7 Schatkistbankieren 

Schatkist bankieren houdt in dat (lokale) overheden de financiële middelen die zij (tijdelijk) niet nodig hebben voor 
de uitoefening van hun taken en verantwoordelijkheden afromen naar de schatkist van het Rijk. Overschotten 
boven de € 275.000 worden automatisch overgeboekt naar de rekening van de schatkist.  
 
  



 

39 

11 BEDRIJFSVOERING 
 
Avri werkt samen met de inwoners van Rivierenland aan het voorkomen van het verspillen van grondstoffen en aan 
een schoon, heel en veilig Rivierenland. Dat doen we op een bedrijfsmatige, transparante en maatschappelijke 
verantwoorde manier. De bedrijfsvoeringfuncties zorgen er met hun ondersteunende werkzaamheden voor dat het 
primaire proces dit zo optimaal mogelijk kan realiseren. 
 
De digitale revolutie, andere machts- en arbeidsverhoudingen; de wereld blijft zich in hoog tempo verder 
ontwikkelen. In een wirwar van technologische, sociale en politieke veranderingen wordt óók van Avri gevraagd 
snel en adequaat te reageren op vraagstukken. We merken dat inwoners steeds meer betrokken willen worden bij 
het beleid dat de overheid maakt en de uitvoering die daarbij hoort. We werken dan ook aan een robuuste en 
wendbare organisatie die daar op inspeelt.  
 
Wereld in verandering 
De wereld blijft in hoog tempo veranderen en Avri verandert mee. Er zijn voldoende voorbeelden van 
ontwikkelingen die op Avi afkomen zoals inwoners die in toenemende mate betrokken willen worden en invloed 
willen hebben op het beleid en de uitvoering die daarbij hoort. Maar ook de invloed van social media, de mondiale, 
grillige ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt, scheidingsgedrag wat leidt tot druk op de tarieven, hogere doelen 
t.a.v. afvalscheiding, bestuurlijke wensen die toenemen, gemeenten die willen kiezen (de mogelijke behoefte aan 
een maatwerk GR), toenemende complexe wet- en regelgeving; het doet een ander appèl op de Avri organisatie. 
We willen ons ontwikkelen tot kennispartner voor onze gemeenten en inzetten op meer verbinding met inwoners en 
gemeenten. 
 
Daarbij hebben de ervaringen die zijn opgedaan met de invoering van het nieuwe afvalbeleid (die expliciet in beeld 
zijn gebracht door middel van een evaluatie door het onderzoeksbureau Twijnstra & Gudde) aangetoond dat we 
dienen te bouwen aan een toekomstgerichte organisatie. Het bestuur en management van Avri zijn er van 
doordrongen dat een uitvoeringsorganisatie als Avri, met alle belangrijke beleidsopgaven die ons nog te wachten 
staan op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, niet langer kan volstaan met enkel doeners. Er zal 
geïnvesteerd moeten worden in denkkracht, in politiek-maatschappelijke sensitiviteit en in strategische 
communicatie. Veranderingen zijn een constante factor geworden.  
 
Op basis van deze ontwikkelingen en ervaringen zijn we met een ontwikkelingstraject gestart om de organisatie 
meer robuust en wendbaar te maken. Voor een succesvolle transitie en innovatie is slagkracht nodig. 
Geïntegreerde aansturing van inhoud (markt, technologie en organisatievorm) en proces (projectleiding, integrale 
verandering en cultuur) leidt vaak tot de beste resultaten. Een gedegen plan en een goed geregisseerde uitvoering 
zijn cruciaal om de samenhang te bewaken en de doelstellingen te behalen. Een organisatie die samen met 
inwoners en gemeenten opereert in de openbare ruimte. 
 
De IBOR-taken zijn momenteel een voorbeeld van maatwerk voor gemeenten, gebaseerd op individuele 
dienstverleningsovereenkomsten tussen Avri en gemeente. In het gesprek over het toekomstig te leveren 
dienstenpakket door de GR Avri beschouwen we Avri als brede maatschappelijke dienstverlener in de openbare 
ruimte (zowel afvalbeheer, IBOR als handhaving). We willen actief verkennen welke kansen er liggen om 
synergievoordelen te kunnen behalen door de combinatie met de dienstverlening rondom afvalbeheer. 
Voorbeelden hiervan zijn het wijkgericht inzamelen van afvalstromen, de integrale aanpak van handhaving in de 
openbare ruimte en kansen rondom strategische personeelsplanning. Waar het bij afval gaat om de beweging van 
uniform naar meer maatwerk, gaat het bij IBOR om meer harmoniseren van de gemeente specifieke afspraken, 
zonder afbreuk te doen aan individuele maatwerkvraagstukken. Dit biedt tevens kansen voor optimalisatie van de 
bedrijfsvoering.  

Duurzaam en inclusief 
Avri wil een duurzame en inclusieve organisatie zijn. Daar doen we veel voor en we hebben daar al veel in 
gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld het Windpark op de voormalige afvalberg en werken inmiddels met zo’n 90 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor Avri. Ook in 2021 zullen we mogelijkheden om dit verder te 
versterken zoveel als mogelijk benutten.  
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen geven we ook vorm door middel van verduurzaming van onze 
werkprocessen en inkoopactiviteiten. Hierdoor dragen we bij aan een schone leefomgeving en verduurzaming van 
onze keten. Vanuit de duurzaamheidsgedachte denkt Avri bewust na om afgeschreven materieel, niet direct te 
vervangen maar in overleg met de leverancier een tweede leven te geven. Ook wordt waar mogelijk, onderdelen 
van gereedschap en machines vervangen door kunststof onderdelen. 
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Professionele bedrijfsvoering 
Evenals voorgaande jaren richten we ons op het verhogen van onze bedrijfsefficiency en het verkleinen van onze 
bedrijfsvoering risico's. Dat willen we bereiken door o.a. een effectieve informatiehuishouding te creëren en 'control' 
te vergroten. In 2021 gaan we 'control' verder ontwikkelen door te investeren in (financiële en personele) 
rapportage om sturing van het primaire proces te vergroten en ons gelijktijdig goed te kunnen blijven 
verantwoorden aan stakeholders. We investeren in interne controle, om processen te optimaliseren en risico's 
rondom vastlegging van data en automatisering te verkleinen.  
 
Daarnaast ervaren we in toenemende mate wettelijke ontwikkelingen en marktinvloeden die van invloed zijn op 
onze bedrijfsvoering en bovendien toenemen in complexiteit. Voorbeelden hiervan zijn veranderende of 
toegenomen wetgeving ten aanzien van inkoop en aanbesteden (rechtmatigheid), arbeidsrecht (WNRA, WAB), 
informatiebeheer en -beveiliging en vennootschapsbelasting. Om hieraan te kunnen blijven voldoen, risico’s te 
beheersen en continuïteit te kunnen waarborgen dienen we te investeren in onze bedrijfsvoering om deze 
robuuster in te richten. Dit doen we door het harmoniseren, beschrijven, automatiseren en digitaliseren van onze 
bedrijfsprocessen en systemen. Dankzij mobiele apparatuur als boordcomputers, tablets en het gebruik van apps 
streven we na om tijd- en plaats onafhankelijk te kunnen werken. Tegelijkertijd werken we aan de transparantie en 
openheid van Avri en verbinding met onze inwoners.  
 
Wettelijke ontwikkelingen 
De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) brengt hogere kosten met zich met betrekking tot het 
inhuren van flexkrachten. Externe partijen waar Avri mee samenwerkt hebben door de wet de tarieven met 
ongeveer 8% moeten verhogen. De bedoeling van de wet is dat werkgevers hierdoor worden gestimuleerd om 
meer medewerkers in vaste dienst aan te nemen. Waar dat kan zal Avri dat doen. Zoals bijvoorbeeld bij het 
inhuren van medewerkers van Werkzaak Rivierenland, diverse mensen uit de p-wet zijn inmiddels bij Avri 
aangenomen.  
Door de WAB wordt Avri, zoals veel organisaties in Nederland, geconfronteerd met hogere kosten die een plek 
moeten krijgen in de begroting 2021. 
 
Met ingang van boekjaar 2021 dient het Dagelijks Bestuur van gemeenschappelijke regelingen zelf verantwoording 
af te leggen aan het Algemeen Bestuur over het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties. De aanstaande wetswijziging vraagt onderzoek naar 
welke aspecten van de administratieve organisatie en interne beheersing verder ontwikkeld moet worden om te 
kunnen blijven voldoen aan de vereisten van de wet. Hierbij moet worden gedacht aan het actualiseren van 
proces- procedurebeschrijvingen, het creëren van beheersingskaders en inrichting van de organisatie, waarbij 
verschillende ambitieniveaus kunnen worden nagestreefd. We onderzoeken momenteel met de controllers van de 
GR’en in de regio in hoeverre hierin samengewerkt kan worden en kosten kunnen worden gereduceerd. De 
financiële gevolgen zijn niet voorzien in de begroting 2021. 
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12 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 
 
Met betrekking tot deze kapitaalgoederen geldt dat niet alleen jaarlijks onderhoud plaats zal moeten vinden, maar 
ook zal met enige regelmaat groot onderhoud uitgevoerd moeten worden. In 2014 is het meerjaren 
onderhoudsplan (MJOP) van Avri geactualiseerd. Het geactualiseerde onderhoudsplan heeft een looptijd t/m 2033.   
Het onderhoudsplan van Avri is van toepassing op alle gebouwen en terreininrichting op locatie De Meersteeg en 
op de diverse milieustraten in het verzorgingsgebied. Om de voorziening onderhoud op het gewenste niveau te 
houden wordt jaarlijks € 155.000 aan deze voorziening gedoteerd. 
 
In onderstaande tabel is het meerjarige verloop van de onderhoudsvoorziening weergegeven.  
 

 
 

Tabel 21: verloopoverzicht voorziening groot onderhoud gebouwen 
 
 
 
 
 
        
  

VOORZIENING ONDERHOUD GEBOUWEN 2020 2021 2022 2023 2024

Voorziening onderhoud gebouwen Saldo 01-01 504 558 314 425 526

Dotatie vanuit exploitatie 155 155 155 155 155

Onderhoudskosten -101 -399 -44 -54 -54

Saldo 31-12 558 314 425 526 627
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13 VERBONDEN PARTIJEN 
 

13.1 Inleiding 

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waar GR Avri een bestuurlijke en een financiële band mee heeft. Dit zijn 

onder andere vennootschappen (waarvan de aandelen geheel of gedeeltelijk in het bezit zijn van Avri), 

verenigingen of stichtingen die een publiek belang behartigen dan wel andere gemeenschappelijke regelingen. Met 

de bestuurlijke band wordt bedoeld dat Avri één of meer zetels heeft binnen de betreffende partij dan wel 

stemrecht heeft. Van een financiële band is sprake als middelen ter beschikking zijn gesteld aan deze partij.  

13.2 Verbonden partijen Avri 

 
 
  

Avri Realisatie B.V. 

Soort verbintenis Deelneming 

Gevestigd Geldermalsen 

Openbaar belang Zie taak / doelstelling 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 

Omvang belang Avri Avri beschikt over 100% van de aandelen met een nominale waarde van € 74.874. 

Taak / doelstelling Avri Realisatie BV is in 1999 opgericht (destijds Avri Ontwikkeling B.V.). Het doel 

van deze B.V. is om de middelen van Avri maatschappelijk nuttig aan te wenden. 

Maatschappelijk nuttig betekent onder meer dat overcapaciteit aan aanwezige 

middelen en ruimte wordt verhuurd aan derden die afval recyclen en duurzame 

energie produceren en dat de opbrengsten ten goede kunnen komen van de 

afvalstoffenheffing. 

Veranderingen in belang 

gedurende het 

begrotingsjaar 

Geen. 

Relatie met programma Programma Basispakket 

Deelnemende partijen Niet van toepassing 

Financiën 

Financiële 

consequenties 

begrotingsjaar 

Avri Realisatie B.V. heeft geen personeelsleden in dienst. De personele invulling 

voor de activiteiten wordt ingevuld en verrekend vanuit GR Avri. 

Vermogen en resultaat 

verbonden partij 

 31 december 2017 31 december 2018 

Eigen vermogen € 2.023.000 € 2.348.000 

Vreemd vermogen € 2.232.000  € 9.827.000  

Exploitatieresultaat -/- € 65.000   € 325.000  

Risico's 

Het financiële risico betreft de deelname in het aandelenkapitaal (€ 75.000). Daarnaast is in de Nota 

Risicomanagement en Weerstandsvermogen van GR Avri het maatschappelijke risico beschreven volgend uit 

de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Avri als enig aandeelhouder van deze B.V.  

Toelichting 

Begin 2016 heeft Regio Rivierenland alle aandelen Avri Realisatie B.V. overgedragen aan GR Avri. In 2019 

heeft Avri Realisatie B.V. dividend uitgekeerd van € 350.000 aan GR Avri. 
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Avri Solar B.V. 

Soort verbintenis Deelneming 

Gevestigd Geldermalsen 

Openbaar belang Zie taak / doelstelling 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder. Avri Realisatie B.V. is de oprichtster van Avri Solar B.V. en enig 

aandeelhouder van deze vennootschap. 

Omvang belang Avri Avri Solar B.V. kent een zelfstandige jaarrekening die geconsolideerd wordt met de 

jaarrekening van Avri Realisatie B.V. 

Taak / doelstelling Avri Solar B.V. is in 2014 opgericht ten behoeve van de realisatie en mogelijk de 

exploitatie van een solarpark op de afgewerkte stortplaats van Avri. 

Veranderingen in belang 

gedurende het 

begrotingsjaar 

Geen. 

Relatie met programma Programma Basispakket 

Deelnemende partijen Niet van toepassing 

Financiën 

Financiële 

consequenties 

begrotingsjaar 

Avri Solar B.V. heeft geen personeelsleden in dienst.  

 

Vermogen en resultaat 

verbonden partij 

 31 december 2017 31 december 2018 

Eigen vermogen -/- € 130.000  € 274.000 

Vreemd vermogen € 2.774.000 € 10.197.000 

Exploitatieresultaat -/- € 80.000 € 404.000 

Risico's 

Het risico betreft de deelname in het aandelenkapitaal van Avri Realisatie B.V. Daarnaast is in de Nota 

Risicomanagement en Weerstandsvermogen van GR Avri het maatschappelijke risico beschreven volgend uit 

de bestuurlijke verantwoordelijkheid. 

Toelichting  

Avri Solar B.V. is in 2014 opgericht ten behoeve van de realisatie en exploitatie van een solarpark op de 

afgewerkte stortplaats van Avri. Dit zonnepark is begin 2018 gerealiseerd en sindsdien in gebruik. Avri 

Realisatie B.V. is de oprichtster van de Solar B.V. en enige aandeelhouder van deze vennootschap. Avri 

Realisatie B.V. fungeert tevens als bestuur en AvA voor Avri Solar B.V. Avri Solar B.V. kent een zelfstandige 

jaarrekening die geconsolideerd wordt met de jaarrekening van Avri Realisatie B.V 
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Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) 

Soort verbintenis Gemeenschappelijke regeling 

Gevestigd Tiel 

Openbaar belang Deze gemeenschappelijke regeling verzorgt de heffing en invordering van waterschap 

belastingen, afvalstoffenheffing en gemeentelijke belastingen.  

Tevens verzorgt BSR de uitvoering van de Wet onroerende zaken en het beheer en de 

uitvoering van vastgoedinformatie. 

Bestuurlijk belang Deelnemer in de gemeenschappelijke regeling, vertegenwoordiging met 1 lid in het AB 

BSR. 

Omvang belang Avri Het totaal aantal stemmen van de deelnemers betreft 13. Avri heeft 1 stem in het 

algemeen bestuur. 

Taak / doelstelling Voor burgers, bedrijven en instanties heeft de samenwerking als voordeel dat ze één 

aanslagbiljet ontvangen en één organisatie als aanspreekpunt hebben. Door 

schaalvergroting en samenwerking kan BSR de belastingtaak effectiever en efficiënter 

uitvoeren. 

Veranderingen in belang 

gedurende het 

begrotingsjaar 

Geen. 

Relatie met programma Programma Basispakket 

Deelnemende partijen BSR is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen van Waterschap 

Rivierenland, Avri en de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Montfoort, West Betuwe, 

Tiel, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede en IJsselstein. 

Financiën 

Financiële consequenties 

begrotingsjaar 

De financiële bijdrage van Avri aan BSR in de begroting 2021 bedraagt € 480.000. 

Vermogen en resultaat 

verbonden partij 

 31 december 2017 31 december 2018 

Bestemmingsreserves € 266.000 € 283.000 

Voorzieningen € 853.000  702.000 

Overige passiva 11.699.000 € 12.255.000 

Exploitatieresultaat € 7.000 € 255.000 

Risico's 

Niet van toepassing 

Toelichting 

Sinds 2008 worden de aanslagen afvalstoffenheffing voor Avri opgelegd en geïnd door de BSR. 

In 2019 zorgen wettelijke ontwikkelingen voor kostenstijgingen binnen de bedrijfsvoering. Zoals de invoering van de 

Gebruikersvergoeding MijnOverheid, waardoor de kosten van de zgn. 'GDI voorzieningen' als DigiD door de 

overheid worden doorbelast bij iedere succesvolle inlog door een burger. Daarnaast is de bedrijfsvoering 

doorontwikkeld ten aanzien van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacy wetgeving) en 

informatiebeveiliging. 
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Financiële begroting 
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14 TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN 

In dit hoofdstuk zijn de totale baten en lasten van Avri uiteengezet. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de financiën van 
de exploitatie van de diverse programma's.  
 
De totale baten en lasten per programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Hierin zijn ook de 
reservemutaties gepresenteerd. Dit betreffen de mutaties van de reserves van Avri; Algemene Bedrijfsreserve, 
Reserve Bedrijfsafval of Reserve Pluspakket.  
 

 
       Tabel 22: totaal baten en lasten per programma 2021 - 2024 

  

TOTAAL BATEN EN LASTEN 2021 2022 2023 2024

Lasten
Programma basispakket 32.316 32.721 32.999 33.152

kosten basispakket 28.024 28.396 28.588 28.652

overhead basispakket 4.292 4.325 4.411 4.500

Programma pluspakket 13.950 14.100 14.241 14.383

kosten pluspakket 11.605 11.734 11.827 11.922

overhead pluspakket 2.346 2.366 2.414 2.462

Programma bedrijfsafval 2.060 2.085 2.114 2.140

kosten bedrijfsafval 1.780 1.803 1.826 1.847

overhead bedrijfsafval 280 282 288 294

Programma algemene baten en lasten 105 0 0 0

kosten algemene baten en lasten 0 0 0 0

overhead algemene baten en lasten 105 0 0 0

Totaal lasten programma's 48.431 48.906 49.354 49.676

Baten

Programma basispakket 32.266 32.674 32.949 33.100

Programma pluspakket 13.960 14.100 14.241 14.383

Programma bedrijfsafval 2.106 2.136 2.166 2.197

Overzicht algemene baten en lasten 0 0 0 0

Totaal baten programma's 48.332 48.910 49.356 49.681

Saldo van baten en lasten

Programma basispakket -50 -47 -50 -52

Programma pluspakket 10 0 0 0

Programma bedrijfsafval 46 51 52 57

Overzicht algemene baten en lasten -105 0 0 0

Totaal saldo van baten en lasten -99 4 2 5

Voorziening Basispakket -50 -46 -51 -52

Reserve Bedrijfsafval 46 51 52 57

Reserve Pluspakket 10 0 0 0

Algemene Bedrijfsreserve -105 0 0 0

Mutatie reserves -99 4 2 5

Saldo baten en lasten na reserve mutaties 0 0 0 0
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15 UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE 

15.1 Inleiding 

De financiële positie bevat een raming voor het begrotingsjaar 2021 en de drie volgende jaren volgend op het 
begrotingsjaar.  
In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: 

- de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume; 
- post onvoorziene uitgaven; 
- de investeringen; 
- de financiering; 

- de stand en het gespecificeerde verloop van de reserves; 
- de stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen. 

 
De gehanteerde uitgangspunten voor indexering zijn verwerkt conform de kadernota 2021.  
 

15.2 Exploitatie evenwicht baten en lasten 

De exploitatie van de diverse programma's van Avri is meerjarig structureel in evenwicht. Dit houdt in dat de 
structurele lasten zijn gedekt met structurele baten.  
 
In het programma basispakket wordt het lastenniveau gedekt door de vergoeding voor ingezamelde grondstoffen 

en baten afvalstoffenheffing. Hierbij geldt dat de vergoeding voor ingezamelde grondstoffen jaarlijks fluctueert en 

dat de afvalstoffenheffing voor dekking van de lasten zorgt (als sluitpost). De inwoners van de Avri gemeenten zijn 

wettelijk verplicht tot betaling van de afvalstoffenheffing over te gaan. Een eventueel saldo tussen baten en lasten 

wordt verrekend met de Voorziening Basispakket.  

In het programma pluspakket zijn de diensten opgenomen die Avri tegen kostprijs aanbiedt aan de 

regiogemeenten. 

Het programma bedrijfsafval betreft een commerciële activiteit. In voorliggende begroting zijn ook voor deze 

activiteit de lasten meerjarig afgedekt. Het exploitatieresultaat wordt afgestort naar de Reserve Bedrijfsafval.  

15.3 Jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbare 

volume 

Lokale overheden dienen in de begroting in te gaan op de jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde 

verplichtingen van vergelijkbaar volume. Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden verstaan de aanspraken 

op toekomstige uitkeringen door huidig dan wel voormalig personeel. De betalingen voor WW-uitkeringen vallen 

binnen de categorie van de jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen aangezien Avri 

hiervoor eigen risicodrager is.  

15.4 Post onvoorziene uitgaven 

De artikelen 8 en 17 van het BBV schrijven voor dat de begroting inzicht verschaft in het opgenomen budget voor 

onvoorziene uitgaven. De post onvoorzien kan aangewend worden ter dekking van onverwachte uitgaven in het 

begrotingsjaar die geen uitstel dulden. Avri kent op begrotingsbasis geen post onvoorziene uitgaven.  
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15.5 Investeringen 

Om de activiteiten te kunnen uitvoeren en diensten te verlenen zijn investeringen in duurzame kapitaalgoederen 

nodig. Voor de investeringen voor 2021 wordt investeringskrediet aangevraagd. Deze investeringen worden in dit 

hoofdstuk nader toegelicht.  

 
              Tabel 23: investeringen 2021 - 2024 

 

  

INVESTERINGEN 2021 - 2024

Jaar Investering Bedrag Vervanging?

2021 Materieel Afvalbeheer 990.000€            Vervanging

Materieel IBOR 500.000€            Vervanging

Ondergrondse brengvoorziening 400.000€            Vervanging

Bovengrondse brengvoorziening 50.000€              Vervanging

Minicontainers 200.000€            Vervanging

Bedrijfscontainers 60.000€              Vervanging

Informatievoorziening 100.000€            Vervanging

Huisvesting 100.000€            Vervanging

milieustraten aanpassen nav nieuw beleid pm nieuw

innovatie Afvalbeheer 100.000€            nieuw

2.500.000€        

2022 Materieel Afvalbeheer 1.360.000€        Vervanging

Materieel IBOR 500.000€            Vervanging

Ondergrondse brengvoorziening 400.000€            Vervanging

Bovengrondse brengvoorziening 50.000€              Vervanging

Minicontainers 200.000€            Vervanging

Bedrijfscontainers 60.000€              Vervanging

Huisvesting 100.000€            Vervanging

2.670.000€        

2023 Materieel Afvalbeheer 1.360.000€        Vervanging

Materieel IBOR 500.000€            Vervanging

Ondergrondse brengvoorziening 400.000€            Vervanging

Bovengrondse brengvoorziening 50.000€              Vervanging

Minicontainers 200.000€            Vervanging

Bedrijfscontainers 60.000€              Vervanging

2.570.000€        

2024 Materieel Afvalbeheer 1.360.000€        Vervanging

Materieel IBOR 500.000€            Vervanging

Ondergrondse brengvoorziening 400.000€            Vervanging

Bovengrondse brengvoorziening 50.000€              Vervanging

Minicontainers 200.000€            Vervanging

Bedrijfscontainers 60.000€              Vervanging

2.570.000€        

Totaal Investeringen 10.310.000€      
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Toelichting op de aangevraagde investeringskredieten 2021 
 
Materieel Afvalbeheer  
Er wordt krediet aangevraagd voor de jaarlijkse vervanging van zijladers, bedrijfswagens, rollpackers voor de 
milieustraten en afzetcontainers. 

Materieel IBOR  
Er wordt krediet aangevraagd voor de jaarlijkse vervanging van bedrijfswagens voor het beheer van de openbare 
ruimte. 

Brengvoorzieningen (boven- en ondergronds) 
Jaarlijks wordt er krediet aangevraagd voor de vervanging van boven- en ondergrondse brengvoorzieningen om de 
dienstverlening aan inwoners voor de inzameling via brengvoorzieningen (programma basispakket) te kunnen 
continueren. Vanaf 2021 is het noodzakelijk om dit met € 200.000 te verhogen vanwege autonome groei . 

 
Mini containers  
Jaarlijks wordt krediet aangevraagd voor de vervanging van mini containers teneinde de dienstverlening aan 
inwoners voor de inzameling aan huis (programma basispakket) te kunnen continueren.  

Bedrijfscontainers  
Jaarlijks wordt krediet aangevraagd voor de vervanging van bedrijfscontainers teneinde de dienstverlening aan 
bedrijven (programma bedrijfsafval) te kunnen continueren.  

Informatievoorziening 
Er wordt jaarlijks krediet aangevraagd om de bedrijfsvoering verder te kunnen ontwikkelen. Het krediet wordt 
aangewend om de informatievoorziening verder te professionaliseren en processen te verbeteren door het 
(optimaliseren van het) gebruik van systemen.  
 
Huisvesting  
Jaarlijks wordt krediet aangevraagd voor de vervangingsinvesteringen in de huisvesting van Avri. Deze 
investeringen maken geen onderdeel uit van het huidige meerjaren onderhoudsplan (zie paragraaf onderhoud 
kapitaalgoederen).  

Milieustraten aanpassen n.a.v. nieuw beleid 
Het onderzoek functionaliteit milieustraten vindt in 2020 plaats. De opdracht is om de milieustraten toekomst 
bestendig te maken om bij te dragen aan de transitie naar een duurzame, circulaire economie. De aanbevelingen 
worden in 2020 voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Gelet op de doelstellingen worden hogere eisen gesteld 
aan het scheiden van meer fracties en tegelijkertijd willen we meer comfort en veiligheid bieden aan bezoekers en 
medewerkers. Dit vergt naar alle waarschijnlijkheid een aanzienlijke investering. Een nauwkeurige inschatting van 
de investeringen is nog niet gemaakt, er zijn geen kapitaallasten in de begroting verwerkt. 

Innovatie Afvalbeheer 
Zoals eerder is genoemd staat Avri voor diverse uitdagingen in haar bijdrage aan een leefbare woonomgeving. De 
ambities en ontwikkelingen op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en inclusiviteit zijn veelomvattend. 
Tegelijkertijd is een wendbare, robuuste en voorspelbare bedrijfsvoering nodig om te blijven voldoen aan de 
behoeftes van gemeenten en inwoners. Doen wat we altijd deden is niet voldoende en vraagt om een trendbreuk 
met het verleden. Om de kansen die er liggen om veranderingen te bewerkstelligen zijn investeringen benodigd om 
te kunnen innoveren en veranderen. Deze investeringen moeten op termijn leiden tot verlaging van de 
afvalstoffenheffing of verbeterd milieurendement. 

 
Dekking van kapitaallasten 
De kapitaallasten die voortkomen uit de investeringen voor Afval, komen ten laste van het programma Basispakket 
(afvalstoffenheffing) dan wel programma Bedrijfsafval. Kapitaallasten die voortkomen uit de investeringen voor 
IBOR, komen ten laste van de betreffende IBOR gemeente(n) in het programma pluspakket. Kapitaallasten van 
investeringen die niet Afval- of IBOR specifiek zijn, worden als overhead verantwoord in het programma Algemene 
baten en lasten en volgens de van toepassing zijnde verdeelsleutel aan de diverse programma's doorbelast. 
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15.6 Geprognosticeerde balans, EMU-saldo en financiering 

In onderstaande tabel is de geprognosticeerde balans van Avri weergegeven. Op basis van de 

verslagleggingvoorschriften worden de cijfers meerjarig gepresenteerd:  

 
        Tabel 24: geprognosticeerde balans Avri 

     

EMU-saldo 
Het EMU-saldo is een variant van de begroting op kasbasis, bij een negatief EMU-saldo draagt Avri bij aan het 
overheidstekort.  
 

 
        Tabel 25: EMU-saldo Avri 

      

Door de investeringen in het kader van het nieuwe afvalbeleid in 2019 is een negatief EMU-saldo ontstaan. Vanaf 
2021 is het EMU-saldo weer positief. 
 

15.7 Financiering 

Een overzicht van de vaste geldleningen van Avri is opgenomen in de paragraaf Financiering. In de 

geprognosticeerde balans is de (aanvullende) financieringsbehoefte van Avri inzichtelijk gemaakt. Deze 

financieringsbehoefte vloeit enerzijds voort uit de ontwikkeling van de activa (nieuwe investeringen en 

afschrijvingen) en anderzijds uit het feit dat de hoogte van de voorzieningen afnemen (deze worden ingezet ter 

dekking van voorziene lasten). De rentelasten volgend uit de aanvullende financieringsbehoefte zijn verwerkt in de 

meerjarenramingen. 

 

 

GEPROGNOSTISEERDE BALANS (* €1,000) 2020 2021 2022 2023 2024

Materiële vaste activa 33.750       31.650       29.695       27.881       23.440       

Financiële vaste activa 75               75               75               75               75               

Vaste activa 33.825       31.725       29.770       27.956       23.515       

Voorraden 67               67               67               67               67               

Vorderingen < 1 jaar 11.000       11.000       11.000       11.000       11.000       

Liquide middelen 536             3.293         5.593         6.547         9.255         

Totaal vlottende activa 11.603       14.360       16.660       17.614       20.322       

Totaal activa 45.428       46.085       46.430       45.570       43.837       

Reserves 755             543             582             648             753             

resultaat boekjaar -                  -                  -                  -                  -                  

Voorzieningen 1.413         2.399         3.564         3.727         4.338         

Langlopende leningen (huidige portefeuille) 33.460       30.493       27.634       24.775       23.086       

Langlopende leningen (financieringsbehoefte) 3.000         5.850         7.850         9.620         8.860         

Totaal vaste passiva 38.628       39.285       39.630       38.770       37.037       

Netto vlottende schuld < 1 jaar 6.500         6.500         6.500         6.500         6.500         

Overlopende passiva 300             300             300             300             300             

Totaal vlottende passiva 6.800         6.800         6.800         6.800         6.800         

Totaal passiva 45.428       46.085       46.430       45.570       43.837       

EMU SALDO (* €1.000) 2020 2021 2022 2023 2024

Exploitatieresultaat -340           -212           38               67               105             

Dotatie voorzieningen / uitgaven tlv voorzieningen -25              986             1.165         163             611             

Mutatie vlottende passiva -5.856        -                  -                  -                  -                  

Investeringen gecorrigeerd voor afschrijving 865             2.100         1.955         1.814         4.441         

Mutatie vlottende activa 733             -                  -                  -                  -                  

EMU-saldo -4.623        2.874         3.159         2.044         5.157         
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15.8 Kengetallen financiële positie 

De kengetallen en de manier waarop ze worden berekend zijn bij ministeriële regeling vastgesteld. Voor Avri zijn 
de kengetallen netto schuldquote, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte van belang. 
 

 
   Tabel 26: kengetallen financiële positie 

 

Netto schuldquote 
Dit kengetal geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van Avri ten opzichte van de omzet. Het geeft 
zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.  
 
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
Dit kengetal is gelijk aan de netto schuldquote, aangezien Avri geen leningen heeft verstrekt. 

Solvabiliteitsratio 
De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Anders gezegd: 

het aandeel van het eigen vermogen in het totaal vermogen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten 

opzichte van het totale vermogen, hoe gezonder de gemeenschappelijke regeling. Dit kengetal geeft inzicht in de 

mate waarin Avri in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. 

Structurele exploitatieruimte 
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte Avri heeft om de eigen lasten te 

dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. 

15.9 Reserves en voorzieningen 

In februari 2017 heeft het Algemeen Bestuur de Nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld waarin de 
beleidsuitgangspunten en handelswijze rondom de diverse reserves en voorzieningen uiteengezet. De meerjaren 
ontwikkeling van de saldi van de reserves en voorzieningen is uiteengezet in onderstaande tabel. In de bijlage zijn 
de uitgangspunten van de reserves en voorzieningen opgenomen 
 

 
         Tabel 27: overzicht reserves  

KENGETALLEN 2020 2021 2022 2023 2024

Netto schuldquote 73,5% 59,7% 52,5% 47,9% 37,2%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 73,5% 59,7% 52,5% 47,9% 37,2%

Solvabiliteitsratio 1,7% 1,2% 1,3% 1,4% 1,7%

Structurele exploitatieruimte 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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       tabel 28: overzicht voorzieningen 

VOORZIENINGEN (* €1.000) 2020 2021 2022 2023 2024

Voorziening Basispakket (01-01) 0 164 1.414 2.468 3.201

Inzet programma Basispakket

Tariefsegalisatie Stortplaats 0 200 200 200

Dotatie vanuit programma Basispakket 113 1.050 846 551 552

Resultaat programma Basispakket 51 0 8 -18 -42

Voorziening Basispakket (31-12) 164 1.414 2.468 3.201 3.711

Voorziening Stortplaats (01-01) 934 691 671 671 0

Dotatie vanuit programma Basispakket

Kosten nazorgplan, eindafwerking en overige kosten -180 -20

Inzet programma Basispakket -63

Overdracht resterend doelvermogen naar provincie -671

Voorziening Stortplaats (31-12) 691 671 671 0 0

Voorziening Onderhoud gebouwen (01-01) 504 558 314 425 526

Dotatie vanuit exploitatie 155 155 155 155 155

Onderhoudskosten -101 -399 -44 -54 -54

Voorziening Onderhoud gebouwen (31-12) 558 314 425 526 627

Totaal voorzieningen 1.413 2.399 3.564 3.727 4.338
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16 VASTSTELLINGSBESLUIT  

 
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avri, bijeen in haar vergadering van 9 juli 2020:  
 
BESLUIT:  
 
De begroting 2021 Avri inclusief meerjarenbegroting 2022 - 2024 van Avri vast te stellen conform voorliggend 
ontwerp;  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 juli 2020.  
 
 
 
 
De secretaris,        De voorzitter,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W. Brouwer       J. Reus  
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BIJLAGE 1: TOTAAL BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD 

  
 

  

TOTAAL BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD

(* 1.000) LASTEN BATEN SALDO LASTEN BATEN SALDO

  Taakveld 0.2 Burgerzaken 3 5 2 3 5 2

  Taakveld 0.4 Overhead 7.022 0 -7.022 6.974 0 -6.974

  Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 12 0 -12 13 0 -13

  Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 777 1.133 357 786 1.145 360

  Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 3.326 3.954 627 3.363 3.996 633

  Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 18 18 0 18 18 0

  Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 10 17 7 10 17 8

  Taakveld 3.4 Economische promotie 136 212 76 138 214 76

  Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 298 328 31 301 332 31

  Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 5.329 6.183 854 5.388 6.249 861

  Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 1.172 0 -1.172 1.245 0 -1.245

  Taakveld 7.2 Riolering 1.260 1.451 191 1.274 1.466 192

  Taakveld 7.3 Afval 28.653 34.479 5.826 28.973 34.908 5.935

  Taakveld 7.4 Milieubeheer 12 14 2 12 14 2

  Taakveld 7.5 Begraafplaatsen 404 539 135 409 545 136

Totaal Saldo van baten en lasten 48.431 48.332 -99 48.906 48.910 4

  Taakveld 0.10 Mutaties reserves 46 145 99 51 46 -4

Saldo van baten en lasten na reserve mutaties 48.477 48.477 0 48.957 48.956 0

TOTAAL BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD

(* 1.000) LASTEN BATEN SALDO LASTEN BATEN SALDO

  Taakveld 0.2 Burgerzaken 3 6 2 3 6 2

  Taakveld 0.4 Overhead 7.113 0 -7.113 7.256 0 -7.256

  Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 13 0 -13 14 0 -14

  Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 790 1.157 367 794 1.168 374

  Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 3.391 4.036 645 3.418 4.076 658

  Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 19 19 0 19 19 0

  Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 10 18 8 10 18 8

  Taakveld 3.4 Economische promotie 138 216 78 139 218 79

  Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 304 335 31 306 339 32

  Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 5.433 6.311 879 5.478 6.374 896

  Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 1.309 0 -1.309 1.368 0 -1.368

  Taakveld 7.2 Riolering 1.285 1.481 196 1.296 1.496 200

  Taakveld 7.3 Afval 29.123 35.214 6.091 29.148 35.397 6.249

  Taakveld 7.4 Milieubeheer 12 14 2 12 14 2

  Taakveld 7.5 Begraafplaatsen 412 550 139 414 556 141

Totaal Saldo van baten en lasten 49.354 49.356 2 49.676 49.681 5

  Taakveld 0.10 Mutaties reserves 52 51 -2 57 52 -5

Saldo van baten en lasten na reserve mutaties 49.407 49.407 0 49.733 49.733 0

2021 2022

2023 2024
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BIJLAGE 2: KOSTENSTAAT PER PRODUCT 

 

 

kosten per product per betalend huishouden kostprijs *

excl btw btw opslag 13,5%

Huis aan Huis inzameling 74,95€             10,12€                85,07€              

A1 Inzamel ing restafva l  conta iners 8,03€                 1,08€                    9,11€                  

A2 Inzamel ing groente- frui t- en tuinafva l  conta iners 19,35€               2,61€                    21,96€                

A3 Inzamel ing papier conta iners  (incl  vergoeding verenigingen) 19,30€               2,60€                    21,90€                

A4 Inzamel ing kunststof verpakkingsafva l , drankenkartons  en bl ik  via  conta iner 28,44€               3,84€                    32,28€                

A5 Inzamel ing kunststof verpakkingsafva l , drankenkartons  en bl ik via   inzamelzakken -€                   -€                     -€                   

A6 Inzamel ing grof huishoudel i jk afva l  (Inzamel ing op afroep) -0,16€                -0,02€                  -0,18€                

Inzameling brengen 52,93€             7,15€                  60,08€              

B1 Inzamel ing restafva l  ondergrondse conta iners 5,91€                 0,80€                    6,71€                  

B2 Inzamel ing verpakkingenglas  brengvoorziening 4,14€                 0,56€                    4,70€                  

B3 Inzamel ing papier brengvoorziening 2,25€                 0,30€                    2,56€                  

B4 Inzamel ing textiel  brengvoorziening 3,10€                 0,42€                    3,51€                  

B5 Inzamel ing oude medici jnen en injectienaalden via  apotheken 0,22€                 0,03€                    0,25€                  

B6 Inzamel ing via  mi l ieustraten 36,12€               4,88€                    41,00€                

B7 Inzamel ing fri tuurvet -€                   -€                     -€                   

B8 Kunststof verpakkingsafva l , drankenkartons  en bl ik via  (ondergrondse)persconta iners -€                   -€                     -€                   

C1 Inzamel ing kerstbomen 0,03€                 0,00€                    0,04€                  

C2 Inzamel ing vuurwerk -€                   -€                     -€                   

C3 Inzamel ing Evenementen 1,15€                 0,16€                    1,31€                  

Beheer inzamelmiddelen 39,31€             5,31€                  44,62€              

D1 Beheer en onderhoud mini -conta iners  9,62€                 1,30€                    10,92€                

D2 Beheer en onderhoud bovengrondse brengvoorzieningen 0,49€                 0,07€                    0,55€                  

D3 Beheer en onderhoud (semi) ondergrondse brengvoorzieningen 29,20€               3,94€                    33,15€                

Verwerking 88,74€             11,98€                100,72€            

E1 Grondstof- en restafva lverwerking 24,16€               3,26€                    27,42€                

opslag voor  de verwerkingskosten (*) en btw 62,50€                       8,44€                              70,94€                

E2 Stortplaats 2,08€                 0,28€                    2,36€                  

Gedragsbeïnvloeding 18,68€             2,52€                  21,21€              

F1 Handhaving afva ls toffenverordening 6,15€                 0,83€                    6,98€                  

F2 Afvalcommunicatie 9,05€                 1,22€                    10,27€                

F3 Afvalbeleid 3,49€                 0,47€                    3,96€                  

Administratie 14,61€             1,97€                  16,58€              

G1 Data management 1,46€                 0,20€                    1,66€                  

G2 Facturatie en inning afva ls toffenheffing 13,15€               1,77€                    14,92€                

verhoging weerstandsvermogen 10,84€               1,46€                    12,30€                

TOTAAL 300,07€           40,51€                340,58€            

*

Uitvoerings-kosten

Voor het totaalbeeld van de kostprijs  is ook de 13,5% opslag voor BTW en de verw erkingskosten (€ 65,73) in de kostprijs verw erkt door 

het bedrag van de verw erking te verhogen met 13,5% btw  over de totale grondstof baten minus de lasten. Daarmee is de totale BTW 

verrekenend
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BIJLAGE 3: UITVOERINGSKOSTEN BASISPAKKET 
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BIJLAGE 4: OVERZICHT BTW BATEN AFVALSTOFFENHEFFING PER REGIOGEMEENTE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

VERREKENING BTW COMPONENT AFVALSTOFFENHEFFING MET GEMEENTEN

GEMEENTE

Inwoner-

aantal

Kosten 

Basispakket
21% BTW

Kosten 

Inclusief 21% 

BTW

Opbrengst 

ASH

kosten incl 

btw -/- 

opbrengst 

ASH

BTW 

Opbrengst

A B C D E F G

21% * B B + C B + 13,5% D - E C - F

Buren 26.578        2.627.635       551.803          3.179.438       2.982.366       197.073          354.731          

Culemborg 28.544        2.822.004       592.621          3.414.624       3.202.974       211.650          380.971          

Neder Betuwe 24.039        2.376.617       499.090          2.875.706       2.697.460       178.246          320.843          

West Betuwe 50.661        5.008.602       1.051.806       6.060.408       5.684.763       375.645          676.161          

Maasdriel 24.703        2.442.263       512.875          2.955.138       2.771.969       183.170          329.706          

Tiel 41.995        4.151.837       871.886          5.023.723       4.712.335       311.388          560.498          

West Maas en Waal 19.073        1.885.653       395.987          2.281.640       2.140.216       141.424          254.563          

Zaltbommel 28.441        2.811.821       590.482          3.402.303       3.191.416       210.887          379.596          

244.034      24.126.431     5.066.551       29.192.982     27.383.499     1.809.482       3.257.068       
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BIJLAGE 5: SCENARIO'S TARIEVEN AFVALSTOFFENHEFFING 2021 

 

 
 
 

Scenario's tarieven afvalstoffenheffing 2021

Gem. tarief 

AVH 2020

waarvan 

basistarief 

2021

waarvan 

variabel 

deel 2021
Verhouding 

basistarief

Verhouding 

variabel tarief

Tarief 

p/aanb.

Tarief 

p/aanb.

Tarief 

p/aanb.

Tarief 

p/aanb.

30 ltr

hoogbouw
30 ltr 140 ltr 240 ltr

30 ltr 30 ltr 140 ltr 240 ltr 38 aanb. 19 aanb. 5,4 aanb. 6,4 aanb.

hoogbouw 38 19 5,4 6,4

1 Handhaven variabele tarieven 2020 € 297 € 265 € 32 89% 11% € 0,96 € 1,20 € 5,60 € 9,60 € 301 € 288 € 295 € 326

2 Verlagen variabele tarieven 2020 (naar niveau 2019) € 297 € 270 € 27 91% 9% € 0,80 € 1,00 € 4,67 € 8,00 € 300 € 289 € 295 € 321
voorkeursscenario Dagelijks Bestuur Avri

3 Verhogen variabele tarieven 2020 met 4% € 297 € 264 € 33 89% 11% € 1,00 € 1,25 € 5,83 € 10,00 € 302 € 288 € 296 € 328

Vergelijkende cijfers

Begroting 2020 € 253 € 211 € 42 83% 17% € 0,96 € 1,20 € 5,60 € 9,60 € 243 € 248 € 251 € 283

variabele tarieven 2021 Afvalstoffenheffing per aanbiedvolumeVerhouding basistarief en variabel tarief
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BIJLAGE 6: ONTWIKKELINGEN OP DE AFVAL- EN GRONDSTOFFENMARKT 

In deze bijlage gaan we in op een aantal ontwikkelingen binnen de afval- en grondstoffenmarkt die direct effect 
hebben op de waarde van afvalstromen en grondstoffen en daarmee de hoogte van de afvalstoffenheffing. We zien 
dat de grondstoffenmarkt grillig is en dit komt door te veel aanbod, aanscherping van importbeleid in andere landen 
en mindere kwaliteit van de aangeboden grondstoffen. Dit heeft direct effect op de vergoedingen en we zien dat in 
deze markten geen meerjarige contracten meer worden afgesloten. In Europa wordt geanticipeerd op deze trend 
door het creëren van extra productie capaciteit door verwerkers. De ontwikkeling wordt nu in gang gezet. Wij 
moeten ons blijven focussen op schone grondstofstromen om de gevolgen van deze marktontwikkelingen zoveel 
financieel te beperken. 
 
Papier  
De ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt en de papiermarkt in het bijzonder hebben een direct effect op het 
resultaat van Avri. De invloed op de papiervergoeding heeft mede te maken met het aangescherpte 
importbeleid van China om de lokale inzameling van oud papier te stimuleren en vervuiling van geïmporteerd 
papier terug te dringen. De tarieven op de Europese markt staan hierdoor onder zware druk. 
De schommelingen in de papiervergoeding zijn daardoor voor Avri noodzakelijk om te volgen. Dit wordt duidelijk in 
de volgende cijfers: in de zomer van 2017 bereikt de vergoeding een piek van €142 per ton, terwijl de gemiddelde 
vergoeding in 2019 is gedaald naar €77,50 per ton. De tarieven zijn intussen verder gedaald en liggen lager dan 
destijds in de meerjarenbegroting voor 2021 is vastgesteld. De papiervergoeding blijft onzeker, waardoor dit risico 
beschreven is in het risicoprofiel van Avri. 
 
Daarnaast is door een landelijke toename van diftar de vervuiling in de papierstroom toegenomen en is de 
verwerkingscapaciteit vanwege het sluiten van de Chinese markt afgenomen. Dit maakt dat de acceptatie eisen 
sterk zijn aangescherpt. De maximale vervuiling in papier mag maximaal 3 % zijn maar landelijk (en ook bij de Avri-
gemeenten) ligt deze momenteel boven de 10%. Dit heeft ertoe geleid dat de papier verwerkers in Nederland 
iedere vracht uitgebreid analyseren. De mate van vervuiling wordt in mindering gebracht op de opbrengsten en de 
sorteer- en verbrandingskosten worden in rekening gebracht. 
 
Ook neemt het tonnage te verwerken papier af door toenemende digitalisering. De digitalisering zorgt enerzijds 
voor een daling van folders en bladen en anderzijds voor een stijging van het aantal karton binnen deze fractie, dat 
lichter is dan papier. Deze stijging wordt verklaard door een toenemend aantal inkopen op internet.  
 
Kunststof, drankenkartons en blik (PMD) 
Er is vanuit de branche gekeken naar een nieuw regiemodel voor de inzameling van kunststof verpakkingen en 
drankenkartons. Vanuit de VNG is gewerkt aan een nieuwe overeenkomst waarin onder andere de 
acceptatievoorwaarden van belang zijn. De vergoeding voor deze inzamel variant is voor de komende jaren 
vastgesteld. Het nieuwe vergoedingsmodel voorziet alleen in een vergoeding krijgen voor de inzameling en niet 
meer voor het vermarkten. Het vermarkten zal niet meer door de gemeenten afgehandeld worden maar door het 
Afvalfonds (namens het VNG), waardoor het risico op fluctuatie van de uiteindelijke vergoeding verminderd.  
 
Er worden landelijk meer kunststof verpakkingen ingezameld dan voorheen was ingeschat. De 
verwerkingscapaciteit is ontoereikend voor de hoeveelheden die nu worden gesorteerd. Dit maakt de afzet van 
kunststof verpakkingen moeilijk voor alle verwerkers in Nederland. Ook is de vervuiling vanwege de toename van 
diftar gemeenten toegenomen waardoor de afkeur toe neemt. Door de grote hoeveelheid kunststof verpakkingen 
en de toename van vervuiling is het risico dat de vergoedingen alleen maar verder gaan dalen. 
 
Schroot 
China was wereldwijd de grootste afnemer van schroot. China zet op dit moment schroot tegen sterk verlaagde 
tarieven op de markt. De vergoedingen van schroot zijn erg afhankelijk van de wereldmarkt; de tarieven zijn op dit 
moment stabiel. Na het deels sluiten van de export naar China is Turkije op dit moment vanuit Europa de grootste 
afnemer. We hebben een contract tot 2022 en naar verwachting zal de markt stabiel blijven.  
 
  



 

60 

Textiel 
De vervuiling van textiel neemt op nationaal niveau enorm toe door de toenemende invoering van 
inzamelmethoden als diftar. Ook neemt de hoeveelheid herdraagbaar textiel sterk af. Dit heeft te maken met de 
mindere en goedkopere kwaliteit die op de markt wordt gezet en betere afvalscheiding door onze inwoners. Deze 
mindere kwaliteit kan worden omgezet in vezels maar deze techniek is nog onvoldoende doorontwikkeld. Dit heeft 
tot gevolg dat door de verwerkers geen vergoeding meer wordt gegeven voor textiel en in sommige gevallen, met 
name in stedelijk gebied zelfs moet worden betaald voor textiel. Avri heeft in november 2018 het contract verlengd 
voor de afzet van het ingezamelde textiel voor 1 jaar en gaat binnenkort met onze huidige verwerker in gesprek om 
de mogelijke verlenging voor 2020 te bespreken. Naar verwachting zal geen vergoeding meer worden betaald voor 
de verwerking van textiel maar zullen we alleen een vergoeding voor transport ontvangen.  
 
GFT 
Er is een nieuwe overeenkomst gesloten met een verwerker die is ingegaan op 1 april 2019. De verwerker gaat het 
GFT vergisten en composteren en er wordt naast aardgas ook CO2  afgezet. Het verwerkingstarief komt – mede 
dankzij een gehanteerd plafondbedrag in de aanbesteding – uit op het marktconforme tarief van € 60 per ton. Het 
contract loopt tot 1 april 2021 en kan eenzijdig met 2 jaar verlengd worden. Daarmee is er stabiliteit van het tarief 
tot 2023. We zien dat we door “voorsorteren” in onze overslag ervoor kunnen zorgen dat de vervuiling hiermee 
binnen de marge van 5% blijft en geen kosten hiervoor in rekening zijn gebracht in 2019 en gaan ervan uit dat we 
dit kunnen continueren. 
 
Groenafval en hout 
De aanbesteding voor groenafval en hout zijn begin 2020 geweest. De tarieven zijn marktconform en er zijn geen 
grote schommelingen te verwachten. Het contract is voor 2 jaar met een eenzijdige optie tot verlenging van nog 2 
keer 1 jaar. Dit geeft ons de mogelijkheid andere vormen van verwerking te verkennen om hiermee reductie op de 
kosten te behalen.   
 
Restafval 
Als gevolg van het regeerakkoord is de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 verhoogd naar € 32,12 per ton. 
Deze verhoging was meer dan de verdubbeling die in de begroting was voorzien. Met de verhoging van de 
belasting hoopt de regering de hoeveelheid restafval te beïnvloeden. Dergelijke, niet beïnvloedbare, 
belastingmaatregelen werken verhogend door in het tarief afvalstoffenheffing. Voor 2021 is de verwachting dat de 
afvalstoffenbelasting, in mindere mate dan in 2019, verder verhoogd gaat worden.  
 
De tarieven op de markt voor verbranding stijgen als gevolg van groeiende hoeveelheid brandbaar restafval. Groot-
Brittannië biedt moment veel restafval aan op de Nederlandse markt. Vanwege langlopende contracten en 
daarmee langdurige afspraken over verbrandingstarieven heeft voorgaande ontwikkeling geen direct financieel 
gevolg voor Avri. Het huidige contract loopt tot 31 maart 2020 met een eenzijdige optie (voor Avri) tot verlenging 
van twee keer twee jaar. Van deze verlenging wordt in de begroting 2021 uitgegaan en daarmee hetzelfde tarief 
(plus jaarlijks indexering).  De brexit (veel afval uit Engeland wordt in Nederland verbrand) kan echter van invloed 
zijn op tarief ontwikkeling bij aanbesteding. 
 
Overige afvalstromen 
De verhoging van de afvalstoffenbelasting had gevolgen voor alle stromen waar een residu na sortering bij 
vrijkomt. Onder residu wordt verstaan de te verbranden of te storten hoeveelheid restafval. Voorbeelden hiervan 
zijn huishoudelijk afval, bouw en sloopafval, riool kolken, gemaal slib en veegvuil. De verwachting is dat de 
afvalstoffenbelasting verder verhoogd gaat worden, waardoor de tarieven voor deze fracties waarschijnlijk ook 
zullen gaan stijgen. 
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BIJLAGE 7: BESCHRIJVING VAN DE RESERVES EN VOORZIENINGEN 

 
 

Naam reserve Algemene Bedrijfsreserve 

Type reserve Algemene reserve 

Doel reserve en beleid Weerstand bieden tegen algemene bedrijfsvoeringrisico's. (bufferfunctie) 
Dit betreffen de niet voorziene kosten in het taakveld 0.4. Overhead.  
Mee- en tegenvallers in dit taakveld op realisatiebasis worden niet verrekend met 
de exploitatie (programma basispakket, pluspakket en bedrijfsafval), maar 
opgevangen binnen deze reserve. 
 
Binnen de bandbreedte 10% en 15% van de Algemene Bedrijfsreserve mag deze 
worden ingezet door het Dagelijks Bestuur. Hierover wordt achteraf 
verantwoording aan het Algemeen Bestuur afgelegd (zgn. systeemafspraken). 
 

Minimale omvang 10% van de in de begroting opgenomen totale overhead van Avri (taakveld 0.4)  
Op basis van de begroting 2021 is de minimum omvang van de reserve € 702.000. 
 

Maximale omvang 15% van de in de begroting opgenomen totale overhead van Avri (taakveld 0.4) 
Op basis van de begroting 2020 is de maximum omvang € 813.000. 
 

Toelichting toevoegingen  - 

 
Toelichting onttrekkingen  

Voor begrotingsjaar 2021 wordt € 80.000 onttrokken ter dekking van incidentele 
projecten binnen de bedrijfsvoering. In meerjarig perspectief wordt - binnen de 
bandbreedtes - de reserve ingezet om de kosten van overhead te egaliseren.  
 
Voor begrotingsjaar 2021 wordt een gering bedrag (€ 25.000) gereserveerd als 
organisatie ontwikkelbudget, o.a. om ontwikkeling van de kwaliteit van 
dienstverlening te realiseren. 

 
 

Naam reserve Reserve bedrijfsafval 
 

Type reserve Algemene reserve 
 

Doel reserve en beleid Weerstand bieden tegen de operationele risico's van het programma Bedrijfsafval 
(bufferfunctie). 
 

Minimale omvang De minimale omvang is gebaseerd op een weerstandsratio van 1,0 voor de risico's 
van het programma Bedrijfsafval. 
Op basis van het risicoprofiel in de begroting 2021 is de minimum omvang van de 
reserve € 47.000. 
 

Maximale omvang € 200.000. 
Zodra de reserve zich boven het maximum niveau bevindt, wordt het surplus in de 
begroting afgeroomd. Dit surplus is vrij besteedbaar. 
 

Toelichting toevoegingen  De positieve exploitatieresultaten van het programma Bedrijfsafval worden, na 
afdracht van vennootschapsbelasting, toegevoegd. 
 

Toelichting onttrekkingen  Het surplus van de reserve wordt jaarlijks ingezet ten gunste van het programma 
basispakket. 
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Naam reserve Reserve Pluspakket 
 

Type reserve Algemene reserve 
 

Doel reserve en beleid Weerstand bieden tegen operationele risico's van het programma Pluspakket 
(bufferfunctie). 
 

Minimale omvang De minimale omvang is gebaseerd op een weerstandsratio van 1,0 voor de risico's 
van het programma Pluspakket. 
Op basis van het risicoprofiel in de begroting 2020 is de minimum omvang van de 
reserve € 75.000. 

Maximale omvang De maximale omvang is gebaseerd op een weerstandsratio van 1,0 voor de risico's 
van het programma Pluspakket. 
Op basis van het risicoprofiel in de begroting 2021 is de maximale omvang van de 
reserve € 75.000. 

Toelichting toevoegingen  Op basis van de Nota Reserves en Voorzieningen wordt het gerealiseerd resultaat 
over 2021 (€10.000) toegevoegd aan de kostprijs van de betreffende pluspakket 
activiteiten (niet IBOR) om de reserve weer op niveau te brengen. 

Toelichting onttrekkingen  - 

 

Naam reserve Reserve ontvlechting DVO taken Neerijnen 

Type reserve Bestemmingsreserve 
 

Doel voorziening en 
beleid 

De reserve is gevormd voor de kosten van personele en materiële frictie en 
desintegratiekosten die Avri moet maken door beëindiging van de raam-  
overeenkomst IBOR gemeente Neerijnen. De desintegratiekosten hebben  
betrekking op de af te bouwen overhead.  

Toelichting toevoegingen - 

Toelichting onttrekkingen De personele en materiële frictie en desintegratiekosten die Avri de komende jaren 
(2019-2021) moet maken door beëindiging van de raamovereenkomst IBOR worden 
onttrokken aan deze reserve.  
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Naam voorziening Voorziening basispakket 
 

Type voorziening Voorziening van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 
 

Doel voorziening en beleid 1.) Weerstand bieden tegen de risico's die samenhangen met de uitvoering van 
het programma basispakket (bufferfunctie). 
2.) Schommelingen in het tarief afvalstoffenheffing voorkomen door lasten en 
baten van het programma Basispakket zowel op begrotingsbasis als op 
realisatiebasis te egaliseren (tariefegalisatie) 
 

Minimale omvang De minimale omvang is gebaseerd op een weerstandsratio van 1,0 voor de risico's 
van het programma Basispakket. Op basis van het risicoprofiel in de begroting 
2020 bedraagt de minimale omvang € 6.230.000 
 

Maximale omvang De maximale omvang is gebaseerd op een weerstandsratio van 1,4 voor de 
risico's van het programma Basispakket. Op basis van het risicoprofiel in de 
begroting 2020 bedraagt de maximale omvang € 8.722.000 
 

Toelichting toevoegingen  - Met ingang van begrotingsjaar 2019 worden jaarlijks bedragen aan de 
voorziening gedoteerd om de weerstandscapaciteit voor de risico's van het 
programma basispakket te vergroten. De hoogte van de dotaties houden enerzijds 
rekening met de benodigde weerstandscapaciteit en anderzijds met tariefegalisatie 
van de afvalstoffenheffing. Deze dotaties zijn in lijn met de uitgangspunten zoals 
verwoord in de Nota Reserves en Voorzieningen 2017. 
- Met ingang van begrotingsjaar 2017 zijn als gevolg van de tariefegalisatie 
rondom de kosten van de stortplaats jaarlijks bedragen onttrokken aan de 
voorziening.  

Toelichting onttrekkingen  - De jaarlijkse exploitatiesaldi van het programma Basispakket (als gevolg van 
afrondingsverschillen tussen gemiddeld lasten- en batentarief) worden verrekend 
met de voorziening. 

 

Naam voorziening Voorziening stortplaats 
 

Type voorziening Kosten egalisatievoorziening 
 

Doel voorziening en beleid De voorziening is gevormd voor de verwachte kosten die aan het einde van de 
levensfase van de stortplaats moeten worden gemaakt voor de eindafwerking en 
eeuwigdurende nazorg door de Provincie. 
 

Minimale omvang De hoogte van de voorziening dient minimaal de hoogte van de verplichtingen 
voor de eindafwerking en de eeuwigdurende nazorg te kunnen dekken. 
 

Maximale omvang De hoogte van de voorziening dient maximaal de hoogte van de verplichtingen 
voor de eindafwerking en de eeuwigdurende nazorg te kunnen dekken. 
 

Toelichting toevoegingen  
 

- 

Toelichting onttrekkingen  Vanaf 2020 worden de kosten voor de nazorgfase onttrokken uit de voorziening. 
Ultimo 2024 wordt het aan de provincie over te dragen resterende doelvermogen 
uit de voorziening onttrokken. 
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Naam voorziening Voorziening onderhoud gebouwen 
 

Type voorziening Kostenegalisatie voorziening 
 

Doel voorziening en beleid Egalisatie van kosten die voortvloeien uit het meerjarig onderhoudsplan 
gebouwen. De kosten voor klein en dagelijks onderhoud worden in de exploitatie 
geraamd. De voorziening gebaseerd het opgestelde Meerjaren 
onderhoudsplanning 2014-2033. Dit onderhoudsplan betreft de Avri gebouwen in 
Geldermalsen en de milieustraten in Culemborg, Geldermalsen, Tiel en 
Zaltbommel. 

Minimale omvang € 0 
 

Maximale omvang en 
beleid 

Niet van toepassing. 

Toelichting toevoegingen  De voorziening wordt gevoed vanuit de exploitatie. Dit betreft een jaarlijks 
gelijkblijvende dotatie conform meerjarig onderhoudsplan. 
De toevoeging in de begroting bedraagt € 155.000 per jaar, gebaseerd op de 
verwachte onderhoudsuitgaven t/m 2033. 
 

Toelichting onttrekkingen  De onttrekkingen zijn gebaseerd op de onderhoudswerkzaamheden zoals 
opgenomen in de meerjaren onderhoudsplanning. 
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BIJLAGE 8: INHOUDELIJKE BELEIDSKADERS 

Naast wet- en regelgeving (zoals de Gemeentewet, Wet Milieubeheer en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen) 
zijn de volgende beleidskaders op Avri van toepassing in 2020: 

• Landelijk Afvalbeheer Plan 2017 - 2023 (LAP); 

• Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022; 

• Uitvoeringsprogramma VANG (Van Afval Naar Grondstof) 2013 - 2025; 

• Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020; 

• Kwijtscheldingsregeling (2012) 
 
Landelijk beleidskader: Afvalbeheer Plan (LAP) miv 28 december 2017 
In het Landelijk Afvalbeheer Plan (hierna: LAP) zijn de landelijke uitgangspunten neergelegd op het gebied van 
afvalpreventie, recycling en afvalverwerking in Nederland. Het nationale programma is in 2014 door het kabinet 
ontwikkeld om de transitie naar een circulaire economie verder te stimuleren, en gemeenten aan te zetten tot 
minder restafvalproductie door middel van betere afvalscheiding. Gemeenten mogen in 2025 nog maar 30 kilo 
restafval per inwoner per jaar produceren.  
 
Regionaal beleidskader: Regionale Visie Afval en Grondstoffen 
In het kader van de landelijke doelstellingen om in 2025 30 kilo restafval per persoon per jaar te produceren, is een 
Regionale Visie Afval en Grondstoffen opgesteld. Deze visie is als leidend kader door het AB van Avri op 13 
oktober 2016. In deze visie zijn de ambities en doelstellingen van de gemeenten van regio Rivierenland op het 
gebied van afval- en grondstoffenbeheer voor 2017-2020 geformuleerd. Voor de periode vanaf 2021 is nog geen 
nieuwe visie opgesteld. Belangrijkste ambities die in de huidige visie zijn opgenomen zijn het inzetten op 
afvalpreventie, een stevige reductie van het restafval en een fors meer gescheiden inzameling van grondstoffen bij 
huishoudens 
 
Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG) 
In 2019 is het nieuwe beleid ingevoerd waarbij de doelstelling van de gemeenten is om per 2020 maximaal 75 kg 
restafval per inwoner te produceren. Om dit te bereiken is gedurende 2019 een comfortprikkel ingevoerd, naast de 
bestaande prijsprikkel (betalen per aanbieding restafval). De inwoners van de acht regiogemeenten brengen hun 
restafval zelf naar een ondergrondse container in de buurt. Inwoners in de buitengebieden behouden hun mini 
container aan huis voor restafval. De uitvoering en effecten van het beleid worden continue gemonitord en waar 
mogelijk en in overleg met inwoners en gemeenten bijgesteld. Hiervoor wordt zo nodig flankerend beleid opgesteld. 
Handhaving zal een verdere ontwikkeling doormaken met als doel de zichtbaarheid vergroten. 
 
Raamovereenkomst verpakkingen 
In de Raamovereenkomst verpakkingen zijn door de VNG, het verpakkende bedrijfsleven en het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu afspraken gemaakt over de inzameling en recycling van verpakkingen. Gemeenten worden, 
in het kader van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen, vergoed voor het inzamelen, sorteren en 
vermarkten van kunststof verpakkingen en drankenkartons. De vergoedingen die gemeenten hiervoor ontvangen 
lopen de komende jaren terug. Dit betekent dat de gemeenten van Avri minder inkomsten ontvangen voor het 
verpakkingsmateriaal dat wordt ingezameld, gesorteerd en vermarkt (zie ook 4.5.3).  
 
Pluspakket 

Binnen het pluspakket heeft Avri geen inhoudelijk beleid. Dit is voorbehouden aan de opdrachtverstrekkende 
gemeente en verwerkt in de dienstverlening overeenkomst (DVO) tussen Avri en de gemeente. Voor de begroting 
hanteert Avri de geldende DVO’s als uitgangspunt. 
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BIJLAGE 9: FINANCIELE KADERS EN UITGANGSPUNTEN 

Bij de samenstelling van de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 wordt binnen de bestaande wet- en 
regelgeving rekening gehouden met onderstaande eigen financiële beleidskaders van Avri: 

• Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Avri 2016; 

• Bijdrageverordening Avri 2016; 

• Verordening afvalstoffenheffing Avri; 

• Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen Avri 2017; 

• Nota Reserves en Voorzieningen Avri 2017; 

• Treasurystatuut Avri 2016; 

• Nota activabeleid Avri 2018; 
 
Naast de genoemde financiële kaders vormt de vastgestelde begroting 2020 van Avri de basis voor de nog op te 
stellen begroting 2021, waar de ontwikkelingen uit voorliggende kadernota 2021 in worden verwerkt.  
 
Afvalstoffenheffing  
In de begroting van het basispakket worden de kosten gedekt door de afvalstoffenheffing. Deze bestaat uit een 
basistarief en variabele tarieven (o.b.v. aanbiedvolume) en aantal aanbiedingen restafval). De huidige verhouding 
tussen het basisdeel en variabel deel is 83%-17%. Gemeenten hebben de voorkeur uitgesproken om bij de 
inrichting van de tarieven het variabele deel in de toekomst te vergroten. Hierdoor wordt goed afval scheiden meer 
beloond, maar nemen ook de risico’s voor Avri toe. De variabele tarieven om dit te bewerkstellingen zijn afhankelijk 
van het scheidingsgedrag van inwoners (aantal aanbiedingen restafval) en de kostenontwikkeling van de 
begroting, zoals de balans met de variabele kosten voor de inzameling en verwerking van restafval. In strategisch 
perspectief willen we onderzoeken in hoeverre tariefstelling op andere fracties (bijv. GFT) bijdraagt aan het 
bewerkstelligen van de doelstellingen.  
 
Aantal aanbiedingen restafval  
Uitgangspunt voor het aantal aanbiedingen restafval is een gemiddeld aanbod van 60 kg restafval per inwoner, 
conform begroting 2020. Doordat het nieuwe afvalbeleid gedurende het jaar 2019 is ingevoerd, zijn bij het opstellen 
van de begroting 2021 (februari 2020) weinig representatieve ervaringscijfers beschikbaar. Indien over het 2e 
halfjaar 2019 een significante afwijking van het aanbod blijkt wordt de begroting 2021 hier zo nodig op bijgesteld.  
 
BTW 
Het BTW mengpercentage over de kosten van het basispakket is van invloed op het tarief afvalstoffenheffing en 
bedraagt 13,5%. De BTW opslag in de afvalstoffenheffing komt ten gunste van de gemeenten. Eventuele wijziging 
van het opslagpercentage heeft directe consequenties voor de gemeentelijke begroting. Gezien de ontwikkeling 
van de begroting van Avri willen we de bijstelling van het mengpercentage actualiseren en opnieuw aan de 
gemeenten voorleggen.  
 
Indexeringen  
De controllers van de Rivierenlandse gemeenschappelijke regelingen (GR-en) hebben eind oktober 2019 
afspraken gemaakt over het meer uniform hanteren van indexeringen. Met ingang van 2021 passen de GR’en dit 
zoveel mogelijk uniform toe, waarbij iedere GR specifieke branche indexeringen kan toepassen indien nodig. 
 
Cao-afspraken en raming salariskostenstijging 
De huidige CAO loopt tot 1 januari 2021. Voor het begrotingsjaar 2021 moet nog een nieuwe CAO afgesloten 
worden. Op basis van de huidige inzichten en gepubliceerde informatie van het CPB wordt in de begroting 2021 
gerekend met een loonontwikkeling van 2,9% (loonvoet sector overheid). Daarnaast houden we voor 2021 
rekening met een geschatte stijging van de pensioenpremies en overige sociale lasten (premies 
werknemersverzekeringen) van indicatief 1,4%, waardoor de totale stijging van de salariskosten in de begroting 
2021 geraamd wordt op 4,3%. De invoering van de Wnra per 1 januari 2020 heeft naar verwachting geen effect 
heeft op de hoogte van de salariskosten. 
 
Prijsindexering kostenbudgetten 
Overeenkomstig de door het CPB opgestelde cijfers die in de septembercirculaire zijn opgenomen wordt een 
algemene prijsindexering toegepast van 1,8% (prijsindex nationale bestedingen).  
 
Marktwerking IBOR 
Voor het uit te besteden werk voor de IBOR taken is sprake van branche specifieke marktwerking. De GWW sector 
verwacht aankomende jaren bij de aanbestedingen een kostenstijging van ca. 3% per jaar.  
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Aantal inwoners 
Op basis van de Bijdrageverordening Avri 2016 vindt de verrekening van de BTW component in de 
afvalstoffenheffing plaats op basis van het aantal inwoners van de regiogemeenten (bron: Centraal Bureau voor de 
Statistiek). De inwoneraantallen voor 2021 worden gebaseerd op de inwoner aantallen per 1 januari 2020. 
 
Systematiek van toerekening van indirecte kosten 
Het financiële model voor toerekening van indirecte kosten is gebaseerd op de verhouding van de verwachte 

productieve inzet. Dit betekent dat de hoogte van de indirecte kosten samenhangt met de omvang van de 

activiteiten (basispakket, pluspakket, bedrijfsafval). Een dergelijk model past bij een uitvoeringsorganisatie als Avri 

doordat (financiële sturing op productie en productiviteit is gecreëerd. De indirecte kosten worden volgens deze 

verhouding ook op realisatiebasis naar de programma’s doorbelast. 

 



Bijlage Begroting 2021 

Scenario's tarieven afvalstoffenheffing 2021

Gem. tarief 

AVH 2020

waarvan 

basistarief 

2021

waarvan 

variabel 

deel 2021
Verhouding 

basistarief

Verhouding 

variabel tarief

Tarief 

p/aanb.

Tarief 

p/aanb.

Tarief 

p/aanb.

Tarief 

p/aanb.

30 ltr

hoogbouw
30 ltr 140 ltr 240 ltr

30 ltr 30 ltr 140 ltr 240 ltr 38 aanb. 19 aanb. 5,4 aanb. 6,4 aanb.

hoogbouw 38 19 5,4 6,4

1 Handhaven variabele tarieven 2020 € 297 € 265 € 32 89% 11% € 0,96 € 1,20 € 5,60 € 9,60 € 301 € 288 € 295 € 326

2 Verlagen variabele tarieven 2020 (naar niveau 2019) € 297 € 270 € 27 91% 9% € 0,80 € 1,00 € 4,67 € 8,00 € 300 € 289 € 295 € 321
voorkeursscenario Dagelijks Bestuur Avri

3 Verhogen variabele tarieven 2020 met 4% € 297 € 264 € 33 89% 11% € 1,00 € 1,25 € 5,83 € 10,00 € 302 € 288 € 296 € 328

Vergelijkende cijfers

Begroting 2020 € 253 € 211 € 42 83% 17% € 0,96 € 1,20 € 5,60 € 9,60 € 243 € 248 € 251 € 283

variabele tarieven 2021 Afvalstoffenheffing per aanbiedvolumeVerhouding basistarief en variabel tarief



Bijlage; mogelijkheden verhogen grip op de keten 

 



Bijlage; ontwikkeling weerstandsvermogen na correctie Jaarstukken 2019 
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Nota zienswijzen gemeenten bij Ontwerp begroting 2021 GR Avri 
 
Inleiding 
De begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Avri (GR Avri) is op 15 april 2020 aangeboden aan 
de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenten hebben op basis van artikel 35 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid om hun zienswijze over deze begroting binnen acht weken 
naar voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur van Avri (DB Avri). Hetzelfde artikel bepaalt dat het DB Avri 
de commentaren waarin deze zienswijze is vervat, toevoegt bij de ontwerp begroting zoals die uiteindelijk 
aangeboden wordt aan het Algemeen Bestuur van Avri (AB Avri). De voorliggende notitie gaat in op de 
ontvangen zienswijzen van de gemeenten. De zienswijzen worden allereerst kort per gemeente samengevat. 
Vervolgens volgt - daar waar nodig - een reactie van het DB Avri aan het AB Avri op de zienswijzen van de 
diverse gemeenten. De behandeling van de zienswijzen door het DB heeft plaatsgevonden op 1 juli 2020. 
 
Samenvatting zienswijzen 
De zienswijzen van de gemeenten worden allereerst per gemeente weergegeven. Daarna volgt de reactie 
van het DB Avri.  
 
 

Gemeente Buren 

Besluitvorming: 
concept: 
 
Raadsvergadering:  
23 juni 2020 
 
Ref.:  
? 
 
Ontvangstdatum: 
? 
 

“Advies:  
Een positieve zienswijze uit te brengen op de begroting 2021. 
 
Toelichting: 
Met de invoering van het project omgekeerd inzamelen in juli 2019 is de 
hoeveelheid restafval in Rivierenland fors gedaald. Met omgerekend 77 kg 
restafval per inwoner per jaar in de tweede helft van 2019 zitten we al onder 
het landelijke gemiddelde. Wat dat betreft is het nieuw afvalinzamelsysteem 
succesvol gebleken. 
 
Financieel verkeert Avri in zwaar weer. Belangrijkste uiting hiervan is het 
weerstandsvermogen. De weerstandsratio in de jaarrekening 2019 is 0,2. Dit 
is zeer laag en betekent dat Avri in 2020 geen mogelijkheden heeft om 
financiële risico’s op te vangen. Dit betekent ook dat de gemeenten – als 
eigenaren van Avri – financiële risico’s lopen. Niet alleen in 2020 maar ook 
nog in 2021. De redenen voor deze lage weerstand zijn de dalende 
grondstofvergoedingen en nadelige effecten scheidingsgedrag inwoners. Zie 
ook de jaarrekening 2091. 
 
Om het weerstandsvermogen op te bouwen stelt Avri voor de 
Afvalstoffenheffing (ASH) te verhogen met bijna 15%. In totaal komt de ASH 
dan neer op € 297,-. De gemiddelde stijging van € 44,- is het gevolg van zowel 
marktontwikkelingen (€ 12,-), aanvulling van het weerstandsvermogen (€ 12,-), 
voorgestelde investeringen (€8,-) en overige ontwikkelingen (o.a. 
prijsindexeringen, € 12,-). 
 
Het Algemeen Bestuur van Avri stelt voor om een lager variabel tarief in te 
voeren. Dit gaat niet alleen de vervuiling van de grondstoffen en het 
afvaltoerisme tegen, het verlaagt ook de financiële risico’s. Het variabel deel 
van de afvalstoffenheffing wordt daarmee kleiner. 
 
Wat betreft de taken die Avri voor Buren doet op het gebied van Integraal 
Beheer Openbare Ruimte (IBOR) is er in 2021 een bezuiniging doorgevoerd 
van € 145.000,-. De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en begroting IBOR 
worden de komende maanden vastgesteld. 
 
 



 

2 

Gemeente Culemborg 

Besluitvorming: 
definitief 
 
Raadsvergadering:  
11 juni 2020 
 
Ref.:  
GEM-2048398/47626 
 
Ontvangstdatum: 
23 juni 2020 

“Wij hebben kennis genomen van beide documenten en deze behandeld in 
onze commissievergadering van 2 juni en de raadsvergadering van 11 juni. In 
de zienswijze gaan wij in op uw begroting 2021. Daarnaast willen wij een 
oproep doen aan uw bestuur, in verband met de bezuinigingsopgave waar 
onze gemeente invulling aan moet geven. 
 
Begroting 2021 
De begroting stelt voor de afvalstoffenheffing met € 44,- (17%) te verhogen. 
Dit is een forse verhoging. Wij vinden dit zorgelijk. Ook gemeenten staan voor 
grote financiële opgaven en zijn genoodzaakt om te bezuinigen. We vragen 
daarom de Avri dringend om de komende tijd ook de mogelijkheden voor 
bezuinigingen op een rij te zetten. Wat ons betreft moet Avri een extern 
onderzoeksbureau aantrekken om de bezuinigingsmogelijkheden op te 
sporen. Wij hebben dit al eerder aangegeven in onze zienswijze van 6 juni 
2019. 
 
De aanvulling van de weerstandscapaciteit is wat ons betreft een van de 
belangrijkste wijzigingen in de begroting. Dit vertaalt zich in € 12,- (4% boven 
op de afvalstoffenheffing 2021). Wij signaleren al vanaf 2014 risico’s op dit 
vlak. Op dit moment is de bodem bereikt en zullen we de komende jaren 
moeten focussen op het opbouwen van de reserves. Opgemerkt wordt dat het 
bedrag van € 12,- niet voldoende is om het weerstandsvermogen volledig aan 
te vullen. Gezien de huidige situatie waarin veel mensen het financieel moeilijk 
hebben in verband met de coronacrisis, zijn wij het eens met de keuze van 
Avri om dit bedrag niet hoger te stellen dan € 12,- per huishouden. Bovendien 
komen we met meer dan € 12,- opslag per huishouden boven het tarief van 
het landelijk gemiddelde uit, hetgeen wij niet adviseren. 
 
Voor de meerjarenbegroting is onze wens om zo snel mogelijk een gezond en 
vitaal Avri te creëren. In dat kader kunnen we er voor kiezen om het 
weerstandsvermogen zo snel mogelijk op peil te brengen door de bijdrage op 
de afvalstoffenheffing de komende jaren op peil te houden en niet, zoals 
voorgesteld, in vier jaar af te bouwen. Wij wille dit als overweging meegeven. 
 
Verder vragen wij z.s.m. inzicht in de inkomsten en uitgaven van het zonne- en 
windpark (Avri Solar B.V.) en Avri Realisatie BV. Als er ruimte is om dividend 
uit te keren stellen wij voor dit te gebruiken om het weerstandsvermogen van 
Avri aan te vullen (en eventueel de afvalstoffenheffing met dit bedrag te 
verlagen). 
 
Voor komende tijd is communicatie en gedragsbeïnvloeding essentieel. 
Daarvoor is extra aandacht vanuit Avri en gemeenten noodzakelijk. We zijn 
het eens met de voorgestelde € 7,- per huishouden, maar wijzen u er op dat 
dit wat ons betreft een tijdelijke maatregel is. Voor dit bedrag dient Avri een 
project op te stellen inclusief projectbudget. Dit dient in 2020 door het AB te 
worden vastgesteld. 
 
Het inrichten van investeringsruimte om de invloed op de keten te vergroten is 
wat ons betreft een goed initiatief om grip te krijgen op de kosten. Andere 
mogelijkheden om de kosten beter te beheersen is om strakker toe te zien op 
de inzameling bij milieustraten. 
 
Een relevant punt waar wij u nog op willen wijzen is de kosten van 
papierinzameling door verenigingen. Zou de Avri dit zelf uit gaan voeren dan 
levert dit direct een bezuiniging van € 350.000,- op. Wij vragen Avri te stoppen 
met de huidige onrendabele manier van papier inzamelen en de 
papierinzameling per 1 januari 2021 onderdeel te maken van het pluspakket 
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dat Avri aan de regiogemeenten aanbiedt. Daarmee hebben gemeenten 
individueel de keuze door wie zij het papier willen laten inzamelen. De 
gemeente Culemborg is van mening dat het niet zo mag zijn dat de 
verenigingen gesubsidieerd worden vanuit de afvalstoffenheffing. Dit is een 
oneigenlijk gebruik van de afvalstoffenheffing. Gemeenten moeten zelf een 
gewogen beslissing kunnen nemen over welke organisaties zij wenst te 
ondersteunen en subsidiëren. 
 
Wij zijn het eens met de verlaging van het variabele tarief van € 1,20 naar € 1,-
. Dit past in het beeld om dit jaar de focus meer te leggen op de kwaliteit van 
de afvalstromen en daarmee de vervuilingskosten terug te dringen. 
 
De begroting bevat meerdere PM posten. Wij spreken onze zorg uit omdat 
deze posten niet zijn meegenomen in de begroting. Wij zouden komend jaar 
graag zien dat deze posten verder uitgewerkt worden. 
 
Slot 
Wij vernemen graag uw reactie op de punten uit deze zienswijze. Rest ons 
nog u veel succes te wensen met de uitvoering van uw werkzaamheden die 
voortkomen uit uw begroting.” 

Gemeente Maasdriel 

Besluitvorming: 
definitief 
 
Raadsvergadering:  
4 juni 2020 
 
Ref.:  
643701 
 
Ontvangstdatum: 
24 juni 2020 

“De jaarstukken 2019 en de concept begroting 2021 zijn behandeld in de 
raadsvergadering van 4 juni 2020. Besloten is de volgende zienswijze kenbaar 
te maken. 
 
Wij geven een positieve zienswijze op de begroting 2021 met de kanttekening 
dat wij ons grote zorgen maken over de financiële positie van Avri. 
 
Op meerdere vlakken laat de begroting 2021 grote veranderingen zien. Avri 
staat de komende jaren voor uitdagingen waar veel financiële consequenties 
aan verbonden zijn. Het is positief dat Avri nu probeert alle risico’s helder aan 
ons voor te leggen. Hopelijk leidt dit de komende jaren tot een gezondere 
financiële positie. 
 
De begroting stelt voor de afvalstoffenheffing met 44 euro te verhogen. Dit is een 
forse verhoging. Wij vinden dit zorgelijk en zien graag dat Avri de komende tijd 
aandacht besteedt aan mogelijkheden voor bezuinigingen. Het aantrekken van 
een extern onderzoeksbureau om bezuinigingsmogelijkheden op te sporten 
behoort daarbij wat ons betreft tot de mogelijkheden. Toch is goed op te merken 
dat Avri nog altijd niet boven het gemiddelde landelijke tarief uitkomt. De 
afvalstoffenheffing in Rivierenland ligt in 2021 10% hoger dan in 2010. 
 
De aanvulling van de weerstandscapaciteit is wat ons betreft een van de 
belangrijkste wijzigingen in de begroting. In de verhoging van de 
afvalstoffenheffing is hiervoor € 12,- gereserveerd. Wij signaleren al vanaf 2014 
risico’s ten aanzien van het weerstandsvermogen. Op dit moment is de bodem 
bereikt en zullen w de komende jaren moeten focussen op het opbouwen van de 
reserves. Opgemerkt wordt dat dit bedrag niet voldoende is om het 
weerstandsvermogen volledig aan te vullen. Je4 zou er voor kunnen kiezen om dit 
bedrag verder te verhogen zodat de risico’s die gemeenten dragen kleiner worden. 
Gezien de huidige situatie waarin veel mensen het financieel moeilijk hebben in 
verband met de coronacrisis zijn wij het eens met de keuze van Avri om dit bedrag 
niet hoger te stellen dan € 12,- per huishouden. Bovendien komen we met meer 
dan € 12,- opslag per huishouden boven het tarief van het landelijk gemiddelde uit, 
hetgeen wij niet wenselijk achten. 
 
Voor de meerjarenbegroting is onze wens om zo snel mogelijk een gezond en 
vitaal Avri te creëren. In dat kader heeft het de voorkeur om het 
weerstandsvermogen zo snel mogelijk op peil te brengen, door de bijdrage op de 
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afvalstoffenheffing de komende jaren op hetzelfde niveau te houden. En niet, zoals 
voorgesteld, in vier jaar af te bouwen waardoor de risico’s weer toe kunnen 
nemen. Wij willen dit als overweging meegeven. 
 
Voor de komende tijd is communicatie en gedragsbeïnvloeding essentieel. 
Daarvoor is extra aandacht vanuit Avri en gemeenten noodzakelijk. We zijn het 
eens met de voorgestelde € 7,- per huishouden, maar wijzen u er op dat dit wat 
ons betreft een tijdelijke maatregel is. Voor dit bedrag dient Avri een project op te 
stellen inclusief projectbudget. Dit dient in 2020 door het AB te worden 
vastgesteld. 
 
Het inrichten van investeringsruimte om de invloed op de keten te vergroten is wat 
ons betreft een goed initiatief om grip te krijgen op de kosten. Andere 
mogelijkheden om de kosten beter te beheersen is om strakker toe te zien op de 
inzameling bij milieustraten. Een relevant punt waar wij u nog op willen wijzen is de 
kosten van papierinzameling door verenigingen. Wij begrijpen dat het voordeliger 
is als Avri dit zelf uit voert en vragen Avri hier op korte termijn een standpunt over 
in te nemen. 
 
We zijn het eens met de verlaging van het variabele tarief van € 1,20 naar € 1,-. 
Dit past in het beeld om de focus meer te leggen op de kwaliteit van de 
afvalstromen en daarmee de vervuilingskosten terug te dringen.” 

 

Gemeente Neder - Betuwe 

Besluitvorming: 
definitief 
 
Raadsvergadering:  
11 juni 2020 
 
Ref.:  
Z/20/068921/UIT/20/133745 
 
Ontvangstdatum: 
19 juni 2020 
 

“De begroting laat grote veranderingen zien met diverse uitdagingen en 
financiële consequenties. Onze complimenten voor de transparantie en 
volledigheid waarop deze veranderingen en bijbehorende risico’s aan ons 
worden voorgelegd. Hopelijk leidt dit de komende jaren tot een gezondere 
financiële positie. 
 
De begroting stelt voor de afvalstoffenheffing in 2021 met €44,- te verhogen. 
Dit is een forse verhoging. Het is tegelijkertijd goed te zien, dat Avri hierdoor 
nog altijd niet boven het landelijk gemiddelde uit komt. Desondanks vragen wij 
u om blijvend aandacht te hebben voor eventuele bezuinigingen. 
 
De gedeeltelijke aanvulling van het weerstandvermogen in 2021 is wat ons 
betreft één van de belangrijkste wijzigingen in de begroting. Hiervoor wordt 
een verhoging van de afvalstoffenheffing voorgesteld van €12,- in 2021. Het 
weerstandvermogen is al langer een zorg en dit moment is de bodem bereikt. 
De komende jaren zal dit weerstandsvermogen dan ook moeten worden 
aangevuld.  
De keuze om dit gefaseerd te doen tot en met 2024 is een begrijpelijke gezien 
ondermeer de huidige coronacrisis waardoor veel mensen het financieel lastig 
hebben en gezien de trend van het landelijk gemiddelde. 
 
Voor de komende tijd is communicatie en gedragsbeïnvloeding essentieel. 
Daarvoor is extra aandacht vanuit Avri en gemeenten noodzakelijk. We zijn 
ons er van bewust dat hiervoor aan de voorkant in geïnvesteerd moet worden 
en kunnen ons dan ook vinden in de voorgestelde €7,- per huishouden. Wij 
vragen u wel om hiervoor een concreet projectplan op te stellen, waardoor de 
feitelijke acties (en 
daarvoor benodigde middelen) inzichtelijk worden en deze dit jaar ter 
vaststelling voor de leggen aan het Algemeen Bestuur.  
 
Het inrichten van de voorgestelde investeringsruimte om de invloed op de 
keten te vergroten is wat ons betreft niet alleen een goed initiatief, het is zelfs 
noodzakelijk om grip te krijgen op de kosten.  
 
We zijn het verder eens met de verlaging van het variabele tarief van €1,20 
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naar €1,00. Dit past in het beeld om dit jaar de focus meer te leggen op de 
kwaliteit van de afvalstromen en de kosten en minder op het verminderen van 
de kwantiteit van de hoeveelheid restafval. 
 
Als laatste vragen we graag aandacht voor de in de begroting genoemde PM 
posten. Wij hopen dat er zo spoedig als mogelijk duidelijkheid komt over de 
consequenties hiervan. 
 
Met in acht name van bovenstaande kanttekeningen kunnen wij instemmen 
met voorliggende begroting 2021 en zien wij een verdere samenwerking met 
vertrouwen tegemoet. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 11 juni 
2020 ingestemd met de begroting 2021 en meerjarenraming t/m 2024.” 
 

Gemeente Tiel 

Besluitvorming: 
definitief 
 
Raadsvergadering:  
24 juni 2020 
 
Ref.:  
Avri/HB 
 
Ontvangstdatum: 
26 juni 2020 
 

“Algemeen 
Op meerdere vlakken laat de begroting 2021 grote veranderingen zien. 
Duidelijk is dat Avri en de deelnemende gemeenten de komende jaren voor 
uitdagingen staan waar veel financiële consequenties aan verbonden zijn. Niet 
alleen door de huidige ontwikkelingen, maar ook door keuzes die in het 
verleden zijn gemaakt zoals het inzamelsysteem en het beschikbaar stellen 
van de weerstandsreserve om de stijging van de afvalstoffenheffing te 
beperken. 
 
Hoogte afvalstoffenheffing 
De begroting stelt voor de afvalstoffenheffing in 2021 met € 44,- te verhogen. 
Dit is een forse verhoging. Hoewel Avri nog altijd niet boven het landelijk 
gemiddelde uit komt, vinden wij dit zorgelijk. Te meer daar wij ook in 2020 een 
tekort verwachten (voortzetting trends zoals aangegeven in de jaarrekening 
2019; dit zal uit de bestuursrapportage 2020 blijken). Ook de sterke stijging 
van de overheadkosten baart ons zorgen. Wij roepen u op om een plan van 
aanpak op te stellen om onderzoek uit te voeren om de uitvoeringskosten te 
verlagen en zo een basis te leggen voor een toekomstige beperking van de 
afvalstoffenheffing. 
 
Dit kan door kritisch naar de eigen bedrijfsvoering te kijken, maar ook te 
onderzoeken of er mogelijkheden zijn om zelf meer regie te nemen op de 
grondstoffenverwerking en zo meer grip te krijgen op de markttarieven voor 
grondstoffen en afvalverwerking .U heeft uw intentie daarvoor in de begroting 
maar ook in de pers (De Gelderlander, 23 april 2020) aangegeven. 
 
Graag vernemen wij een concreet plan van aanpak met daarin een tijdspad en 
de wijze waarop gemeenten ambtelijk en bestuurlijk aan de voorkant worden 
betrokken. Wij zouden graag zien dat dit plan van aanpak zo spoedig mogelijk 
aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd en dat voor de uitvoering niet 
wordt gewacht op het begrotingsjaar 2021. 
 
Toelichting opbouw overhead en pilot nascheiding 
Uw directeur heeft aangeboden om in de vergadering van onze commissie 
Bestuur op 14 mei 2020 een toelichting te geven op de kostenopbouw 
(overhead) en een voorstel voor een pilot voor nascheiding. Door de 
coronamaatregelen is deze vergadering nu uitgesteld. Wij verzoeken u om, 
zodra dat weer mogelijk is, deze toelichting alsnog te geven. 
 
Weerstandscapaciteit 
Wij stemmen niet in met de verhoging van het tarief van de afvalstoffenheffing 
van € 12,- in 2021 voor het creëren van een weerstandsvermogen. De reden 
is dat wij van mening zijn dat u op een alternatieve wijze, bijvoorbeeld door 
kostenbesparing in staat moeten worden geacht om voldoende financiële 
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ruimte te creëren om een reserve op te bouwen.  
 
Voorlichting en gedragsbeïnvloeding 
Voor de komende tijd is communicatie en gedragsbeïnvloeding essentieel. We zijn 
ons er van bewust dat hiervoor een bedrag voor uitgetrokken moet worden. Het is 
ons echter onduidelijk waar de genoemde 7,- per huishouden op gebaseerd is; er 
is immers nog geen projectplan of iets dergelijks. Wij stellen voor hier een 
projectplan voor op te stellen inclusief projectbudget. Wij zouden graag zien dat 
een voorstel daartoe zo spoedig mogelijk aan het Algemeen Bestuur wordt 
voorgelegd en dat voor de uitvoering niet wordt gewacht op het begrotingsjaar 
2021. 
 
Papierinzameling 
Een relevant punt is het ophalen van papier door verenigingen in samenwerking 
met de Avri. Het is duidelijk dat het kosten zou besparen als Avri zelf het papier 
ophaalt en we de regeling met verenigingen stopzetten. Echter voorziet de 
regeling ook in een maatschappelijke behoefte. Ondanks de vraag van uit de 
Tielse raad zijn terugkoppelingen over de pilots summier. We verwachten dat 
updates en plannen tijdig in de raden kunnen worden besproken alvorens advies 
wordt gevraagd. Dit proces dient zorgvuldig te worden doorlopen. Duidelijkheid en 
goede communicatie gaan voor tempo. 
 
PM-posten 
De begroting bevat meerdere PM-posten. Wij spreken onze zorgen uit omdat deze 
posten niet zijn gekwantificeerd; niet inde begroting noch als risico in de risico-
paragraaf. Wij zouden komend jaar graag zien dat deze posten verder worden 
uitgewerkt en gaan er vanuit dat hiervoor minimaal besluitvorming in het Algemeen 
Bestuur nodig is. 
 
Een relevant punt hierin is bijvoorbeeld het ophalen van papier door verenigingen. 
Het is duidelijk dat het kosten zou besparen als Avri zelf het papier ophaalt en we 
de regeling met de verenigingen stopzetten. Anderzijds voorziet het in een 
maatschappelijke behoefte. Het is daarom van groot belang om hier op korte 
termijn een oplossing voor te vinden. 
 
Tarieven afvalstoffenheffing 
Wij doen op dit moment nog geen uitspraak over de verlaging van het variabele 
tarief van € 1,20 naar € 1,-. De besluitvorming vindt plaats bij de vaststelling van 
de tarieventabel in december 2020. 
 
Tot slot 
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 24 juni 2020 ingestemd met de 
Programmabegroting 2021 (inclusief meerjarenbegroting t/m 2024), met 
inachtname van de bovengenoemde opmerkingen en kanttekeningen.” 

 

Gemeente West Betuwe  

Besluitvorming: 
definitief 
 
Raadsvergadering:  
18 juni 2020 
 
Ref.:  
- 
 
Ontvangstdatum: 
22 juni 2020 
 

“Gemeente West Betuwe wenst gebruik te maken van de mogelijkheid een 
zienswijze in te dienen. Onderstaand motiveren wij de onderwerpen van onze 
zienswijze welke zich richten op de begroting 2021. 
 
Wij geven een positieve zienswijze op de begroting 2021. 
 
Op meerdere vlakken laat de begroting 2021 grote veranderingen zien. Avri 
staat de komende jaren voor uitdagingen waar veel financiële consequenties 
aan verbonden zijn. Het is positief dat Avri nu probeert alle risico’s helder aan 
ons voor te leggen. Hopelijk leidt dit de komende jaren tot een gezondere 
financiële positie. 
 
Tarief 
De begroting stelt voor de afvalstoffenheffing met 44 euro te verhogen. Dit is 
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een forse verhoging. Toch is het goed op te merken dat Avri nog altijd onder 
het landelijk gemiddelde blijft. Desondanks vinden wij dit zorgelijk en zouden 
we graag zien dat Avri de komende tijd aandacht besteedt aan mogelijkheden 
voor bezuinigingen. Het aantrekken van een extern onderzoeksbureau om 
bezuinigingsmogelijkheden op te sporen behoort daarbij wat ons betreft tot de 
mogelijkheden.  
 
Weerstandsvermogen 
De aanvulling van de weerstandscapaciteit is wat ons betreft een van de 
belangrijkste wijzigingen in de begroting. Dit vertaalt zich in 12 euro boven op 
de afvalstoffenheffing 2021. Wij signaleren al vanaf 2014 risico’s op dit vlak. 
Op dit moment is de bodem in zicht en zullen we de komende jaren moeten 
focussen op het opbouwen van de reserves. Opgemerkt wordt dat dit bedrag 
niet voldoende is om het weerstandsvermogen volledig aan te vullen. Men zou 
er voor kunnen kiezen om dit bedrag verder te verhogen, zodat de risico’s die 
gemeenten dragen kleiner worden. Gezien de huidige situatie waarin veel 
mensen het financieel moeilijk hebben in verband met de coronacrisis zijn wij 
het eens met de keuze van Avri om dit bedrag niet hoger te stellen dan 12 
euro per huishouden. Bovendien komen we met meer dan 12 euro opslag per 
huishouden boven het tarief van het landelijk gemiddelde uit, hetgeen wij niet 
adviseren. Voor de meerjarenbegroting is onze wens om zo snel mogelijk een 
gezond en vitaal Avri te creëren. In dat kader kan je er voor kiezen om het 
weerstandsvermogen zo snel mogelijk op peil te brengen door de bijdrage op 
de afvalstoffenheffing de komende jaren op peil te houden en niet, zoals 
voorgesteld in drie jaar af te bouwen. Wij willen dit als overweging meegeven.  
 
Projectplan gedragsbeïnvloeding 
Voor de komende tijd is communicatie en gedragsbeïnvloeding essentieel. 
Daarvoor is extra aandacht vanuit Avri en gemeenten noodzakelijk. We zijn 
ons er van bewust dat hiervoor een bedrag uitgetrokken moet worden. We zijn 
het eens met de voorgestelde 7 euro per huishouden. Hiervoor dient Avri wel 
een projectplan op te stellen inclusief projectbudget. Dit projectplan dient in 
2020 door het AB te worden vastgesteld.  
 
Invloed op de keten 
Het inrichten van investeringsruimte om de invloed op de keten te vergroten is 
wat ons betreft een goed initiatief om grip te krijgen op de kosten. Daarbij zijn 
we het eens met de verlaging van het variabele tarief van 1,20 euro naar 1 
euro. Dit past in het beeld om dit jaar de focus meer te leggen op de kwaliteit 
van de afvalstromen en de kosten en minder op het verminderen van de 
kwantiteit van de hoeveelheid restafval. 
 
PM posten 
De begroting bevat meerdere PM posten. Wij spreken onze zorgen uit omdat 
deze posten niet zijn meegenomen in de begroting. Wij zouden graag zien dat 
deze posten in 2020 verder uitgewerkt worden. Een relevant punt hierin is het 
ophalen van papier door verenigingen. Wij begrijpen dat het voordeliger is als 
Avri zelf het papier ophaalt. Het is daarom van groot belang dat Avri op korte 
termijn de mogelijke alternatieven activiteiten voor verenigingen voorlegt aan 
het Algemeen Bestuur.  
 
De gemeenteraad van West Betuwe vraagt Avri om in volgende jaren de 
jaarrekeningen van het  zonne-en windpark (Avri Solar B.V.) en Avri Realisatie 
B.V. vóór behandeling  van de GR Avri te verstrekken. 
 
Tevens wil de raad de Avri in overweging geven om als er ruimte is over 2019, 
dividend uit te keren uit Avri Realisatie B.V en deze te gebruiken om het 
weerstandsvermogen van Avri aan te vullen (en eventueel de 
afvalstoffenheffing 2021 met dit bedrag te verlagen). 
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Met in achtneming van bovenstaande kanttekening kunnen wij ons vinden in 
het voorkeursscenario (scenario 2) van het dagelijks bestuur Avri. De 
gemeenteraad heeft in haar vergadering van 18 juni 2020 ingestemd met de 
Begroting 2021.” 
 

Gemeente West Maas en Waal 

Besluitvorming: 
concept: 
 
Raadsvergadering:  
25 juni 2020 
 
Ref.:  
Z.039800/131341 
 
Ontvangstdatum: 
? 
 

“Wij stemmen niet in met de verhoging van het tarief van afvalstoffenheffing 
van € 12,- in 2021. Voor het creëren van een weerstandsvermogen. Reden is 
dat wij van mening zijn dat u op een alternatieve wijze, bijvoorbeeld door 
kostenbesparing, in staat moet worden geacht om voldoende financiële ruimte 
te creëren om een reserve te gaan opbouwen. 
 
Wij stemmen wel in met het overige deel van de begroting. 
 
Overigens berichten wij u nog als volgt: 
De begroting stelt voor de afvalstoffenheffing in 2021 met € 44,- te verhogen. 
Dit is een erg forse verhoging. Het is tegelijkertijd goed te zien, dat Avri 
hierdoor nog altijd niet boven het landelijk gemiddelde uit komt en dat we 
hiermee in Rivierenland in 2021 op hetzelfde niveau zijn als in 2010. 
Desondanks vinden wij dit erg zorgelijk en vragen wij u met klem om blijvend 
aandacht te hebben voor mogelijkheden tot bezuinigingen. Ook gezien het 
verwachte tekort in dit jaar. Het aantrekken van een extern onderzoeksbureau 
om bezuinigingsmogelijkheden op te sporen behoort daarbij wat ons betreft tot 
de mogelijkheden. 
 
Voor de komende tijd is communicatie en gedragsbeïnvloeding essentieel. 
Daarvoor is extra aandacht vanuit Avri noodzakelijk. We zijn ons er van 
bewust dat hiervoor aan de voorkant in geïnvesteerd moet worden en kunnen 
ons dan ook vinden in de voorgestelde € 7,- per huishouden. Wij vragen u wel 
om hiervoor een concreet projectplan op te stellen, waardoor de feitelijke 
acties en daarvoor benodigde middelen inzichtelijk worden en deze dit jaar ter 
vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. 
 
Als laatste vragen we aandacht voor de in de begroting genoemde PM posten. 
Wij spreken onze zorgen uit omdat deze posten niet zijn meegenomen in de 
begroting. Wij hopen en verwachten dat er zo spoedig als mogelijk 
duidelijkheid komt over de consequenties hiervan. 
 
Gelezen het voorgaande kunnen wij, behoudens de tariefsverhoging van € 
12,- in 2021, instemmen met voorliggende begroting 2021.” 
 

Gemeente Zaltbommel 

Besluitvorming: 
definitief 
 
Raadsvergadering:  
25 juni 2020 
 
Ref.:  
504227/506401 
 
Ontvangstdatum: 
1 juli 2020 

“Wij geven een positieve zienswijze op de begroting 2021. 
 
Op meerder vlakken laat de begroting 2021 grote veranderingen zien. Avri 
staat de komende jaren voor uitdagingen waar veel financiële consequenties 
aan verbonden zijn. Het is positief dat Avri nu probeert alle risico’s helder aan 
ons voor te leggen. Hopelijk leidt dit in de komende jaren tot een gezondere 
financiële positie. 
 
De begroting stelt voor de afvalstoffenheffing met 44 euro te verhogen. Dit is 
een forse verhoging. Toch is het goed op te merken dat Avri nog altijd niet 
boven het landelijk gemiddelde uit komt. We zitten in regio Rivierenland in 
2021 met de afvalstoffenheffing op hetzelfde niveau als in 2020. Desondanks 
vinden wij dit zorgelijk en zouden we graag zien dat Avri de komende tijd 
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aandacht besteedt aan mogelijkheden voor bezuinigingen. Het aantrekken van 
een extern onderzoeksbureau om bezuinigingsmogelijkheden op te sporen 
behoort daarbij wat ons betreft tot de mogelijkheden.  
 
Daarnaast vragen wij een kritische blik te werpen op de (effectieve) 
overheadkosten. We ontvangen graag een nadere financiële onderbouwing over 
de stijging tot 2023. 
En kunt u aangeven hoe overhead steeds efficiënter en effectiever wordt benut. 

 
De aanvulling van de weerstandscapaciteit is wat ons betreft een van de 
belangrijkste wijzigingen in de begroting. Dit vertaalt zich in € 12,- boven op de 
afvalstoffenheffing 2021. Vanaf 2015 is de financiële weerstand niet optimaal, 
dat wil zeggen dat het weerstandsvermogen onder de vastgestelde factor van 
1,0 ligt. 
Op dit moment is de bodem bereikt en zullen we de komende jaren moeten 
focussen op het opbouwen van de reserves. Opgemerkt wordt dat dit bedrag 
niet voldoende is om het weerstandsvermogen volledig aan te vullen en de 
risico’s volledig te dekken 
Gezien de huidige situatie waarin veel mensen het financieel moeilijk hebben 
in verband met de coronacrisis zijn wij het eens met de keuze van Avri om dit 
bedrag niet hoger te stellen dan 12 euro per huishouden. Bovendien komen 
we met meer dan 12 euro opslag per huishouden boven het tarief van het 
landelijk gemiddelde uit, hetgeen wij niet adviseren.  
 
Voor de meerjarenbegroting is onze wens om zo snel mogelijk een gezond en 
vitaal Avri te creëren. In dat kader kan je er voor gekozen worden om het 
weerstandsvermogen zo snel mogelijk op peil te brengen door de bijdrage op 
de afvalstoffenheffing de komende jaren op peil te houden en niet, zoals 
voorgesteld in vier jaar af te bouwen. Wij willen dit als overweging meegeven.  
 
Voor de komende tijd is communicatie en gedragsbeïnvloeding essentieel. 
Daarvoor is extra aandacht vanuit Avri en gemeenten noodzakelijk. We zijn 
ons er van bewust dat hiervoor een bedrag uitgetrokken moet worden. We zijn 
het eens met de voorgestelde € 7,- per huishouden. Wij stellen voor hier een 
project voor op te stellen inclusief projectbudget. Wij zoude graag zien dat dit 
project later dit jaar in het AB wordt vastgesteld. 
 
Het inrichten van investeringsruimte om de invloed op de keten te vergroten is 
wat ons betreft niet alleen een goed initiatief, het is zelfs noodzakelijk om grip 
te krijgen op de kosten.  
Ook mogelijkheden in de samenwerking met marktpartijen om meer grip te krijgen 
op de kosten verdiend nadrukkelijk de aandacht. 
 
We ondersteunen de gedachte om het variabele tarief te verlagen om zo het 
komende jaar meer te focussen op de kwaliteit en kosten van de afvalstromen en 
minder op de hoeveelheid afval.  
 
De begroting bevat meerdere PM posten. Wij spreken onze zorgen uit omdat 
deze posten niet zijn meegenomen in de begroting. Wij zouden komend jaar 
graag zien dat deze posten verder uitgewerkt worden. Een relevant punt hierin 
is het ophalen van papier door verenigingen. Het is evident dat het geld zou 
besparen als Avri zelf het papier ophaalt. Het is daarom van groot belang om 
hier op korte termijn een oplossing voor te vinden.” 
 

 
  



 

10 

Reactie Dagelijks Bestuur Avri op zienswijzen ontwerp begroting 2021 

 
Wij willen de gemeenten bedanken voor de ingediende zienswijzen op de ontwerp begroting 2021. Wij 
hebben de zienswijzen behandeld op 1 juli 2020. Wij zijn verheugd met de uitgebreide reacties en de 
betrokkenheid van de gemeenten bij Avri die hierin wordt bevestigd. Daarbij constateren we bovendien veel 
positieve én eensluidende reacties van de gemeenten op de voorstellen uit de begroting. Wij hopen dat de 
actieve informatie verstrekking de afgelopen maanden hieraan heeft bijgedragen en zijn verheugd dat u zich 
overwegend kunt vinden in de voorgestelde koers voor de nabije toekomst. Hierin staan gedragssturing, 
verhogen van grip op de keten en verbetering van het weerstandsvermogen centraal om op deze wijze te 
werken aan meer prijsstabiliteit.  
 
Onderstaand treft u onze reactie op uw zienswijzen aan, waarbij wij eerst ingaan op de onderwerpen waarbij 
actief uw zienswijze is gevraagd en vervolgens op de overige onderwerpen die de gemeenteraden hebben 
aangedragen. 
 
Zienswijze onderwerpen uit begroting 
 
Investeringen in gedragsbeïnvloeding (€ 7 per huishouden) 
Alle gemeenten hebben een positieve zienswijze hierop ingediend. Wij geven graag gehoor aan uw (vrijwel 
unanieme) verzoek om de investeringen voor goedkeuring nog dit kalenderjaar aan het Algemeen Bestuur 
voor te leggen in de vorm van een uitgewerkt projectplan. Dit voorbehoud wordt toegevoegd aan de 
besluitvorming bij de begroting 2021. We zijn voornemens in het najaar een voorstel aan het Algemeen 
Bestuur hiertoe aan te bieden.  
 
Investeringen onderzoek vergroten grip op de keten (€ 1 per huishouden) 
Nagenoeg alle gemeenten hebben een positieve zienswijze ingediend en meerdere gemeenten erkennen de 
noodzakelijkheid van dit voorstel. We werken momenteel aan een programmaplan ‘grip op de afvalketen’  
waarin we werken aan het realiseren van prijsstabiliteit. De investeringsruimte voor 2021 blijft gehandhaafd in 
de begroting. 
 
Aanvulling van de weerstandscapaciteit door verhoging van de tarieven (€ 12 per huishouden). 
De meerderheid van de gemeenten (6 van de 8) zijn het eens om de tarieven met € 12 te verhogen om de 
financiële weerstand van Avri te verbeteren. Daarvan doen 4 gemeenten de suggestie om de aanvulling van 
het weerstandsvermogen via de tarieven in meerjarig perspectief niet af te bouwen, maar te handhaven. Uit 
deze reacties blijkt de betrokkenheid om Avri de komende jaren weer financieel gezond te maken. Wij zijn 
hiermee verheugd en nemen deze suggestie dan ook graag ter harte. Dit zal in de meerjarenramingen 2022-
2024 en in de eerste begrotingswijziging 2021 worden verwerkt. In de begroting 2022-2025 wordt het 
handhaven van de € 12 aanvulling van het weerstandsvermogen als uitgangspunt opnieuw aan de 
gemeenten voorgelegd.  
 
De gemeenten Tiel en WMW hebben tegen het voorstel gestemd. Wij bieden graag aan om in gesprek met 
de raden van de betreffende gemeenten te gaan om het gedane voorstel toe te lichten in relatie tot de risico’s 
die er momenteel zijn. Wij achten verbetering van het weerstandsvermogen noodzakelijk, mede gelet op de 
risico’s die gemeenten (blijven) lopen wanneer er geen financiële weerstand wordt opgebouwd. Daarnaast 
kan een stabieler verloop van de tarieven afvalstoffenheffing worden gerealiseerd wanneer er voldoende 
weerstand is om tegenvallers op te vangen.  
 
Verlaging variabele tarieven afvalstoffenheffing (naar € 1,00 per 30 liter) 
Behoudens gemeente Tiel (zij doen nog geen uitspraak) geven alle gemeenten een positieve zienswijze op 
het voorstel tot verlaging van de variabele tarieven afvalstoffenheffing van € 1,20 naar € 1,00 per 30 liter. Het 
uitgangspunt wordt in de begroting 2021 gehandhaafd. De tarieven worden ter besluitvorming voorgelegd bij 
de vaststelling van de tarieven voor 2021 (verordening afvalstoffenheffing 2021, Algemeen Bestuur 
december 2020). 
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Overige zienswijzen 
 
Extern onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden binnen de bedrijfsvoering 
Vrijwel alle gemeenten vragen om bezuinigingsmogelijkheden te zoeken, waarbij het aantrekken van een 
extern onderzoeksbureau bij diverse gemeenten tot de mogelijkheden behoort.  
 
Een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering is een vanzelfsprekend uitgangspunt. In de begroting is een 
objectieve maatstaf opgenomen waaruit een overheadpercentage blijkt van 15% van de totale begroting. De 
overhead van de afvaltaken in de begroting 2021 bedraagt 18% van de totale uitvoeringskosten. 

We willen graag invulling geven aan dit verzoek en gaan samen met de Directeur in gesprek over de invulling 
van een externe opdracht, waar ook gemeenten bij betrokken worden. De meerkosten worden verwerkt in de 
begroting van Avri, hierover volgt nog een separaat voorstel aan het Algemeen Bestuur. 
 
Duidelijkheid over PM posten 
Meerdere gemeenten vragen om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven over de in de begroting 
opgenomen PM posten. Voor de genoemde PM posten zijn intussen de eerste stappen gezet. De 
ontwikkelingen rondom de circulaire verwerking van incontinentie materiaal en de inzet van 
papierverenigingen worden actief gecommuniceerd. Ten aanzien van de circulaire verwerking van 
incontinentiemateriaal wordt momenteel bij de gemeenten geïnventariseerd of zij hieraan mee willen doen, 
om duidelijkheid te krijgen over het aan te leveren aanbod bij ARN. Bij een positieve business case zal dit op 
zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2021 circulair verwerkt kunnen worden. Voor het onderzoek naar de 
herinrichting van de milieustraten verwachten we dit kalenderjaar een eerste rapportage aan het Algemeen 
Bestuur te kunnen uitbrengen. De alternatieve mogelijkheden voor de inzet van verenigingen in het 
basispakket liggen in het Algemeen Bestuur van 10 september voor (zie ook volgende alinea) en het voorstel 
ten aanzien van de inzameling van PMD ligt in het Algemeen Bestuur van 9 juli voor. Het onderzoek naar de 
verlaging van het BTW percentage starten we in het najaar op, gericht op eventuele bijstelling hiervan in de 
(gemeentelijke) begroting 2022. We houden het Algemeen Bestuur en raadsleden via de gebruikelijke 
kanalen op de hoogte van de ontwikkelingen en leggen besluiten hieromtrent voor als dit mogelijk is.  
 
Inzet verenigingen 
Meerdere gemeenten vragen om een oplossing en duidelijkheid over de inzet van papierverenigingen.  
Op 9 maart heeft er een werkatelier met 30 papierverenigingen plaatsgevonden om samen de alternatieven voor 
de inzameling van oud papier verder uit te werken. In verband met de coronamaatregelen is het vervolg hierop 
uitgesteld. Inmiddels zijn er op 15 en 16 juni vier digitale bijeenkomsten met de verenigingen geweest om de 
opbrengsten te bespreken. Daarna wordt dit uitgewerkt in een voorstel dat op 10 september ter besluitvorming aan 
het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd. Voorafgaand zal dit in een platvormbijeenkomst met raadsleden 
besproken worden. We willen benadrukken bij de verkenning over de inzet van verenigingen vanuit Avri de 
bijdrage aan de beleidsdoelstellingen rondom circulariteit en de maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. 
 
Avri Realisatie en Solar BV 
Twee gemeenten stellen voor om een eventuele dividenduitkering vanuit Avri Realisatie B.V. toe te voegen aan het 
weerstandsvermogen van GR Avri. Daarnaast wordt om inzicht gevraagd in de inkomsten en uitgaven van het 
zonnepark. We stellen voor een afzonderlijke bijeenkomst voor raadsleden vanuit Avri te organiseren om dit inzicht 
te gaan bieden en het gesprek hierover met raadsleden te voeren.  
Wij steunen als Dagelijks Bestuur het principe om incidentele middelen uit Avri Realisatie B.V. en/of Avri Solar B.V. 
toe te voegen aan het weerstandsvermogen van Avri. In 2019 is dit ook als zodanig toegepast over de behaalde 
resultaten uit eerdere boekjaren. In hoeverre over boekjaar 2019 een dividend uitkering mogelijk is, is afhankelijk 
van besluitvorming door de aandeelhoudersvergadering van Avri Realisatie B.V. Zij nemen hierover een besluit op 
9 juli 2020. 
 
Besluitvorming begroting 2021 

Met aanvulling van het voorbehoud over besluitvorming over het projectplan gedragssturing stellen wij voor 
de Begroting 2021 (inclusief meerjarenraming t/m 2024) ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voor te 
leggen. Evenals voor de genoemde PM posten in de begroting leggen wij voor het externe onderzoek naar 
de bedrijfsvoering een separaat voorstel aan het Algemeen Bestuur voor.  
 
Namens het Dagelijks Bestuur Avri, 
 
J. Reus 
Voorzitter 
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Samenvatting zienswijzen op gevraagde zienswijze onderwerpen 
 

a) Investeringen in gedragsbeïnvloeding (€ 7 per huishouden) 
 

Gemeente Zienswijze 

Buren Positief advies 

Culemborg Eens. Tijdelijke maatregel. Projectbudget in 2020 door AB vaststellen 

Maasdriel Eens. Tijdelijke maatregel. Projectbudget in 2020 door AB vaststellen 

Neder Betuwe Eens. Projectplan (en budget) in 2020 door AB vaststellen 

Tiel Ervan bewust. Projectplan in 2020 door AB vaststellen 

West Betuwe Eens. Projectbudget in 2020 door AB vaststellen 

West Maas en Waal Eens. Projectbudget in 2020 door AB vaststellen 

Zaltbommel Eens. Projectbudget in 2020 door AB vaststellen 

 
 

b) Investeringsruimte onderzoek vergroten grip op de keten (€ 1 per huishouden) 
 

Gemeente Zienswijze 

Buren Positief advies 

Culemborg Goed initiatief. Alternatief kostenbeheersing is strakker toezien op 
inzameling bij milieustraten 

Maasdriel Goed initiatief. Alternatief kostenbeheersing is strakker toezien op 
inzameling bij milieustraten 

Neder Betuwe Niet alleen goed initiatief maar zelfs noodzakelijk 

Tiel Plan van aanpak opstellen om kosten te beheersen. 

West Betuwe Goed initiatief 

West Maas en Waal Stemmen in. 

Zaltbommel Niet alleen goed initiatief maar zelfs noodzakelijk 

 
 

c) Aanvulling weerstandscapaciteit € 12 per huishouden 
 

Gemeente Zienswijze 

Buren Positief advies 

Culemborg Eens met niet meer dan € 12, aanvulling meerjarig niet afbouwen? 

Maasdriel Eens met niet meer dan € 12, aanvulling meerjarig niet afbouwen? 

Neder Betuwe Eens met gefaseerde opbouw weerstandsvermogen 

Tiel Niet akkoord 

West Betuwe Eens met niet meer dan € 12, aanvulling meerjarig niet afbouwen? 

West Maas en Waal Niet akkoord 

Zaltbommel Eens met niet meer dan € 12, aanvulling meerjarig niet afbouwen? 

 
 

d) Inrichting tarieven afvalstoffenheffing (variabel tarief van € 1,20 naar € 1) 
 

Gemeente Zienswijze 

Buren Positief advies 

Culemborg Eens 

Maasdriel Eens 

Neder Betuwe Eens 

Tiel Doen nog geen uitspraak, pas in december 

West Betuwe Kunnen zich erin vinden 

West Maas en Waal Stemmen in 

Zaltbommel Eens 
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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 9 juli 2020 

Agendapunt : 7.5, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : 
Inzameling PMD hoogbouw/ 
stadscentra en buitengebied 

 

 
Voorstel:  

1. In te stemmen met de nieuwe productie- en verspreidingsmethode van PMD zakken 
voor hoogbouw en stadcentra: standaard 4x per jaar verspreiden van een pakket aan 
huis met 20 stuks PMD zakken. 

2. De kosten door te berekenen naar inwoner voor de aanvraag van een extra 5de 
pakket PMD zakken á € 5,-. 

3. De structurele bezuiniging van € 220.000,- aan te wenden om de kapitaallasten van € 
23.000,- te dekken voor de aanschaf van oranje deksels voor de minicontainers PMD 
in het buitengebied en voor het overige (circa € 200.000,-) per 2021 in te boeken als 
voordeel. 

4. het overgebleven voordeel voor 2020 (circa € 55.000,-) als volgt in te zetten € 
36.000,- voor de dekking autonome groei van de ondergrondse containers. De 
resterende € 19.000,- te gebruiken voor de montage van de oranjedeksel PMD in het 
buitengebied en de daarvoor in te zetten communicatie. (De financiële doorwerking van de 
aanschaf deksels vindt plaats vanaf 2021 omdat het kapitaalslasten betreft.) 

 
Inleiding 
In het beleidsplan Afval en Grondstoffen is voor de hoogbouw/stadscentra in het kader van de service voor 
het scheiden van grondstoffen besloten om de zakkeninzameling voor PMD te handhaven en de frequentie 
van inzameling te verhogen naar wekelijkse inzameling.  
 
Met ingang van het nieuwe afvalbeleid beschikken de laagbouw huishoudens in de kernen en buitengebied  
over een PMD-container aan huis. Het PMD-afval kan los in de container gegooid worden, waardoor er 
geen zakken meer beschikbaar gesteld hoeven te worden. 
Voor de specifieke doelgroep hoogbouw huishoudens en stadscentra inwoners is dus een andere manier 
van distributie van PMD zakken noodzakelijk. 
 
Op 8 mei 2019 heeft het AB het voorstel ‘Scenario’s projectfinanciering’ vastgesteld. Daarin is het scenario 
‘los aanbieden van plastic verpakkingen inclusief drankenkartons in de minicontainer bij laagbouw’ 
beschreven. De beperkte verspreiding van PMD-zakken onder de inwoners van hoogbouw en stadscentra 
zou mogelijk een besparing opleveren van ca. € 200.000,-. Nadere verkenning zou moeten uitwijzen hoe 
inwoners van hoogbouwwoningen en stadscentra wel goed bediend kunnen worden, terwijl er geen 
onnodige gebruik meer van de dure zak kan worden gemaakt door laagbouw-bewoners, die tenslotte over 
een minicontainer PMD beschikken, waardoor een besparing kan worden gerealiseerd. 
 
Er zijn 2 alternatieve opties onderzocht voor de verspreiding van PMD zakken voor inwoners woonachtig in 
hoogbouw en stadscentra. 
 
Optie 1: De inwoners ontvangen 4 keer per jaar een (brievenbus-)pakket met 20 PMD zakken. Voor het 
ompakken van de zakken op rol naar pakketten is werk gegenereerd voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt die werkzaam zijn bij Werkzaak Rivierenland. De pakketten worden verspreid door de huidige 
partij eveneens met inzet van mensen werkzaam bij Werkzaak Rivierenland.  
 
Optie 2: is gelijk aan optie 1 met het verschil dat de inwoners zelf de pakketten moeten aanvragen. Dit 
betekent dat hierdoor de bezorging en administratieve lasten een kostenverhogend effect hebben voor 
zowel de bezorgdienst als de Avri. De logistieke partner hanteert meer dan het dubbele aan het 
verzendtarief in vergelijking met de pakketverzending van 12.000 stuks in een keer. Ook de administratieve 
kosten voor Avri zijn hoger in vergelijking met optie 1, denk aan bijvoorbeeld afzonderlijke grote 
hoeveelheid orders in systeem plaatsen en afstemming met contractpartijen. 
 
 
Met de structurele bezuiniging, die dit voorstel oplevert, wordt voorgesteld om in 2020 een klein deel 
hiervan in te zetten om een knelpunt bij de inzameling van PMD in het buitengebied op te lossen. En 
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daarnaast een deel eenmalig in 2020 te gebruiken ter dekking van de kosten voor autonome groei van 
ondergrondse inzamelcontainers, welke in 2020 onvoldoende zijn begroot. 
 
In het buitengebied is naast de minicontainer voor restafval ook een minicontainer voor PMD gekomen. 
Vanuit circulaire gedachte is gekozen om “huidige” container(s) te gebruiken en te voorzien van sticker. We 
concluderen dat dit onduidelijkheid geeft bij inwoners en chauffeurs en dat containers verwisseld worden en 
daardoor restafval bij het grondstof komt. Vooral als de frequenties van beide bij elkaar komen op dezelfde 
inzameldag. Restafval zit op 4 weken en PMD op 3 weken en dat betekent dat je eens in de 12 weken op 
dezelfde dag zit.  
 
De kosten voor autonome groei ondergrondse containers zitten voor een gedeelte in de begroting. We zien 
voor 2020 dat we een tekort gaan krijgen om alles te realiseren. We willen het voordeel wat gaat ontstaan 
vanuit een nieuwe distributie hiervoor gebruiken. 
 
Beoogd effect 
Een kostenbesparing wordt gerealiseerd en de service voor alle inwoners blijft gelijk of wordt verhoogd. 
Tevens wordt er in het buitengebied beter en schoon gescheiden op de afvalstromen, door invoering van de 
oranje deksel. 
 
Argumenten  
1.1. Door de keuze tot het verspreiden van de zakken voor alleen hoogbouw en stadscentra is er een 

besparing van het milieu. 
Circa 60% minder zakken hoeven in productie en dus minder in omloop gebracht te worden. 
 

1.2. Door deze verspreidingsmethode wordt uitvoering gegeven aan het  AB-besluit en beleid 
In het kader van de service voor het scheiden van grondstoffen is besloten de zakkeninzameling te 
handhaven voor inwoners woonachtig in hoogbouw en stadscentra. 
 

1.3. Een activiteit laten uitvoeren door Werkzaak is een Impuls voor SROI  
Door een activiteit onder te brengen bij Werkzaak Rivierenland kunnen mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt ingezet worden. Ompakken is nodig. Onze leverancier van de zakken, waarmee wij een 
meerjarige afspraak hebben en ook zakken levert van gerecycled plastic (duurzaamheidsaspect), doet 
dit alleen op rol.  
 

2.1  Hoeveelheid beschikbare zakken per jaar is voldoende, voor extra pakket worden kosten door 
berekend. 
Inwoners ontvangen 4x per jaar een pakket á 20 PMD zakken. Ze hoeven dit niet aan te vragen. Wil 
een inwoner een extra vijfde pakket aanvragen, dan zijn de door te berekenen kosten € 5,-(bestaande 
uit de verzendkosten van € 2,85 en de overige kosten ad € 2,15). Des te meer van belang dat vanuit 
duurzaamheids- en milieuoogpunt dit een prikkel is, dat de inwoner minder verpakkende producten 
koopt en met het standaardpakket van 80 PMD zakken op jaarbasis uit moet komen. Vanuit ervaringen 
elders moet dit voldoende zijn.  
 

3.1  Er is een besparing bij deze methode van verspreiding van de inzamelzakken. 
Ongeveer € 220.000 euro minder kosten, hoofdzakelijk door vermindering zakkenproductie en 
daarnaast door lager kosten voor distributie en levering.  

 
3.2  Door een klein deel van de besparing in te zetten voor oranje deksels, is een betere scheiding van PMD 

in het buiten gebied te realiseren. 
Een deel van de besparing is voor levering, wisseling van oranje deksels en de communicatie hierover 
voor inwoners van het buitengebied, hierdoor is er geen onduidelijkheid meer welke container 
aangeboden moet worden voor de inwoner. Voor chauffeurs beter zichtbaar welke container geleegd 
moet worden in het buitengebied. Dit was tot nu toe een probleem doordat onder andere de verkeerde 
container werd aangeboden en de huidige markering op de containers door weersinvloeden slecht 
zichtbaar zijn geworden. Uiteindelijk zal door de juiste afvalstroom goed te scheiden aan huis er een 
meer zuivere afvalstroom PMD worden ingezameld. 

 
4.1 Gedeelte besparing te gebruiken om nadeel op te vangen ondergrondse containers. 
Het restant van de besparing 2020 is circa € 55.000,-) te gebruiken voor de dekking autonome groei van 
de ondergrondse containers (€ 36.000,-) . De resterende € 19.000,- wordt aangewend voor communicatie 
en montage oranjedeksel in het buitengebied. 
 
Kanttekeningen 
1.1   Inwoners van laagbouwwoningen hebben geen beschikking meer over PMD zakken  
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Inwoners zijn hoge service van regio brede verspreiding van de zakken gewend, via 
sterfhuisconstructie (op=op) van de nog beschikbare PMD zakken en het beschikken van een 
minicontainer PMD bij elke laagbouwwoning, blijft het serviceniveau uiteindelijk gelijk. Daarnaast wordt 
op deze manier een besparing gerealiseerd.  
 

1.2   Keuze optimalisatie inzameling buitengebied of tekort op begroting. 
Met een gedeelte van het voordeel dat we realiseren op de distributie willen we de inzameling in het 
buitengebied verbeteren. Gezien het financiële situatie van Avri kan er ook voor gekozen worden om 
het resterende deel van de besparing (ter hoogte van €19.000,--) vrij te laten vallen en in te zetten voor 
het tekort op de begroting 2020.  
Uiteindelijk zal door de juiste afvalstroom goed te scheiden aan huis er een meer zuivere afvalstroom 
PMD ontstaan, die uiteindelijk meer opbrengt. Bovendien is het resterende bedrag van € 19.000,-- zo 
laag dat dit geen grote besparing oplevert op het tekort van de begroting 2020. 
 

4.1 Geen besparing door blijvende corona maatregelen; besparing wordt niet gerealiseerd in 2020 
Afhankelijk van de (aanhoudende) gevolgen van de maatregelen van het Coronavirus en in het 
verlengde daarvan de aankomende zomer- /bouwvak vakantie, is het risico dat 1 september niet 
gehaald wordt. Het niet op tijd kunnen starten betekent ook geen besparing van € 55.000,- voor 2020. 

 
Financiën 
In het onderstaande overzicht zijn de kosten van de twee optie naast de huidige methode zichtbaar 
gemaakt. Het advies is te kiezen voor optie 1. 
  

kosten productie en distributie PMD zakken 

  

Nieuw 
 

hoogbouw + stadcentra inwoners 

Huidige manier 
voor alle 
inwoners 

Optie 1 Optie 2 
 Huidig            

(begroting 2020)   4x per jaar   op aanvraag  

        

Productie   €               36.000   €               36.000   €             300.000  

Ompakken + verzendklaar   €               33.000   €               33.000   €                        -    

Distributie / levering   €               55.000   €             120.000   €               70.000  

Overige kosten        

Communicatie (stelpost), 
transport, opslag/voorraad  €                27.600  €               26.600   €                        -    

 Totaal kosten   €             151.600   €             215.600   €             370.000  
 
Toelichting  
De huidige totale kosten voor productie (€ 300.000,--) en verspreiding (€ 70.000,--) van de PMD-zakken zijn 
€ 370.000,--.  
Financiële besparing van de geadviseerde optie 1 op jaarbasis is circa € 220.000,--; namelijk € 370.000 -/- 
€ 151.600.  
 
Bij invoering vanaf 3e kwartaal 2020 is de besparing voor 2020 ca. € 55.000,-- . De besparing wordt ingezet 
door € 19.000,-- te besteden aan communicatie en montage van de oranjedeksel in het buitengebied. Het 
resterend bedrag van € 36.000,- is voor de dekking van de niet voldoende begrote autonome groei 
ondergrondse containers. 
 
Met ingang van 2021 is er over de investering in nieuwe deksels een jaarlijkse kapitaalslast van € 23.000,- 
Daarmee wordt de structurele bezuiniging ongeveer € 200.000,- (€ 220.000,- minus € 23.000,-). 
 
De financiële gevolgen worden verwerkt in het programma Basispakket. De effecten uit dit voorstel 
(besparing van de systematiek wijziging en kosten van de omdekseling) zullen in de bestuursrapportages 
van 2020 en 2021 worden verwerkt. 
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Communicatie 

- Het starterspakket met PMD zakken wordt voorzien van een informatieve voorlichtingsbrief . 
- Informeren van gemeenten over de nieuwe manier van distribueren PMD zakken loopt via RBA 

(vakberaad). 
- De bestaande distributiepunten informeren via een brief over de stopzetting van de distributiemethode. 

Deze stopt via een sterfhuisconstructie (op=op). 
 

Uitvoering 

- Start is voorzien per 1 september 2020. Uitvoeringsplanning en activiteiten worden zoveel als mogelijk 
voorbereid en afgestemd met betreffende contractpartijen, zodat alles voor de zomervakantie gereed 
is. Afhankelijk van de gevolgen van de maatregelen van het Coronavirus en zomervakantie (bouwvak); 
denk aan producent van de zakken en werktijden en bezetting bij Werkzaak is het risico dat 1 
september niet gehaald wordt. 

- Betreffende inwoners ontvangen een starterspakket een informatiebrief. Voorafgaand aan de invoering 
van de nieuwe methode zal via de bekende communicatiekanalen een algemeen bericht verspreid 
worden over de nieuwe methode en het stopzetten van de huidige manier van verspreiden van PMD 
zakken. 

 
Bijlagen 
Geen 
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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 
- 

 



Aan : Algemeen Bestuur
Vergadering : 9 juli 2020
Agendapunt : -
Van : Dagelijks Bestuur
Onderwerp : Zienswijze concept jaarstukken 2019 

BSR

Voorstel
1. In te stemmen met de concept jaarstukken 2019 van BSR.

Inleiding
Op basis van de deelname door Avri in Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking 
Rivierenland (hierna: BSR) wordt zienswijze gevraagd op de concept jaarstukken 2019 van BSR. 

De focus van BSR lag in 2019 op het realiseren en optimaliseren van het primaire processen. BSR is 
erin geslaagd om binnen de, door het bestuur vastgestelde, financiële kaders uitvoering te geven 
aan de afgesproken taken.

In de jaarrekening 2019 komt een financieel voordeel ten opzichte van de najaarsnota 2019 van 
BSR (prognose okt. 2019) tot uitdrukking van € 260.000 door onder meer hogere 
invorderingsopbrengsten dan geraamd . 

Hiervan wordt voorgesteld een deel te reserveren: 

In 2021 dient het project ‘van inhoud naar oppervlakte’ afgerond te zijn, zodat de herwaardering 
2022 op basis van grondoppervlakte kan plaatsvinden. Hiermee voldoet BSR aan de wettelijke 
bepalingen. Er is in 2018 en 2019 minder tijd voor dit project door externen besteed dan geraamd. 
De geraamde onttrekking van € 66.000 uit de reserve project  ‘van inhoud naar oppervlak heeft om 
deze reden niet plaatsgevonden. De daaruit voortvloeiende kosten worden echter wel in 2020 
uitgegeven. 

Daarnaast stelt BSR voor om van het niet aan dit project uitgegeven budget 2019 € 50.000 als 
resultaatbestemming 2019 op te nemen en te storten in de reserve. 

Het resterende voordeel van € 144.000 over 2019 (€ 260.000 -/- € 66.000 -/- € 50.000) vloeit terug 
naar de deelnemers van BSR.

Beoogd effect
Gevoelens uiten bij de jaarstukken 2019 van BSR. 

Argumenten
1.1 BSR is erin geslaagd om uitvoering te geven aan de afgesproken taken
Dit is uitgevoerd binnen de door het bestuur van BSR vastgestelde, financiële kaders.

Kanttekeningen
1.1.Het behaalde financiële resultaat wordt niet volledig aan de deelnemers teruggegeven
De reserveringen worden getroffen om toekomstige, onvermijdelijke kosten te kunnen dekken. 
Deze kosten zouden anders in 2020 en 2021 aanvullend aan de deelnemers worden doorbelast, 
aangezien BSR geen reserves heeft om kosten zelf op te vangen. 

Communicatie
De zienswijze van Avri wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan BSR (zie bijlage). 

Financiën
In de concept jaarstukken 2019 van Avri is uitgegaan van de prognose uit de najaarsnota 2019 van 
BSR (okt. 2019), aangezien BSR en Avri als gemeenschappelijke regelingen gelijktijdig de 
jaarstukken opstellen. In de najaarsnota 2019 is een deelnemersbijdrage voor Avri opgenomen van 
€ 406.000. De definitieve deelnemersbijdrage van Avri aan BSR komt in de jaarstukken 2019 van 



BSR € 12.000 voordeliger uit. Dit bedrag wordt verwerkt in de bestuursrapportage 2020 (programma 
Basispakket). 

Uitvoering
Deze zienswijze wordt kenbaar gemaakt ten behoeve van de behandeling van de jaarstukken 2019 
in het Algemeen Bestuur van BSR (vaststelling op 2 juli 2020). Aangezien er op 2 juli nog geen AB 
vergadering bij Avri heeft plaatsgevonden en het AB Avri derhalve geen besluit heeft kunnen nemen, 
wordt het voorstel schriftelijk behandeld en het besluit in het AB Avri  van 9 juli bekrachtigd. 

Bijlagen
- Jaarstukken 2019 BSR
- Zienswijzebrief GR Avri aan GR BSR
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Voorwoord 
 
Hierbij bieden wij u de jaarstukken aan over het jaar 2019. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag 
en de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). 
Met deze stukken leggen wij verantwoording af over het afgelopen jaar. 
 
De focus van BSR lag in 2019 op het realiseren en optimaliseren van het primaire proces. Daarnaast 
is BSR in december 2019 verhuisd naar de nieuwe locatie aan de Stationsstraat te Tiel. Ook heeft er 
een overdracht plaatsgevonden van het technisch beheer van onze (belasting)applicaties naar onze 
leverancier Centric. Tevens is de kantoorautomatisering geheel nieuw ingericht conform de 
hedendaagse eisen die het primaire proces stelt. 
 
BSR is erin geslaagd om binnen de, door het bestuur vastgestelde, financiële kaders uitvoering te 
geven aan de afgesproken taken. In de jaarrekening vindt u de financiële verslaglegging hiervan. 
Hieruit blijkt dat er een positief saldo resulteert ten opzichte van de najaarsnota ad € 144.000  
(€ 14.000 voordeel t.o.v. de primitieve begroting 2019). Er volgt nog een aantal kosten die 
voortvloeien uit gebeurtenissen in 2019. Hiervoor is een voorstel resultaatbestemming opgenomen  
ad € 50.000. 
 
In het afgelopen jaar is er ook personeelsverloop geweest. Om de primaire processen niet te 
verstoren heeft er inhuur plaatsgevonden, wat in een aantal gevallen heeft geleid tot hogere kosten. 
 
BSR prefereert een transparante en eerlijke verdeling van de kosten. 
In overleg met het dagelijks bestuur heeft BSR in 2019 door een onafhankelijke partij een onderzoek 
laten uitvoeren naar de huidige kostenverdeling inclusief de juiste toepassing hiervan.  
De uitkomsten worden in het AB gepresenteerd en de aanbevelingen inzake transparantie worden 
door het dagelijks bestuur overgenomen. 
 
In het afgelopen jaar hebben wij de ingezette koers, gericht op resultaten, houding en gedrag en 
continu leren en verbeteren, voortgezet. De behaalde successen zijn dan ook met name te danken 
aan de inzet van onze medewerkers. 
 
Tiel, 13 maart 2020 
 
G.M. Scholtus, MBA 
Directeur 
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Inleiding 
 
Doel van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (verder te noemen 
BSR) is samenwerken bij de heffing en invordering van waterschapbelastingen, afvalstoffenheffing en 
gemeentelijke belastingen, alsmede de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (wet 
WOZ) en het beheer en uitvoering van vastgoedinformatie, uitvoeren van de Wet basisregistraties 
Adressen en Gebouwen (wet BAG) en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 
onroerende zaken (wet WKPB).   
De deelnemers van BSR in 2019 waren: Waterschap Rivierenland, Avri en de gemeenten Culemborg, 
IJsselstein, Maasdriel, Montfoort, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Wijk bij Duurstede.  
 
Bestuurlijke organisatie 
Het bestuur van BSR bestaat uit een algemeen en een dagelijks bestuur. 
 
Algemeen bestuur 
Het algemeen bestuur bestond in 2019 uit 11 leden. De colleges van burgemeester en wethouders 
van de deelnemende gemeenten en het dagelijks bestuur van Avri wijzen uit hun midden elk één lid 
aan en het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland wijst uit zijn midden twee leden aan. 
 
Dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur telt drie leden: een voorzitter en twee leden. Zij worden door en uit het 
algemeen bestuur gekozen, waarbij ten minste één lid wordt gekozen uit de door het waterschap 
aangewezen leden. 
 
De voorzitter 
De voorzitter van BSR was tot 20 juni de heer G.J.A. Nieuwenhuis en vanaf deze datum de heer  
ir. J.H.L.M. de Vreede. 
 
Auditcommissie 
Vanuit de leden van het algemeen bestuur is een auditcommissie van drie personen en drie 
plaatsvervangers benoemd, welke het algemeen bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert met 
betrekking tot financiële aangelegenheden en processen. 
 
Ambtelijke organisatie 
De ambtelijke organisatie wordt aangestuurd door de directeur. De directeur is tevens secretaris van 
het bestuur. 
Het managementteam wordt voorgezeten door de directeur en bestaat verder uit de managers van de 
afdeling Gegevensbeheer, afdeling Klantenservice & ICT, afdeling Waarderen, Bezwaar & Beroep en 
afdeling Innen. 
 
Leeswijzer 
Het jaarverslag en de jaarrekening van BSR zijn opgesteld op basis van het Besluit Begroting en 
Verantwoording voor Provincies en Gemeenten. Deze voorschriften zijn ook op BSR van toepassing. 
 
Als eerste treft u het jaarverslag 2019 aan. Dit start met de programmaverantwoording en vervolgens 
de paragrafen. In beide onderdelen worden de resultaten afgezet tegen de voornemens en doelen 
voor 2019. 
 
Vervolgens treft u de jaarrekening 2019 aan. Dit betreft het overzicht van baten en lasten, waarbij op 
hoofdlijnen wordt ingegaan op het financiële resultaat over 2019. Daarna volgt de balans met 
toelichting. 
 
In bijlage 1 treft u een overzicht aan van de bijdragen per deelnemer.  
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Programmaverantwoording 
 
Beleidsverantwoording algemeen 
BSR is per 1 januari 2008 opgericht vanuit de visie dat samenwerking op het terrein van de 
belastingtaak meerwaarde oplevert in termen van continuïteit, kwaliteit en efficiency. 
 
De missie van BSR ondersteunt deze visie en luidt als volgt: 
BSR ontzorgt publieke organisaties in Nederland bij het juist, volledig, optimaal, tijdig en klantgericht 
heffen en innen van lokale belastingen, inclusief uitvoering van de wet WOZ, WKPB en BAG.  
Vanuit een maximale inzet en betrokkenheid spelen wij onderscheidend in op de sterk veranderende 
marktvraag. Hierbij verbinden wij een efficiënte gegevensverwerking voor burgers en overheden 
transparant aan de laagste integrale kostprijs. Van gegevens naar waarde, BSR uw partner! 
 
Ten aanzien van de volledigheid van de opgelegde aanslagen moet worden opgemerkt, dat deze 
onder meer afhankelijk is van de tijdige en volledige aanlevering van mutaties door de deelnemers. 
De verklaring van de accountant bij de financiële verantwoording betreft uitsluitend een oordeel over 
de volledigheid van oplegging van de bij BSR bekende gegevens. 
 
Investeringen 
Op 21 maart 2019 is de ‘Nota waardering en afschrijving van activa BSR’ vastgesteld. 
Hierin zijn de volgende gebruiksduren opgenomen: 
 

Immateriële vaste activa   

Ontwikkelings- en onderzoekskosten 5 jaar 

Materiële vaste activa   

Infrastructuur, hardware en software 5 jaar 

(Kantoor)meubilair en overige vaste inrichting  10 jaar 

Er wordt afgeschreven vanaf de 1e dag van het kwartaal na het in gebruik nemen van het activum. 
 
 
In 2019 heeft BSR geïnvesteerd in de volgende software:  

 Uitgaven (x € 1.000) 

Centric, Key2WOZ afnamefunctionaliteit LV WOZ 114 

Centric,Key2 WOZ confrontatie functionaliteit LV WOZ 54 

Centric, Key2Bag 2.0  41 

Bakerware, uitbreiding interne portal 19 

Bakerware, digitale balie 16 

Centric,Key2Bel Flexibele hoofdcodes 13 

Key2Datadistributie Terugmeldvoorziening 2.0 12 

Overige investeringen 8 

Alle voortvloeiende kapitaallasten van deze investeringen zijn binnen de begroting gebleven. 
 
 
In 2019 heeft BSR geïnvesteerd in hardware en netwerk, het betreffen de volgende investeringen: 

 Uitgaven (x € 1.000) 

Audiovisuele middelen 118 

Hardware 131 

Randapparatuur 147 

De hardware is in december 2019 in gebruik genomen, hier vloeien vanaf 2020 kapitaallasten uit.  
De kosten zijn binnen de begroting gebleven. 
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In 2019 is geïnvesteerd in nieuwe huisvesting, het betreffen de volgende investeringen:  
 

 Uitgaven (x € 1.000) 

Verbouwing 470 

Meubilair 403 

Verlichting i.v.m. energiebesparingsplicht 43 

Inrichting werkcafé 21 

Koffieautomaten 17 

Het pand aan de Stationsstraat in Tiel is in december 2019 in gebruik genomen, hier vloeien  
vanaf 2020 kapitaallasten uit. De kosten zijn binnen de begroting gebleven. 
 
Kostenverdeling 
De kosten worden als volgt verdeeld: 
- product heffen : op basis van het aantal aanslagregels, incl. de beschikkingsregels WOZ; 
- product innen : op basis van het aantal aanslagbiljetten; 
- product waarderen : op basis van het aantal WOZ-objecten; 
- product BAG : op basis van het aantal WOZ-objecten. 
 
Samenvatting van de productieaantallen per product: 
 

Product Werkelijk aantal 
2019 

Begroot 2019 
najaarsnota 

Begroot aantal  
2019 

Heffen 2.221.827 2.192.400 2.200.700 

Innen 660.332 653.857 559.000 

Waarderen 112.208 111.754 111.517 

BAG 21.978 21.960 22.007 

 
In verband met de vertraagde aanlevering van gegevens van o.a. herindelingsgemeenten zijn er  
op afzonderlijke biljetten gebruikerslasten en eigenarenlasten opgelegd. Dit heeft gezorgd voor  
een toename van het aantal aanslagbiljetten (Innen). 
 
N.a.v. een project inzake leegstand zijn er extra biljetten voor de Zuiveringsheffing bedrijven (ZUIB) 
opgelegd. Dit heeft gezorgd voor een lichte toename van het aantal aanslagregels (Heffen) en 
aanslagbiljetten (Innen). 
 
Door areaaluitbreiding is het aantal objecten (Waarderen) gestegen. 
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Toelichting op begrotingswijziging 2019 (bedragen x € 1.000) 
 

 
 

 
Primitieve begroting 2019 

 
Wijziging 

 
Najaarsnota 2019 

Programma Lasten Baten 
Reserve 
mutaties 

Lasten Baten 
Reserve 
mutaties 

Lasten Baten 
Reserve 
mutaties 

Heffen 3.149 3.112 -37 101 28 -73 3.250 3.140 -110 

Innen 3.154 3.251 97 124 48 -76 3.278 3.299 21 

Waarderen 2.918 2.858 -60 206 118 -88 3.124 2.976 -148 

BAG 112 112 0 3 2 -1 115 114 -1 

Overhead 3.304 3.304 0 173 173 0 3.477 3.477 0 

Totaal 12.637 12.637 0 607 369 -238 13.244 13.006 -238 

 
De belangrijkste wijzigingen betroffen: 
 
Algemeen  

De personeelskosten zijn bij alle programma’s licht gestegen als gevolg van de CAO-stijging en 
de stijging van het percentage sociale lasten (hoger dan in de begroting 2019 opgenomen). 
 
De automatiseringskosten zijn éénmalig hoger door de kosten om het technisch 
applicatiebeheer elders onder te brengen. Dit is projectmatig opgepakt. 
 

Innen 
Conform de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman stuurt BSR inzake maatschappelijk en 
sociaal invorderen, in plaats van een aanmaning met kosten voor de burger, eerst een 
herinneringsbrief. De vervolgingskosten waren naar beneden bijgesteld.  
 

Waarderen 
De stijging bij het programma Waarderen is voornamelijk veroorzaakt door het project ‘van 
inhoud naar oppervlakte’. 
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Programma HEFFEN  

 

Doelstelling van het programma Heffen 
 
Het tijdig, volledig, juist en optimaal opleggen van de aanslagen lokale belastingen. 
Om daaraan te kunnen voldoen, dienen diverse gegevensbronnen (geautomatiseerd) te worden verwerkt 
door BSR. In toenemende mate zijn deze gegevensbronnen basisregistraties (landelijke voorzieningen).  
 
Bij basisregistraties is de bronhouder verantwoordelijk voor de juistheid van de daarin opgenomen 
gegevens. Wettelijk uitgangspunt voor de verwerking van gegevens uit een basisregistratie is dat de 
afnemer van deze gegevens uitgaat van de juistheid daarvan. 
De uitdaging voor BSR is om alle gegevens (geleverd door de bronhouders) die benodigd zijn voor de 
aanslagoplegging tijdig te verzamelen en verwerken. 
 
Uitgangspunt bij de aanslagoplegging is om een belastingaanslag in beginsel op te leggen in het jaar 
waarop deze aanslag betrekking heeft. Daarnaast worden ingekomen bezwaar- en verzoekschriften 
binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen afgehandeld. 
 

Speerpunten/ontwikkelingen programma Heffen 2019 
 

• Implementeren van basisregistraties in combinatie met berichtenverkeer; 

• Vergroten van vertrouwen bij belastingplichtigen t.a.v. het juist, tijdig en volledig opleggen van  
de aanslag; 

• Borgen, controleren en analyseren van data en werkprocessen, inclusief kennisdeling, 
digitalisering en automatisering. 

 

Wat hebben we bereikt in 2019 
 
Implementeren basisregistraties 
BSR is aangesloten op de LV NHR (Landelijke voorziening Nederlands handelsregister). 
 
Afname landelijke voorziening WOZ (LV WOZ)  
De LV WOZ is een centraal loket waar de WOZ-gegevens van alle Nederlandse gemeenten zijn 
opgenomen. Het doel hiervan is dat deze gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen gemeenten, 
samenwerkingsverbanden, Kadaster, leveranciers, dienstverleners en Waarderingskamer.  
In plaats van periodieke uitwisseling van gegevens is met de komst van LV WOZ continu 
berichtenverkeer mogelijk. Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht zich aan te sluiten op dit systeem 
dat onderdeel is van de basisregistraties. Eind 2019 is de benodigde software opgeleverd om data af te 
nemen van de LV WOZ ten behoeve van Waterschap Rivierenland. Deze afnamevoorziening zal in het  
voorjaar van 2020 in productie gaan. 

Vergroten van vertrouwen bij belastingplichtigen  
Er is extra aandacht besteed aan de afwikkeling van de belastingjaren 2017 en 2018.  
 
Borgen, controleren en analyseren van data en werkprocessen  
Productieoverleg 
Tweewekelijks vindt een productieoverleg plaats. Doel van dit overleg is om gezamenlijk de 
randvoorwaarden te optimaliseren om het proces van aanslagoplegging tot en met innen te monitoren. 
Hiermee wordt regie verstevigd over de productie. 
 
Voor de financiële verantwoording 2019 verwijzen wij u naar het overzicht van baten en lasten. 
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Programma INNEN 

 

Doelstelling van het programma Innen  
 
Het tijdig, volledig, juist en optimaal invorderen van opgelegde belastingaanslagen. 
 
Om daaraan te kunnen voldoen, dienen alle betalingen, waaronder automatische incasso’s, tijdig, 
volledig en juist te worden verwerkt. Daarnaast kunnen betalingsregelingen worden getroffen en dient 
erop te worden toegezien dat deze betalingsregelingen worden nagekomen.  
Belastingplichtigen kunnen vragen over betalingen, het aanvragen van automatische incasso en het 
aanvragen van kwijtschelding zowel digitaal als telefonisch stellen. 
 
De bij BSR binnenkomende kwijtscheldingsverzoeken, alsmede administratieve beroepen, worden 
binnen de daarvoor wettelijke termijnen afgehandeld. BSR ontlast de aanvrager van kwijtschelding 
zoveel als mogelijk door gebruik te maken van een digitale toetsing door Stichting Inlichtingenbureau 
(opgericht door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). 
 
Indien een opgelegde belastingaanslag niet of niet volledig binnen de daarvoor geldende termijn wordt 
betaald, worden de volgende stappen ondernomen: aanmaning, dwangbevel per (digitale) post, 
loonvordering, hernieuwd bevel tot betalen en beslaglegging. De hieraan verbonden kosten komen ten 
laste van de belastingschuldigen.  
 

Speerpunten/ontwikkelingen programma Innen 2019 
 

• Belastingjaar 2016 volledig operationeel afronden; 

• Dataverrijking als basis voor proactieve dienstverlening ten behoeve van versnelde invordering; 

• Door ‘vroegsignalering’ bijdragen aan de landelijke trend om maatschappelijk en sociaal in te 
vorderen; 

• Borgen, controleren en analyseren van data en werkprocessen, inclusief digitalisering en 
automatisering. 

 

Wat hebben we bereikt in 2019 
 
Belastingjaar 2016 volledig operationeel afronden  
Alle openstaande posten voor 2016 zijn geanalyseerd en waar mogelijk is er alsnog geïncasseerd of een 
betalingsregeling getroffen.  
 
Dataverrijking ten behoeve van proactieve dienstverlening 
Er is onderzocht wat de mogelijkheden, binnen de wettelijke grenzen, zijn inzake het verzamelen van 
onder andere e-mailadressen en telefoonnummers. Dit ondermeer ten behoeve van het pro-actiever 
kunnen benaderen van klanten met betalingsproblematiek. 

Vroegsignalering 
Er is een pilot uitgevoerd bij inwoners van de gemeente Tiel die zijn vruchten heeft afgeworpen in het 
eerder herkennen van problematische schulden. BSR heeft hier een bijdrage aangeleverd door 
maandelijks signalen aan te leveren. BSR staat er voor open om deel te nemen aan projecten van 
Vroegsignalering binnen andere gemeenten. 
 
Borgen, controleren en analyseren van data en werkprocessen  
Het jaar 2019 is vooral gebruikt om huidige werkprocessen te analyseren. Tezamen met de output vanuit 
de BI-tool heeft dit ons meer inzichten gegeven. Op basis van deze analyse zullen wij in 2020 onze 
werkprocessen verder optimaliseren. 
 
Voor de financiële verantwoording 2019 verwijzen wij u naar het overzicht van baten en lasten. 
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Programma WAARDEREN 

 

Doelstelling van het programma Waarderen 
 
Het tijdig, volledig, juist en optimaal uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). 
 
Hierbij dient uit te worden gegaan van het toetsingskader en de richtlijnen van de Waarderingskamer, die 
toezicht houdt op de uitvoering van de Wet WOZ. 
 
Jaarlijks dient BSR voor alle onroerende zaken, die in het gebied van haar gemeentelijke deelnemers zijn 
gelegen, een WOZ-waarde naar de in de Wet WOZ opgenomen waardepeildatum vast te stellen.  
 
Vervolgens dient de WOZ-waarde te worden vastgesteld bij een voor bezwaar vatbare beschikking. Deze 
beschikking wordt uit efficiencyoverwegingen in beginsel op hetzelfde aanslagbiljet vermeld als de 
belastingaanslagen. 
 
Om aan het voorgaande te kunnen voldoen, dienen diverse gegevensbronnen (geautomatiseerd) te 
worden verwerkt door BSR. In toenemende mate zijn deze gegevensbronnen basisregistraties.  
 
BSR is niet alleen afnemer van basisregistraties, maar is voor haar gemeentelijke deelnemers ook 
bronhouder van de basisadministratie WOZ. Dat betekent dat BSR niet alleen de WOZ-waarde van 
onroerende zaken bepaalt en een voor bezwaar vatbare beschikking vaststelt, maar ook dient te voldoen 
aan het ontsluiten van de basisregistratie WOZ via de landelijke voorziening WOZ.  
 
Bij basisregistraties is de bronhouder verantwoordelijk voor de juistheid van de daarin opgenomen 
gegevens. Wettelijk uitgangspunt voor de verwerking van gegevens uit een basisregistratie is dat de 
afnemer van deze gegevens uitgaat van de juistheid daarvan. 
 
BSR verzamelt en verwerkt tijdig alle gegevens die benodigd zijn voor de uitvoering van de Wet WOZ.  
 
Uitgangspunt is om een WOZ-beschikking te versturen binnen 8 weken na het begin van het kalenderjaar 
waarvoor zij geldt. Daarnaast worden ingekomen bezwaarschriften binnen de daarvoor geldende 
wettelijke termijnen afgehandeld. Tegen de beslissing op een bezwaarschrift kan beroep worden 
ingesteld bij de rechtbank. Deze beroepschriften dienen binnen de door de rechtbank gestelde termijnen 
te worden behandeld. 
 

Speerpunten/ontwikkelingen 2019 
 

• BSR streeft naar het actief betrekken van belastingplichtigen bij het tot stand komen van de 
WOZ-waarde; 

• Uitvoeren transitie om te voldoen aan de wettelijke verplichting om per 1 januari 2022 te taxeren 
op basis van oppervlakte in plaats van inhoud en hiermee aan te sluiten op de landelijke 
voorziening BAG; 

• Borgen, controleren en analyseren van data en werkprocessen, inclusief digitalisering en 
automatisering. 

 

Wat hebben we bereikt in 2019 
 
Het actief betrekken van belastingplichtigen bij het tot stand komen van de WOZ-waarde 
Er heeft actief vooroverleg plaatsgevonden met vrijwel alle woningbouwverenigingen in ons gebied. 

 
Project van inhoud naar oppervlakte 
Sinds 2018 loopt het project om te kunnen waarderen op oppervlakte. 
 
Vanaf 1 januari 2022 is het verplicht dat de WOZ-waarde van de woningen gebaseerd is op de 
oppervlakte. Momenteel is deze gebaseerd op de inhoud. Een grote overgang, waarbij er binnen BSR 
ruim 100.000 objecten en 375.000 WOZ-onderdelen voorzien worden van de juiste oppervlakte. 
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Drie gemeenten zijn volledig omgezet naar oppervlakte (Culemborg, West Maas en Waal en Maasdriel). 
Voor de gemeenten IJsselstein en Tiel heeft inwinning plaatsgevonden en is de voorbereiding gestart 
voor de gemeente West Betuwe (vergelijk BAG – WOZ). 
 
Borgen, controleren en analyseren van data en werkprocessen 
In 2019 is onderzoek gedaan naar een nieuw waarderingspakket dat beter aansluit bij het werkproces. 

 
Voor de financiële verantwoording 2019 verwijzen wij u naar het overzicht van baten en lasten. 
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Programma BAG 

 

Doelstelling van het programma  
 
Het tijdig, volledig, juist en optimaal uitvoeren van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet 
BAG) alsmede de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) voor twee 
van haar gemeentelijke deelnemers, namelijk de gemeenten IJsselstein en Montfoort.  
 
In de Wet BAG wordt geregeld dat gemeenten een aantal basisgegevens over gebouwen en adressen 
bijhouden in één geautomatiseerd systeem. Alle gegevens in de BAG zijn gebaseerd op brondocumenten. 
Hiermee wordt de echtheid van de gegevens uit de registraties gewaarborgd. De BAG-gegevens uit alle 
gemeenten worden centraal beschikbaar gesteld via de landelijke voorziening BAG, die door het Kadaster 
wordt beheerd. Alle overheidsorganen moeten hiervan verplicht gebruik maken bij de uitoefening van hun 
publiekrechtelijke taken.  
De wet zorgt voor de verbetering van dienstverlening van alle overheden aan burgers en bedrijven. Het 
systeem zorgt ervoor dat informatie over een pand snel en eenduidig beschikbaar is voor hulpdiensten 
en gemeentelijke instellingen. 
 
De WKPB is bedoeld om eenvoudig inzicht te krijgen in de door de overheid opgelegde beperkingen op 
een stuk grond of een gebouw.  
 
BSR is niet alleen afnemer van BAG/WKPB, maar is voor twee van haar gemeentelijke deelnemers ook 
bronhouder van de BAG/WKPB. Dat betekent dat BSR niet alleen deze wetten uitvoert, maar ook dient te 
voldoen aan het ontsluiten van deze basisregistratie via de landelijke voorziening BAG.  
Bij basisregistraties is de bronhouder verantwoordelijk voor de juistheid van de daarin opgenomen 
gegevens. Wettelijk uitgangspunt voor de verwerking van gegevens uit een basisregistratie is dat de 
afnemer van deze gegevens uit gaat van de juistheid daarvan. 
De uitdaging voor BSR is om alle gegevens, geleverd door de bronhouders, die benodigd zijn voor de 
aanslagoplegging tijdig te verzamelen en verwerken. 
 
De uitdaging voor BSR is, om alle gegevens die benodigd zijn voor de uitvoering van de BAG/WKPB, 
tijdig te hebben verzameld en correct te hebben verwerkt alsmede, als bronhouder van de basisregistra-
ties BAG op correcte wijze te ontsluiten via de landelijke voorziening BAG. 
 

Speerpunten/ontwikkelingen 2019 
 

• Borgen, controleren en analyseren van data en werkprocessen, inclusief digitalisering en 
automatisering; 

• Implementatie nieuwe wet BAG (BAG 2.0);  

• Het verder integreren van de werkzaamheden voor de BAG/WOZ. 
 

Wat hebben we bereikt in 2019 
 
Borgen, controleren en analyseren van data en werkprocessen 
De kwaliteit van de BAG-registratie wordt o.a. geborgd door het Dashboard BAG, welke door het 
Kwaliteitsmanagement BAG Kadaster samengesteld wordt.  
De zelfcontrole BAG is met behulp van de ENSIA-tool succesvol uitgevoerd.  

 
Implementatie nieuwe wet BAG (BAG 2.0);  
Er is opdracht verstrekt voor het aanpassen van het informatiemodel en de objectafbakening BAG. Een 
belangrijke wijziging hierin is de inrichting van de kwaliteitszorg en het toezicht op de BAG. Daarnaast 
verandert de structuur van de wet- en regelgeving en de onderliggende documentatie.  
 
Het verder integreren van de werkzaamheden voor de BAG/WOZ 
Het project ‘van inhoud naar oppervlakte’ loopt. Doordat BSR voor IJsselstein en Montfoort de BAG 
uitvoert, is de borging en de kwaliteit van de BAG/WOZ-koppeling voor deze gemeenten gegarandeerd.  
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Gebeurtenisgericht werken  
Naar aanleiding van gebeurtenissen ontstaan, wijzigen of verdwijnen objecten. Het verwerken van deze 
BAG-gebeurtenissen heeft invloed op de basisregistratie WOZ. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
locatie en de kaart om verbanden te leggen tussen BAG- en WOZ-objecten. Enkele voorbereidende 
acties zijn hiervoor in 2019 uitgevoerd. 
 
Voor de financiële verantwoording 2019 verwijzen wij u naar het overzicht van baten en lasten.  
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Programma OVERHEAD 

P 

Doelstelling van het programma  
 
De definitie van overhead die de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen conform de BBV 
hanteren luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers  
in het primaire proces. 

Conform de notitie BBV bestaat de overhead o.a. uit: 

• Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).  
Het betreft alle hiërarchische leidinggevenden in het primair proces. Zij hebben een personele 
verantwoordelijkheid waaronder het voeren van functioneringsgesprekken.  

• Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.  
Het betreft functies als controllers, adviseurs en specialisten, planning & control, financiële 
verantwoording, administratieve organisatie, risicomanagement, (EDP) auditing, interne 
kwaliteitszorg, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.  

• P&O/HRM.  
Het betreft salarisadministratie, P&O / HRM advies, organisatie- en formatieadvies,  
OR-ondersteuning, mobiliteitscentrum, coaching, leren en ontwikkelen, bedrijfsmaatschappelijk 
werk, ARBO, recruitment, arbeidsvoorwaarden, HR control.   

• Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement).  

• Interne en externe communicatie (m.u.v. klantcommunicatie).  
Het gaat om zowel interne als externe communicatie.  

• Informatievoorziening en automatisering (ICT).  
Het betreft medewerkers informatisering en automatisering, systeem-en netwerkbeheer, 
werkplekondersteuning, helpdesk, ontwikkeling ICT-projectmanagement, technisch 
applicatiebeheer en functioneel applicatiebeheer dat door bedrijfsvoering medewerkers wordt 
gedaan. 

• Facilitaire zaken en Huisvesting.  
Dit is inclusief receptie, beveiliging, catering en gebouwenbeheerders.  

• Managementondersteuning primair proces. 
 

Speerpunten/ontwikkelingen 2019 
 

• Bijdragen aan de speerpunten/ontwikkelingen van de overige programma’s door uitvoering te 
geven aan de visie 2019. 

 
Wat hebben we bereikt in 2019 
 

• Maken deelnemers gebruik van al onze (nieuwe) diensten 

• Sluit onze dienstenportfolio aan bij gewijzigde behoeften deelnemers 
 

Vanuit Accountmanagement BSR vindt regelmatige afstemming en advisering plaats ten aanzien van 
onze (mogelijke) dienstverlening. Dit onderwerp is onderwerp van gesprek tijdens de accountgesprekken 
en tijdens de jaargesprekken met portefeuillehouder en accounthouder. 
 

• Is onze bedrijfsvoering inzichtelijk en volledig transparant 
 

Inzichtelijkheid en transparantie van onze bedrijfsvoering wordt gerealiseerd door toepassing van nieuwe 
mogelijkheden op het gebied van automatisering en digitalisering. In 2019 is hiertoe met name 
geïnvesteerd in tijd en geld ten aanzien van een hiertoe bestemde softwaretool. 
Daarnaast hebben wij ons intensief toegelegd op de uitvoering van de verbijzonderde interne controle 
(VIC), waarmee verder inzicht is verkregen in de kwaliteit van onze data en activiteiten. 
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• Heffen en innen wij belasting op uniforme wijze 
 

In 2019 is door Accountmanagement BSR veel tijd en aandacht besteed aan afstemming met onze 
deelnemers om toe te werken naar geharmoniseerde verordeningen. Met name is hierbij gefocust op de 
complexe verordening rioolheffing. 
 

• Vormen bronhouders het uitgangspunt van dataverwerking 
 

Met de oplevering van landelijke voorzieningen, wordt door BSR steeds meer gefocust op het toepassen 
van de verkregen data van bronhouders als uitgangspunt voor onze gegevensverwerking. 
In 2019 is hierbij met name gekeken naar het meer specifiek maken van de diverse uitgangspunten, om 
hiermee vanaf medio 2020 (als pilot) te kunnen afstemmen met onze deelnemers. 
 

• Kunnen betrokkenen alle zaken digitaal regelen 
 

BSR investeert reeds jaren in het digitaal beschikbaar maken en houden van een digitaal loket, waarmee 
onze burgers al hun zaken met BSR kunnen regelen, zoals betalen, taxatieverslagen opvragen en 
kwijtschelding aanvragen. 
 

• Zijn wij getransformeerd van reactief naar proactief 
 

Vanuit ons traject performance improvement worden goede stappen gezet in termen van resultaat, 
houding en gedrag. Dit leidt inmiddels tot meer proactiviteit in handelen. 
 

• Waarderen onze deelnemers onze dienstverlening minimaal met goed. 
 

Vanuit de jaargesprekken met portefeuillehouder en accounthouder van onze deelnemers, bleek ook in 
2019 dat onze deelnemers tevreden zijn met onze dienstverlening. Daarnaast worden de opbouwende 
kritieken meegenomen ter verbetering. 
 

• Waarderen onze medewerkers BSR 1 punt hoger dan in 2016. 
 

Het resultaat van de Aicon monitor over 2019 was een 7, waarmee wederom een lichte stijging is 
gerealiseerd. 
  



 

 
18 

 

 
 
 
 
 
 

Paragrafen 
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Paragraaf lokale heffingen 
 
BSR heft en int lokale heffingen voor haar deelnemers.  
 
De inkomsten van de belastingen komen volledig ten gunste van betreffende deelnemers. 
 
De beslissingsbevoegdheid ligt volledig bij de deelnemers. Zij stellen zelf de verordeningen inclusief het 
kwijtscheldingsbeleid en de tarieven vast.  
 
In de begrotingen van de deelnemers wordt inzichtelijk gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van 
heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter 
zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan 
deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd. 
 
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
Op grond van artikel 8 van de Financiële verordening BSR dient in de jaarrekening inzicht te worden 
gegeven in de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen. 
 
Conform artikel 11 van de BBV bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen: 
 
a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeenschappelijke 

regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; 
b. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in 

relatie tot de financiële positie. 
 
Beleid 
Op 11 december 2013 heeft het Algemeen bestuur besloten vanaf 2015 jaarlijks € 150.000 te storten in 
de reserve “Vervangen belastingapplicatie”. Deze reserve mag worden aangewend voor uitgaven voor de 
bestaande belastingapplicatie waar het betreft aanpassing van wet- en regelgeving, aanvullende 
functionaliteit en nieuwe versies (updates en upgrades). De maximale omvang van de reserve is bepaald 
op € 500.000. Het saldo per 31-12-2019 bedraagt € 299.000. 
 
Resultaatbestemming 
Gezien ontwikkelingen die zijn gaan spelen in 2019 en voorgaande jaren en ook (financiële) gevolgen 
hebben in 2020, is er een voorstel tot resultaatbestemming voor het project ‘van inhoud naar oppervlakte’ 
ad € 50.000.   
Het voorstel is om een gedeelte van de niet ingezette kosten voor dit project in te zetten voor deze 
onvermijdelijke kostenpost. Dit voorstel is vastgesteld door het dagelijks bestuur op 27 februari 2020. 
 
Risico’s 
In 2009 is besloten dat er geen weerstandsvermogen bij BSR wordt gevormd. Voor eventuele risico’s bij 
BSR treffen de deelnemers zelf een voorziening.  
 
Risico’s met betrekking tot de belastingopbrengsten behoren niet tot de bedrijfsrisico’s van BSR. 
Deelnemers van BSR treffen, indien noodzakelijk, zelf een voorziening om risico’s inzake de 
belastingopbrengsten te kunnen afdekken. 
 
In 2012 is een voorziening uitkering voormalig personeel ingesteld. Het saldo per 31 december 2019 is  
€ 641.000. 
 
Voor oude openstaande posten inzake invorderingskosten is per 31 december 2019 een voorziening 
dubieuze debiteuren getroffen ad € 280.000. 
 
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De 
wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij 
wat we, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen 
van onze organisatie.  



 

 
20 

 

De belangrijkste gevolgen voor zover deze op dit moment zijn in te schatten zijn: 
• Toename werkzaamheden invordering en kwijtschelding in 2020; 
• Kans op verhoogd ziekteverzuim als de pandemie weer toeneemt. 
 
We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar 
zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) 
besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. 
 

Kengetallen 2019 2018 

Netto schuldquote  - 382,00%  - 242,00% 

Solvabiliteitsratio 4,60%  3,87%  

Grondexploitatie n.v.t. n.v.t. 

Structurele exploitatieruimte 4,21%  7,52%  

Belastingcapaciteit  n.v.t.  n.v.t. 

 
Netto schuldquote 
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. 
Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken.  
Een negatieve schuldquote geeft aan dat er geen schulden zijn. 
 
Solvabiliteitsratio 
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin BSR in staat is om op de lange termijn aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio wordt berekend door het eigen vermogen (reserves) af te 
zetten tegen het balanstotaal ultimo balansdatum.  
Bij een lage solvabiliteit is relatief meer Vreemd Vermogen aanwezig, BSR beschikt immers niet over een 
algemene reserve.  Per saldo zijn de bestemmingsreserves per 31-12-2019 lager dan per 31-12-2018.  
  
De structurele exploitatieruimte ratio 
Deze indicator geeft aan of de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hierbij gaat het om het 
onderscheid tussen structurele (meerjarige) en incidentele (eenmalige) inkomsten en uitgaven. 
 
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 
 
Alle investeringen van BSR betreffen software. 
Naast de aanschafkosten voor deze investeringen betaalt BSR onderhoudskosten aan betreffende 
leveranciers. 
 
De artikelen 12.1 en 12.2 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)  
is voor BSR niet van toepassing. 
 
Paragraaf Financiering 
 
De op 1 januari 2001 in werking getreden Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) stelt de  
kaders voor een verantwoorde, prudente en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie  
van de decentrale overheden. 
De treasuryfunctie bevat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het 
verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen,  
de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s.  
 
Risicobeheer  
Het risicobeheer omvat alle activiteiten die zich richten op het beheersen van financiële risico’s,  
te weten: 
1. renterisico’s; 
2. kredietrisico’s. 
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Renterisico’s 
Het renterisico van BSR op vaste schuld is nihil. BSR heeft geen vaste geldleningen opgenomen.  
 
Kredietrisico 
Kredietrisicobeheer (of debiteurenrisicobeheer) is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit de 
mogelijkheid van een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen 
komen van verplichtingen door de tegenpartij. 
Aangezien BSR geen geldleningen heeft verstrekt geldt het risico uitsluitend voor de vorderingen op 
debiteuren. Hierop wordt door BSR een actief invorderingsbeleid gevoerd. 
 
Kasbeheer 
De kasgeldlimiet is een norm aan de hand waarvan bepaald wordt of bij het aantrekken van geldmiddelen 
van derden gebruik gemaakt mag worden van kortlopende of langlopende leningen (Wet Fido). Voor de 
vlottende schuld geldt de kasgeldlimiet als norm. Deze norm is gedefinieerd als 8,2% van de jaarlijkse 
begrotingsomvang. De begrotingsomvang van 2019 was € 9.774.000. De hieruit voortvloeiende 
kasgeldlimiet bedraagt € 801.000. In 2019 is net als in de voorgaande jaren geen gebruik gemaakt van 
kortlopende of langlopende geldleningen.  
Het verloop van de kasgeldlimiet over de kwartalen is opgenomen in de volgende tabel: 
 
 
(bedragen x € 1.000) 

  Kwartaal 
         1 

  Kwartaal 
         2 

  Kwartaal 
         3 

  Kwartaal 
         4 

1 Toegestane kasgeldlimiet (8,2%) 801 801 801 801 

2 Omvang vlottende korte schuld 
Schuld in rekening courant 

0 0 0 0 

3 Vlottende middelen 
Tegoeden in rekening-courant 

0 0 0 0 

4 Totaal netto vlottende schuld (2-3) 0 0 0 0 

     

Ruimte (+) Overschrijding (-) (1-4) + 801 + 801 + 801 + 801 

 
Schatkistbankieren 
Decentrale overheden zijn verplicht alle middelen die ze niet direct nodig hebben voor hun publieke taak 
in de schatkist aan het houden. Hiervoor is wel een drempelbedrag. De hoogte van het drempelbedrag 
hangt af van de omvang van de begroting; maatgevend voor de omvang van de begroting is het 
begrotingstotaal zoals dat ook gebruikt wordt voor bijvoorbeeld het berekenen van de kasgeldlimiet.  
De drempel is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 
miljoen. De drempel is nooit lager dan € 250.000. Dat betekent dat BSR een drempel heeft van 
genoemde € 250.000. 
Bij BSR worden de saldi op de rekening-courant dagelijks automatisch afgeroomd naar onze rekeningen 
bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën. Hiermee blijft BSR altijd onder de drempel. 
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Paragraaf Bedrijfsvoering 
 
Personeel en organisatie 
BSR maakt voor de uitvoering van het personeelsbeleid en de salarisadministratie gebruik van 
ondersteuning door Waterschap Rivierenland. De medewerkers van BSR vallen onder de CAO Werken 
voor waterschappen.  
 
Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden.  
In 2019 is hiertoe gestart met het opstellen van het Personeelshandboek BSR. 
 
Het personeelsbestand over 2019 was: 

Organisatie-eenheid 
 

Bezetting 
fte’s         

31-12-2019 

Aantal 
personen 

31-12-2019 

Begroting 
2019  
fte’s 

    

Directie 1,0 1 1,0 

Team Ontwikkeling & Ondersteuning 7,4 8 9,4 

Afdeling Gegevensbeheer 11,1 13 13,0 

Afdeling Klantenservice & ICT 12,3 16 15,8 

Afdeling Waarderen, Bezwaar & Beroep 16,7 18 18,5 

Afdeling Innen 12,7 15 11,7 
Totaal 61,2 71 69,4 

 
Afdelingen 
De afdeling Backoffice en Waarderen is in 2019 gesplitst naar de afdeling Innen en de afdeling 
Waarderen, Bezwaar & Beroep. Voor deze afdeling is een nieuwe manager aangesteld. 
Vacatures 
De personele bezetting per 31-12-2019 is lager dan de begroting 2019. 
Dit komt door het verloop van personeel. Er staan diverse vacatures open. 
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim, inclusief langdurig verzuim, over 2019 bedroeg 5,4%. In 2018 was het verzuim 3,7%. 
  
In 2019 waren meerdere medewerkers langdurig ziek om verschillende niet-werkgerelateerde redenen.   
Er is nauw samengewerkt met de HR-functionaris en de Arboarts om deze personen zo goed mogelijk te 
begeleiden.  
 
Automatisering, informatie- en communicatietechnologie 
BSR investeert zelf in uitbreidingen en updates van het integraal belastingsysteem. 
 
Voor wat betreft kantoorautomatisering, netwerk infrastructuur en werkplekken maakte BSR gebruik van 
de faciliteiten en diensten van Waterschap Rivierenland. Op 29 maart 2018 heeft Waterschap 
Rivierenland per uiterlijk 1 januari 2021 de Service Level Agreement ICT opgezegd.  
 
In december 2019 is BSR overgegaan naar een nieuwe leverancier voor de netwerk infrastructuur. 
Gelijktijdig met de herhuisvesting heeft BSR aan alle medewerkers laptops verstrekt en zijn de 
werkplekken voorzien van de noodzakelijke hulpmiddelen. 
 
Paragraaf verbonden partijen 
 
De definitie van verbonden partijen is volgens het BBV “Een verbonden partij is een privaatrechtelijke  
of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft”. 
 
Dit is voor BSR niet van toepassing aangezien BSR geen verbonden partijen heeft. 
 
Paragraaf grondbeleid 
 
BSR heeft geen grondbeleid. Deze paragraaf is derhalve niet van toepassing. 
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Jaarrekening 2019 
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Overzicht van baten en lasten 2019  (x € 1.000) 

 
 Primitieve begroting 2019 Najaarsnota 2019 Realisatie 2019 

Programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Heffen 3.112 3.149 -37 3.140 3.250 -110 3.214 3.309 -95 

Innen 3.252 3.155 97 3.299 3.278 21 3.337 3.317 20 

Waarderen 2.858 2.918 -60 2.976 3.124 -148 2.906 2.952 -46 

BAG 112 112 0 114 115 -1 118 119 -1 

Overhead 3.304 3.304 0 3.477 3.477 0 3.492 3.492 0 

Gerealiseerd 
totaal saldo 
van baten en 
lasten 

12.638 12.638 0 13.006 13.244 -238 13.067 13.189 -122 

Toevoeging/ 
onttrekking aan 
reserves: 

         

Heffen 75 38 37 147 37 110 133 38 95 

Innen 0 97 -97 77 98 -21 77 97 -20 

Waarderen 75 15 60 163 15 148 111 65 46 

BAG 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

Overhead 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotaal 
mutaties 
reserves 

150 150 0 388 150 238 322 200 122 

Gerealiseerd 
resultaat 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Overzicht van baten en lasten 2019 op kostensoort (x € 1.000) 

 
 Primitieve 

begroting 2019 
Najaarsnota 

2019 
Realisatie  

2019 
Rekening 

2018 

Salarissen en sociale lasten 4.738 4.413 4.576 4.277 

Overige personeelskosten 571 1.069 820 978 

Totaal personeelskosten 5.309 5.482 5.396 5.255 

     

Kapitaallasten 385 245 202 242 

Automatiseringskosten 1.000 998 979 835 

Gegevensaanlevering derden 183 168 167 154 

Gebruikersvergoeding MijnOverheid 140 148 131 151 

Projectkosten 230 648 629 100 

Overige kosten  912 893 969 766 

Externe- en interne communicatie 25 25 21 45 

Algemene kosten 181 236 262 223 

     

Huisvesting 443 380 345 358 

Facilitaire ondersteuning 145 142 143 133 

Informatiebeleid & automatisering 243 292 343 298 

Personeel & Organisatie 44 38 38 39 

Klachtenafhandeling 0 0 0 0 

Totaal ondersteuning 875 852 869 828 

     

Kosten herhuisvesting 0 34 48 0 

     

Mutaties voorziening 0 45 40 67 

     

Onvoorzien 94 0 0 0 

     

Subtotaal lasten 9.334 9.774 9.713 8.666 

     

Kwijtschelding derden 0 0 0 12 

Vervolgingskosten 1.400 1.350 1.515 1.417 

Rente 75 75 92 104 

Bijdragen voor personeel 0 0 0 15 

Investeringsbijdragen deelnemers 62 43 43 43 

Bijdragen deelnemers 7.707 7.837 7.693 7.125 

Overige bijdragen deelnemers 90 165 178 152 

Inkomensoverdracht Rijk 0 59 70 45 

Subsidies 0 7 0 8 

     

Subtotaal baten 9.334 9.536 9.591 8.921 

     

Resultaat voor resultaatbestemming 0 -238 -122 255 

Reservemutaties     

Stortingen 150 150 200 388 

Onttrekkingen 150 388 322 133 

Reservemutaties 0 -238 -122 255 

     

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 0 

*) De verschillen ten opzichte van de begroting na wijziging zijn toegelicht bij het overzicht van baten en  
    lasten per programma. 
 
Voor een toelichting op de baten en lasten verwijzen wij u naar de programma’s. 
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Incidentele baten en lasten 2019 
 
Lasten:  
Project ‘van inhoud naar oppervlakte’ (€ 351.000) 
Projectkosten elders onderbrengen technisch applicatiebeheer (€ 232.000). 
Begeleiding realisatie nieuw huisvesting (€ 75.000) 
Storting voorziening voormalig personeel (€ 40.000) 
Onderzoek strategische samenwerking belastingen (€ 30.000) 
 
Inhuur personeel 

• Taxateurs (€ 107.000) 

• Functioneel applicatiebeheerders (€ 101.000)  

• Inhuur advies voor procesoptimalisatie en applicatiebeheer (€ 93.000) 

• Allround gegevensbeheerder (€ 27.000) 

• Medewerker Klantenservice (€ 34.000) 
 
Baten:  
De deelnemersbijdragen voor de incidentele lasten, exclusief de inhuur, zijn incidenteel. 
 

Presentatie van het structureel 
begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) 

Primitieve 
begroting 

2019 

Najaarsnota 
2019 

Jaarrekening 
2019 

Saldo baten en lasten -150 -238 -172 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 150 238 172 

Begrotingssaldo na bestemming 0 0 0 

Waarvan incidentele baten en lasten 250 667 362 

Structureel begrotingssaldo  250 667 362 
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Balans per 31 december 2019 ( x € 1.000) 

 

 31 december 2019 31 december 2018 

Activa     

     

Vaste Activa     

     

Materiële vaste activa  2.031  606 

- Investeringen met een economisch nut 2.031  606  

Totaal vaste activa    606 

     

Vlottende activa     

     

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 
één jaar 

 4.016  11.544 

- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist 3.923  11.426  

- Overige vorderingen 93  118  

Liquide middelen  0  0 

- Banksaldi 0  0  

Overlopende activa  1.588  1.328 

- Overige nog te ontvangen bedragen en 
vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende 
begrotingsjaren komen 

1.588  1.328  

Totaal vlottende activa  5.604  12.872 

     

Totaal activa  7.635  13.478 

     

Passiva     

     

Vaste passiva     

     

Eigen Vermogen  399  521 

- Algemene reserve 0  0  

- Bestemmingsreserves 349  283  

- Gerealiseerde resultaat 50  238  

Voorzieningen  641  702 

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 641  702  

Totaal vaste passiva  1.040  1.223 

     

Vlottende passiva     

     

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd 
korter dan één jaar 

 5.924  10.985 

- Banksaldi 0  0  

- Overige schulden 5.924  10.985  

Overlopende passiva  671  1.270 

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn 
opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot 
betaling komen, met uitzondering van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
van vergelijkbaar volume 

671  1.270  

- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van 
volgende begrotingsjaren komen 

0  0  

Totaal vlottende passiva  6.595  12.255 

     

Totaal passiva  7.635  13.478 
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Toelichtingen 
 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Inleiding 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 
 
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarden. 
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als 
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige 
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden 
gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende 
vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. 
 
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde 
als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten 
(bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden. 
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Balans 
 
Vaste activa 
 
Op 21 maart 2019 heeft het algemeen bestuur de nota waardering en afschrijving vaste activa 
vastgesteld. De doelstelling van deze nota is het formuleren van beleid en vastleggen van uniforme 
regels voor: 
- waardering van activa 
- investeringen 
- afschrijvingen 
- kapitaallasten 
 
Materiële vaste activa 
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die 
gevallen wordt op het saldo afgeschreven. 
 
De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte levensduur van 5 jaar.  
Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar evenredigheid afgeschreven.  
Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. 
 
Vlottende activa 
 
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 
BSR heeft een rechtstreekse koppeling met het schatkistbankieren, waardoor alle middelen in de 
schatkist worden aangehouden. BSR maakt geen gebruik van het drempelbedrag (€ 250.000). 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
Uitgangspunt is dat met behulp van alle mogelijkheden en bevoegdheden op het terrein van de 
invordering alles in het werk wordt gesteld om de vorderingen te innen. Alleen indien alle mogelijkheden 
zijn uitgeput, wordt overgegaan tot afboeking wegens oninbaarheid. 
 
Voor verwachte oninbaarheid op de debiteuren invorderingskosten is een voorziening in mindering 
gebracht.  
 
Voor oninbaarheid van belastingdebiteuren is geen voorziening getroffen aangezien het economisch 
risico berust bij de deelnemer. 
 
Liquide middelen en overlopende posten 
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 
 
Vaste passiva 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q.  
het voorzienbare verlies. 
 
Vlottende passiva 
 
De vlottende schulden en de overlopende passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 
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Toelichting op de balans per 31-12-2019 
 
Vaste activa 
 
Materiële vaste activa 
 
Overige materiële vaste activa 
 

Investeringen met een economisch nut ( x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018 

Stand per 1 januari  606 544 

Investeringen  1.627 304 

Desinvesteringen (terugverdienregeling) 0 0 

Afschrijvingen  202 242 

Saldo 31 december  2.031 606 

 
De investeringen betreffen verbouwing Stationsstraat € 513.000, inrichting pand € 441.000, 
(kantoor)automatisering € 396.000 en software € 277.000. 
 
De kapitaallasten inzake de module ‘meerdere jaren op één biljet’ worden doorbelast aan Avri (€ 43.000).  
 
BSR heeft geen investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte. 
 
Vlottende activa 
 
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 
 

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist  ( x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018 

Schatkistrekening 20958 1.215 2.421 

Schatkistrekening 23002 2.708 9.005 

Totaal 3.923 11.426 

 
 

Overige vorderingen  ( x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018 

Debiteuren algemeen 76 73 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 17 45 

Totaal 93 118 

 
Liquide middelen 
 

Banksaldi  ( x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018 

Deutsche Bank 31.98.66.939 Inningsrekening belastingen 0 0 

Deutsche Bank 31.98.66.947 Exploitatierekening 0 0 

Totaal 0 0 
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Overlopende activa 
 
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende 
begrotingsjaren komen 
 

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde 
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 
 

31-12-2019 31-12-2018 

Overige nog te ontvangen bedragen 1.494 1.218 

Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende 
begrotingsjaren komen 

94 110 

Totaal 1.588 1.328 

 
 

Overige nog te ontvangen bedragen ( x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018 

Overige debiteuren 1.271 1.101 

Nog te factureren deelnemersbijdrage 15 73 

Overige nog te ontvangen bedragen deelnemers 208 0 

Overige overlopende activa 0 44 

Totaal 1.494 1.218 

 
 

Overige debiteuren ( x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018 

Debiteuren invorderingskosten 1.551 1.339 

Voorziening dubieuze debiteuren invorderingskosten -280 -238 

Totaal 1.271 1.101 

Indien belastingplichtigen niet tijdig betalen krijgen ze, afhankelijk van het stadium van invordering, een 
aanmaning, dwangbevel of exploot. Hiervoor worden wettelijk vastgestelde kosten in rekening gebracht.  
 
Voor de openstaande invorderingskosten is per belastingjaar een schatting gemaakt voor welk bedrag  
een voorziening moet worden opgenomen inzake het debiteurenrisico. Deze schatting is berekend over  
de openstaande bedragen over de belastingjaren 2014-2019.  
 
Gezien de lange doorlooptijd van de afwikkeling van de vorderingen, de enorme hoeveelheid van 
individuele te innen bedragen, de onzekere macro-economische omstandigheden die per 
belastingplichtige van invloed zijn om de vordering te voldoen en de beperkte historische gegevens over 
het betalingsgedrag van de belastingplichtigen per belastingjaar, is deze schatting gebaseerd op het  
meest waarschijnlijke scenario. Logischerwijs kunnen de uitkomsten afwijken van de aannames in dit 
scenario waarop de schatting van het bedrag aan oninbare vorderingen in totaal is gebaseerd.  
 
Vaste passiva 
 
Eigen vermogen 
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten: 

 31-12-2019 31-12-2018 

Algemene reserve 0 0 

Bestemmingsreserves 349 283 

Gerealiseerde resultaat 50 238 

Totaal 399 521 
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Bestemmingsreserves 
 

Reserve vervangen belastingapplicatie ( x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018 

Stand per 1 januari 283 266 

Toevoeging 150 150 

Onttrekking 0 0 

Vermindering ter dekking van afschrijvingen 134 133 

Saldo 31 december 299 283 

Op 11 december 2013 heeft het algemeen bestuur besloten jaarlijks € 150.000 te storten in de reserve 
“Vervangen belastingapplicatie”. Dit om grote tariefschommelingen in de toekomst te voorkomen. Deze 
reserve mag worden aangewend voor uitgaven voor de bestaande belastingapplicatie waar het betreft 
aanpassing van wet- en regelgeving, aanvullende functionaliteit en nieuwe versies (updates en 
upgrades). De maximale omvang van de reserve is bepaald op € 500.000. 
 

Reserve project  ‘van inhoud naar oppervlakte’ ( x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018 

Stand per 1 januari 50 0 

Toevoeging (resultaatbestemming) 50 50 

Onttrekking 0 0 

Vermindering  0 0 

Saldo 31 december 100 50 

In 2021 dient het project ‘van inhoud naar oppervlakte’ afgerond te zijn, zodat de herwaardering 2022 op 
basis van grondoppervlakte kan plaatsvinden. Hiermee voldoet BSR aan de wettelijke bepalingen. 
 
Zowel bij de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2018 als bij de jaarrekening 2019 is besloten  
€ 50.000 te reserveren voor het project ‘van inhoud naar oppervlakte’. Dit project loopt over meerdere  
jaren (2018-2020).  
 

Reserve onderbrengen ‘technisch applicatiebeheer’ ( x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018 

Stand per 1 januari 188 0 

Toevoeging 0 188 

Onttrekking 188 0 

Vermindering  0 0 

Saldo 31 december 0 188 

Op 29 maart 2018 heeft Waterschap Rivierenland per 1 januari 2021 de Service Level Agreement ICT 
opgezegd. Hierna is BSR zich gaan oriënteren op alternatieve mogelijkheden. Bij de resultaatbestemming  
bij de jaarrekening 2018 is besloten € 188.000 te reserveren voor het onderbrengen van het technisch 
applicatiebeheer elders. In 2019 is dit op projectmatige wijze uitgevoerd.  
 
Voorzieningen  
 

Voorzieningen ( x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018 
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico’s   641 702 

Voorziening CAO onderhandeling 0 0 

Saldo 31 december 641 702 
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Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico’s  ( x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018 

Stand per 1 januari 702 761 

Toevoeging 40 67 

Vrijval 0 0 

Aanwending 101 126 

Saldo 31 december 641 702 

Betreft regelingen voor salaris, WW, wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen voor voormalige 
medewerkers. Deze voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd.  
 
Voorziening CAO onderhandeling  ( x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018 

Stand per 1 januari 0 92 

Toevoeging 0 0 

Vrijval 0 0 

Aanwending 0 92 

Saldo 31 december 0 0 

Het akkoord inzake de arbeidsvoorwaarden in de sector Waterschappen (SAW) liep tot 1 januari 2017, 
hierover werd medio 2018 een akkoord bereikt. De huidige CAO Werken voor waterschappen loopt van  
1 t/m 31 december 2020. 
 
Vlottende passiva 
 
Netto-vlottende schulden 
 

Overige schulden ( x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018 

Crediteuren algemeen 581 260 

Betalingen onderweg 576 0 

Door te betalen belastinggelden aan deelnemers 4.767 10.725 

Transitoria 0 0 

Totaal 5.924 10.985 

 
Overlopende passiva 
Dit betreffen verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar 
tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
van vergelijkbaar volume. 
 

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en  
die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met 
uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten 
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume  
(x € 1.000) 

31-12-2019 31-12-2018 

Af te dragen belastingen/sociale lasten 26 333 

Nog toe te wijzen belastingontvangsten 288 685 

Te betalen aan deelnemers, afrekening boekjaar  173 3 

Overige nog te betalen bedragen 184 249 

Totaal 671 1.270 
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Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen: 
 

• Met ingang van december 2019 is BSR gevestigd aan de Stationsstraat 4-8 te Tiel. 

• Daarvoor is per 1 januari 2020 een 10-jarige huurovereenkomst aangegaan, de eerste 
huurbetaling is vanaf juni 2020. De aangegane verplichting is voor 2020 € 166.667 en daarna  
€ 200.000 per jaar. 

• Er zijn diverse servicecontracten afgesloten inzake facilitaire kosten voor een jaarlijks bedrag van 
€ 136.000 (incl. btw). 

• Voor de kantoorautomatisering zijn er contracten afgesloten met een waarde van € 119.000 per 
jaar. 

• Voor onze belastingapplicatie van Centric (t.b.v. uitvoering taken) is diverse software 
aangeschaft, waarbij een verplichting is aangegaan voor jaarlijkse onderhoudskosten ad  
€ 669.000. 

• Voor het technisch beheer van de belastingapplicatie Key2 is een overeenkomst aangegaan, 
waarvan de jaarlijkse kosten  € 242.000 bedragen  

• Er is een SLA voor HR- en PA-diensten met WSRL die jaarlijks verlengd wordt, voor 2020 
bedragen de kosten € 46.000.  

• Er wordt één personenauto geleased met een resterende contractduur t/m oktober 2020  
(€ 5.600).  
 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor 
naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe 
groot de financiële impact exact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen.  
 
De belangrijkste mogelijke financiële gevolgen voor zover deze op dit moment zijn in te schatten zijn: 

• Lagere opbrengsten invorderingkosten en rente in 2020*; 

• Eénmalige kosten in 2020 om het kantoor gebruiksklaar te maken en te voldoen aan de 
gewenste situatie zoals 1,5 meter afstand houden. 

 
* In overleg met onze deelnemers en landelijke adviezen kunnen ondernemers uitstel van betaling 
krijgen. Dit betekent dat er geen nieuwe invorderingskosten in rekening worden gebracht. De 
invorderingskosten die in 2019 of eerder in rekening zijn gebracht, zijn nog wel verschuldigd. Alleen 
faillissementen, waarbij geen enkele verhaalsmogelijkheid is, zullen leiden tot oninbaar. 
 
We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico 
voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze 
taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. 
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Overzicht van baten en lasten programma Heffen (x € 1.000) 

 

 Primitieve 
begroting 

2019 

Begroting 
2019 NJR 

Realisatie 
2019 

Rekening 
2018 

Salarissen en sociale lasten 838 770 821 811 

Overige personeelskosten 4 137 84 51 

Totaal personeelskosten 842 907 905 862 

     

Kapitaallasten 130 101 86 105 

Automatiseringskosten 451 450 435 363 

Gegevensaanlevering derden 157 88 65 122 

Gebruikersvergoeding MijnOverheid 112 148 131 151 

Projectkosten 0 66 178 0 

Overige kosten  430 464 443 442 

Externe- en interne communicatie 0 0 0 0 

Algemene kosten 1 1 6 3 

     

Mutatie voorziening 0 0 0 0 

     

Onvoorzien 21 0 0 0 

     

Doorbelasten kosten overhead 1.005 1.025 1.060 956 

     

Subtotaal lasten 3.149 3.250 3.309 3.004 

     

Kwijtschelding derden 0 0 0 0 

Vervolgingskosten 0 0 0 0 

Rente 0 0 0 0 

Bijdragen voor personeel 0 0 0 15 

Investeringsbijdragen deelnemers 62 43 43 43 

Bijdragen deelnemers 2.960 2.878 2.944 2.820 

Overige bijdragen deelnemers 90 160 157 152 

Inkomensoverdracht Rijk 0 59 70 45 

Subsidies 0 0 0 8 

     

Subtotaal baten 3.112 3.140 3.214 3.083 

     

Resultaat voor resultaatbestemming -37 -110 -95 79 

Reservemutaties     

Stortingen 38 37 38 154 

Onttrekkingen 75 147 133 75 

Reservemutaties -37 -110 -95 79 

     

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 0 

 
De lagere lasten ten opzichte van de najaarsnota zijn globaal als volgt te verklaren: 
 

• Er heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen salariskosten en overige personeelskosten (inhuur).  

• Projectkosten betreffen de incidentele kosten om het technisch applicatiebeheer elders onder te 
brengen. Gedeeltelijk worden deze kosten gedekt door het inzetten van de resultaatbestemming bij 
de jaarrekening 2018. 

• De doorbelasting vanuit het programma Overhead is € 35.000 hoger dan geraamd. Zie het overzicht 
van baten en lasten programma van het programma Overhead. 
 

Voor de berekening van de bijdragen van de deelnemers verwijzen wij u naar bijlage 1. 
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Overzicht van baten en lasten  programma Innen (x € 1.000) 

     

 Primitieve 
begroting 

2019 

Begroting 
2019 NJR 

Realisatie 
2019 

Rekening 
2018 

Salarissen en sociale lasten 1.102 1.081 1.153 1.014 

Overige personeelskosten 61 145 86 154 

Totaal personeelskosten 1.163 1.226 1.239 1.168 

     

Kapitaallasten 92 53 50 69 

Automatiseringskosten 269 247 235 218 

Gegevensaanlevering derden 14 14 13 17 

Gebruikersvergoeding MijnOverheid 28 0 0 0 

Projectkosten 0 92 70 0 

Overige kosten  246 204 218 167 

Externe- en interne communicatie 0 0 0 0 

Algemene kosten 2 2 3 3 

     

Mutatie voorziening 0 0 0 0 

     

Onvoorzien 19 0 0 0 

     

Doorbelaste kosten overhead 1.322 1.440 1.489 1.279 

     

Subtotaal lasten 3.155 3.278 3.317 2.921 

     

Kwijtschelding derden 0   12 

Vervolgingskosten 1.400 1.350 1.515 1.417 

Rente 75 75 92 104 

Bijdragen voor personeel 0 0 0 0 

Bijdragen deelnemers 1.777 1.869 1.725 1.503 

Overige bijdragen 0 5 5  

Subsidies 0 0 0 0 

     

Subtotaal baten 3.252 3.299 3.337 3.036 

     

Resultaat voor resultaatbestemming 97 21 20 115 

Reservemutaties     

Stortingen 97 98 97 115 

Onttrekkingen 0 77 77 0 

Reservemutaties 97 21 20 115 

     

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 0 

 
De verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn globaal als volgt te verklaren: 
 

• Er heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen salariskosten en overige personeelskosten (inhuur). 

• De doorbelasting vanuit het programma Overhead is € 49.000 hoger dan geraamd. Zie het overzicht 
van baten en lasten programma van het programma Overhead. 
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• De aan de belastingschuldigen in rekening gebrachte vervolgingskosten zijn in 2019 € 165.000 hoger 
dan geraamd. Sinds 2019 versturen wij een kosteloze herinneringsbrief voordat de formele 
aanmaning wordt verstuurd. Dit doen wij om op een maatschappelijke en sociaal verantwoorde wijze 
in te vorderen conform de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman. In 2019 hebben wij echter 
door een systeemfout tweemaal aanmaningen verzonden zonder dat er voorafgaand een 
herinneringsbrief is verzonden. Door het abusievelijk niet versturen van de herinneringsbrief hebben 
burgers een aanmaning ontvangen met de bijbehorende invorderingskosten. Dit resulteert in hogere 
opbrengsten uit vervolgingskosten in 2019. 
 

Voor de berekening van de bijdragen van de deelnemers verwijzen wij u naar bijlage 1.  
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Overzicht van baten en lasten programma Waarderen (x € 1.000) 

     

 Primitieve 
begroting 

2019 

Begroting 
2019 NJR 

Realisatie 
2019 

Rekening 
2018 

Salarissen en sociale lasten 1.190 1.106 1.045 1.041 

Overige personeelskosten 60 162 155 257 

Totaal personeelskosten 1.250 1.268 1.200 1.298 

     

Kapitaallasten 138 61 59 58 

Automatiseringskosten 198 133 137 142 

Gegevensaanlevering derden 12 66 89 15 

Gebruikersvergoeding MijnOverheid 0 0 0 0 

Projectkosten 230 490 381 100 

Overige kosten 118 123 186 147 

Externe- en interne communicatie 0 0 0 0 

Algemene kosten 1 1 0 0 

     

Mutatie voorziening 0 0 0 0 

     

Onvoorzien 19 0 0 0 

     

Doorbelaste kosten overhead 952 982 900 864 

     

Subtotaal lasten 2.918 3.124 2.952 2.624 

     

Kwijtschelding derden 0 0 0 0 

Vervolgingskosten 0 0 0 0 

Rente 0 0 0 0 

Bijdragen voor personeel 0 0 0 0 

Investeringsbijdragen 0 0 0 0 

Bijdragen deelnemers 2.858 2.976 2.906 2.684 

Overige bijdragen deelnemers 0 0 0 0 

Subsidies 0 0 0 0 

     

Subtotaal baten 2.858 2.976 2.906 2.684 

     

Resultaat voor resultaatbestemming -60 -148 -46 60 

Reservemutaties     

Stortingen 15 15 65 118 

Onttrekkingen 75 163 111 58 

Reservemutaties -60 -148 -46 60 

     

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 0 

 
De lagere lasten ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn globaal als volgt te verklaren: 
 

• Er is verloop geweest in het personeelsbestand. Hierdoor hebben vacatures (tijdelijk) opengestaan 
en zijn de salariskosten lager dan geraamd.  

• De proceskostenvergoedingen aan WOZ-bureaus zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Dit veroorzaakt 
een stijging in de algemene kosten. 

• Onder de projectkosten valt o.a. het project ‘van inhoud naar oppervlakte’.  Door de uitloop van dit 
project vallen de kosten grotendeels in 2020. De onttrekking uit betreffende bestemmingsreserve ad 
€ 50.000 heeft niet plaatsgevonden.  Daarnaast is als voorstel resultaatbestemming € 50.000 
opgenomen om de verschoven inhuurkosten in 2020 te kunnen besteden. Hierdoor kan per  
01-01-2021 aan de wettelijke verplichting van waarderen naar oppervlakte worden voldaan.  
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• De doorbelasting vanuit het programma Overhead is € 82.000 lager dan geraamd. Zie het overzicht 
van baten en lasten programma van het programma Overhead. 

 
Voor de berekening van de bijdragen van de deelnemers verwijzen wij u naar bijlage 1. 
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Overzicht van baten en lasten programma BAG (x € 1.000) 

     

 Primitieve 
begroting 

2019 

Begroting 
2019 NJR 

Realisatie 
2019 

Rekening 
2018 

Salarissen en sociale lasten 62 53 62 62 

Overige personeelskosten 1 15 7 0 

Totaal personeelskosten 63 68 69 62 

     

Kapitaallasten 2 2 2 5 

Automatiseringskosten 21 22 21 24 

Gegevensaanlevering derden 0 0 0 0 

Overige kosten  0 0 0 0 

Externe- en interne communicatie 0 0 0 0 

Algemene kosten 0 0 0 0 

     

Onvoorzien 1 0 0 0 

     

Doorbelasten kosten overhead 25 23 27 26 

     

Subtotaal lasten 112 115 119 117 

     

Rente 0 0 0 0 

Bijdragen voor personeel 0 0 0 0 

Bijdragen deelnemers 112 114 118 118 

     

Subtotaal baten 112 114 118 1 

     

Resultaat voor resultaatbestemming 0 -1 -1 0 

Reservemutaties 0 0 0 0 

Stortingen 0 0 0 1 

Onttrekkingen 0 1 1 0 

Reservemutaties 0 -1 -1 1 

     

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 0 

 
De afwijkingen t.o.v. de gewijzigde begroting zijn minimaal. 
Doordat de totale lasten € 4.000 hoger zijn dan geraamd is er sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. 
Vóór het vaststellen van de jaarstukken zal het algemeen bestuur verzocht worden de 
begrotingsoverschrijding op dit programma ad € 4.000 te accorderen. 
 
Voor de berekening van de bijdragen van de deelnemers verwijzen wij u naar bijlage 1. 
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Overzicht van baten en lasten programma Overhead (x € 1.000) 

     

 Primitieve 
begroting 

2019 

Begroting 
2019 NJR 

Realisatie 
2019 

Rekening 
2018 

Salarissen en sociale lasten 1.546 1.403 1.495 1.349 

Overige personeelskosten 445 610 488 516 

Totaal personeelskosten 1.991 2.013 1.983 1.865 

     

Kapitaallasten 23 28 5 5 

Automatiseringskosten 61 146 151 88 

Gegevensaanlevering derden 0 0 0 0 

Gebruikersvergoeding MijnOverheid 0 0 0 0 

Overige kosten  118 102 122 10 

Externe- en interne communicatie 25 25 21 45 

Algemene kosten 177 232 253 217 

     

Huisvesting 443 380 345 358 

Facilitaire ondersteuning 145 142 143 133 

Informatiebeleid & automatisering 243 292 343 298 

Personeel & Organisatie 44 38 38 39 

Klachtenafhandeling 0 0 0 0 

Totaal ondersteuning 875 852 869 828 

     

Kosten herhuisvesting 0 34 48  

     

Mutatie voorziening 0 45 40 67 

     

Onvoorzien 34 0 0 0 

     

Subtotaal lasten 3.304 3.477 3.492 3.125 

     

Doorbelasting programma Heffen 1.005 1.025 1.060 956 

Doorbelasting programma Innen 1.322 1.440 1.489 1.279 

Doorbelasting programma Waarderen 952 982 900 864 

Doorbelasting programma BAG/Wkpb 25 23 27 26 

Subsidies 0 7 0 0 

Overige bijdragen deelnemers 0 0 16 0 

     

Subtotaal baten 3.304 3.477 3.492 3.125 

     

Resultaat voor resultaatbestemming 0 0 0 0 

Reservemutaties     

Stortingen 0 0 0 0 

Onttrekkingen 0 0 0 0 

Reservemutaties 0 0 0 0 

     

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 0 

 
Per saldo zijn de lasten € 15.000 hoger dan geraamd in de najaarsnota. Deze stijging is globaal als volgt 
te verklaren: 
 

• Door de verplichting om een transitievergoeding uit te betalen zijn de salariskosten hoger dan 
opgenomen in de najaarsnota. 

• Het budget voor openstaande vacatures was in de najaarsnota als overige personeelskosten t.b.v. 
inhuur opgenomen. Ook het ziektebudget wordt opgenomen onder de overige personeelskosten.  
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Door de huidige arbeidsmarkt is het moeilijk om (tijdelijk) personeel aan te trekken. Er heeft hierdoor 
minder inhuur plaatsgevonden. De vacatures zijn inmiddels opengezet/ingevuld. 

• Een aantal projecten is vanwege de verhuizing naar het nieuwe pand ‘on hold’ gezet.  Deze worden 
op projectmatige wijze opgepakt in 2020. De bij de investeringen behorende kapitaallasten 
verschuiven hierdoor. 

• De eindafrekening van WSRL inzake de ondersteuning is per saldo € 17.000. De opstartkosten i.v.m. 
de herhuisvesting per 9 december 2019 zijn € 27.000 hoger uitgevallen. 

 
Voor de berekening van de bijdragen van de deelnemers verwijzen wij u naar bijlage 1. 
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Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
 
Publicatieverplichting beloning 

Naam Functie Beloning Belaste vaste  
en variabele 
onkosten- 

vergoedingen 

Beloningen 
betaalbaar 
op termijn 

Duur en omvang 
dienstverband 

in het dienstjaar 

J.H.L.M. de Vreede Lid algemeen en 
dagelijks bestuur en 
vanaf 20 juni 2019 
voorzitter algemeen en 
dagelijks bestuur 

onbezoldigd geen  geen 

A.H.M. de Vree Lid algemeen bestuur en 
dagelijks bestuur 

onbezoldigd geen  geen 

G. den Hartog Lid algemeen bestuur en 
vanaf 20 juni 2019 lid 
dagelijks bestuur . 

onbezoldigd geen  geen 

G.J.A. Nieuwenhuis Tot 20 juni 2019 
voorzitter algemeen en 
dagelijks bestuur. 

onbezoldigd geen  geen 

C. Stolwijk Lid algemeen bestuur  onbezoldigd geen  geen 

M.B. Foekema Lid algemeen bestuur onbezoldigd geen  geen 

H.J. van Wiggen Lid algemeen bestuur onbezoldigd geen  geen 

M.J.J. Melissen Lid algemeen bestuur onbezoldigd geen  geen 

G. van Bezooijen Lid algemeen bestuur onbezoldigd geen  geen 

H. Marchal Lid algemeen bestuur onbezoldigd geen  geen 

H. Driessen Lid algemeen bestuur onbezoldigd geen  geen 

W. Posthouwer Lid algemeen bestuur onbezoldigd geen  geen 
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Naam G.M. Scholtus 

Functiegegevens Algemeen directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 - 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 

Dienstbetrekking Ja 

  

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 118.013 

Beloning betaalbaar op termijn € 19.492 

Subtotaal € 137.505 

  

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 194.000 

  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag € 0 

  

Totaal bezoldiging € 137.505 

  

Gegevens 2018  

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 

Dienstbetrekking Ja 

  

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 117.423 

Beloning betaalbaar op termijn € 17.428 

Subtotaal € 134.851 

  

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 189.000 

  

Totale bezoldiging € 134.851 

 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven individueel toepasselijke drempelbedrag hebben 
ontvangen. 
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Vaststelling 
 
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland, 
bijeen in haar vergadering van 2 juli 2020: 
 
Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 april 2020 aan het algemeen bestuur tot 
vaststelling van de jaarstukken 2019; 
 
 
BESLUIT: 
 
de jaarstukken 2019 vast te stellen conform voorliggend ontwerp; 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 2 juli 2020. 
 
De voorzitter,      De secretaris, 
 
 
 
 
Ir. J.H.L.M. de Vreede     G.M. Scholtus, MBA 
 
 
 
__________________     __________________ 
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Controleverklaring 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Bijdragen deelnemers (x € 1.000) 

Bijdragen Heffen Innen Waarderen BAG Definitieve 
bijdrage 

2019 

Begroting na 
wijziging 

2019 

Voordeel t.o.v. 
begroting na 

wijziging 

In rekening 
gebracht 

voorschot 2019 

Nog te 
factureren aan 

deelnemer 

Avri 270 124 0 0 394 406 12 419 -25 

Culemborg 40 17 366 0 423 433 10 424 -1 

IJsselstein 61 45 401 83 590 608 18 606 -16 

Maasdriel 35 15 295 0 345 352 7 343 2 

Montfoort 25 19 169 35 248 252 4 252 -4 

Tiel 61 28 535 0 624 639 15 626 -2 

West Betuwe 69 40 614 0 723 722 -1 714 9 

West Maas en Waal 28 13 241 0 282 286 4 281 1 

Wijk bij Duurstede 46 31 285 0 362 373 11 369 7 

WSRL 2.309 1.393 0 0 3.702 3.766 64 3.820 -118 

Totaal 2.944 1.725 2.906 118 7.693 7.837 144 7.854 -147 
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Bijlage 2: Bijdragen deelnemers 2019 per taakveld (x € 1.000) 
 

 

0.61 OZB 
woningen 

0.62 OZB 
niet woningen 

0.64 Overige 
belastingen 

7.2  
Riolering 7.3 Afval 

 
 

8.3 BAG 

Culemborg 275 120 3 25 n.v.t n.v.t 

IJsselstein 328 110 6 30 33 83 

Maasdriel 194 125 4 22 n.v.t n.v.t 

Montfoort 115 70 n.v.t 14 14 35 

Tiel 402 177 7 38 n.v.t n.v.t 

West Betuwe 390 279 0 54 n.v.t n.v.t. 

West Maas en Waal 156 105 4 17 n.v.t n.v.t 

Wijk bij Duurstede 222 88 4 24 24 n.v.t 

Avri n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 394 n.v.t 

WSRL n.v.t n.v.t 3.702 n.v.t n.v.t n.v.t 
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Bijlage 3: Overzicht van lasten per taakveld (x € 1.000)  

  
0.61 OZB 
woningen 

0.62 OZB niet 
woningen 

0.64 Overige 
belastingen 

7.2 Riolering 7.3 Afval 8.3 BAG Overhead Totaal 

Salarissen en sociale lasten 783 370 1.561 97 208 62 1.495 4.576 

Overige personeelskosten 111 54 134 8 18 7 488 820 

Totaal personeelskosten 894 424 1.695 105 226 69 1.983 5.396 

          

Kapitaallasten 45 21 107 7 14 2 5 201 

Automatiseringskosten 121 52 530 33 71 21 151 979 

Gegevensaanlevering derden 63 31 62 4 8   167 

Gebruikersvergoeding MijnOverheid 6 1 104 6 14   131 

Projectkosten 264 131 195 12 26   628 

Overige kosten 153 68 523 33 70  122 969 

Externe- en interne communicatie 0      21 21 

Algemene kosten 0  7  1  253 262 

          

Huisvesting       345 345 

Facilitaire ondersteuning       143 143 

Informatiebeleid & automatisering       343 343 

Personeel & Organisatie       38 38 

Klachtenafhandeling         

Totaal ondersteuning       869 869 

          

Kosten herhuisvesting       48 48 
         

Storting voorziening 0 0 0 0 0 0 40 40 

                 

Subtotaal lasten          1.546              728           3.223              200              430                92           3.492       9.711  
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1 + Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 255 -122 0 0 
2 + Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 242 201 385 360 

3 + Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 
exploitatie 

67 40 0 0 

4 - Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans 
worden geactiveerd 

304 1.627 489 140 

5 + Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en 
overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in 
mindering zijn gebracht bij post 4 

0  0 0 

6 + Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 
verkoopprijs 

0  0 0 

7 - Uitgaven aan aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, 
woonrijp maken e.d. 

0  0 0 

8 + Baten bouwgrondexploitatie 0  0 0 

9 - Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties 
met derden betreffen 

218 101 97 112 

10 - Lasten die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten 
laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen 
onder één van bovenstaande posten 

0  0 0 

11 - Boekwinst bij verkoop van effecten 0  0 0 

  Berekend EMU-saldo 42 -1.609 -201 -20 

 
 

Bijlage 4: EMU-saldo Bedragen x € 1.000 
 

    

 Jaarrekening  
2018 

Jaarrekening 
2019 

Begroting 
2019 

Begroting  
2020 



Aan : Algemeen Bestuur
Vergadering : 9 juli 2020
Agendapunt : -
Van : Dagelijks Bestuur
Onderwerp : Zienswijze ontwerp begroting 2021 BSR

Voorstel
1. In te stemmen met de ontwerp begroting 2021 van BSR. 
2. De financiële gevolgen te verwerken in de eerste begrotingswijziging 2021.

Inleiding
Op basis van de deelname door Avri in Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking 
Rivierenland (hierna: BSR) wordt zienswijze gevraagd op de ontwerp begroting 2021 van BSR. 

Ook in 2021 investeert BSR in haar medewerkers, ondersteunende systemen en processen omdat dit 
leidt tot efficiency en optimalisatie van belastinginkomsten voor onze deelnemers tegen zo laag 
mogelijke integrale kosten op een resultaatgerichte, betrokken en klantgerichte wijze.

BSR streeft ernaar de kosten zo laag mogelijk te houden. BSR moet voldoen aan diverse wet- en 
regelgeving, o.a. op het gebied van de landelijke voorzieningen en privacy. Dit vraagt om extra 
investeringen en kosten, die niet te beïnvloeden zijn, waardoor de begroting de laatste jaren een 
stijgende trend laat zien.

Beoogd effect
Gevoelens uiten bij de begroting 2021 van BSR.

Argumenten
1.1 De begroting is structureel meerjarig in evenwicht. 

1.2 De begroting is opgesteld conform de richtlijnen uit het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV). 

2.1 Het tarief afvalstoffenheffing 2021 uit de primaire begroting 2021 van Avri wordt niet verhoogd.

Kanttekeningen 
1.1 De deelnemersbijdrage van Avri stijgt per 2021 structureel met € 14.000 (3%) ten opzichte van 
de deelnemersbijdrage 2020. 
De stijging is met name gevolg van stijgende personeelskosten door CAO indexeringen, 
functiewaardering en formatie uitbreiding in de bedrijfsvoering van BSR. Daarnaast nemen de kosten 
toe door de inflatie, die leveranciers doorberekenen. Met de inzet van diverse maatregelen heeft BSR 
een overall kostenstijging kunnen beperken.



Communicatie
De zienswijze van Avri wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan BSR (zie bijlage).

Financien
De begroting 2021 van Avri is gebaseerd op de begroting 2020-2023 van BSR. De 
deelnemersbijdrage in de ontwerpbegroting 2021 van BSR ligt € 1.000 hoger dan in de begroting 2021 
van Avri. Dit bedrag wordt verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2021 van Avri (programma 
Basispakket).

Uitvoering
Deze zienswijze wordt kenbaar gemaakt ten behoeve van de behandeling van de ontwerp begroting in 
het Algemeen Bestuur van BSR (vaststelling op 2 juli 2020). Aangezien er op 2 juli nog geen AB 
vergadering bij Avri heeft plaatsgevonden en het AB Avri derhalve geen besluit heeft kunnen nemen, 
wordt het voorstel schriftelijk behandeld en het besluit in het AB Avri  van 9 juli bekrachtigd.

Bijlagen
- Begroting 2021 BSR
- Zienswijzebrief GR Avri aan BSR
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1 Inleiding en voorwoord 
 
Voor u ligt de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022 - 2024 van de gemeenschappelijk regeling 
Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). Deze begroting geeft inzicht in de baten en lasten van 
BSR voor de jaren 2021 tot en met 2024.  
 
1.1 Waar staat BSR voor? 
 
Missie BSR  
BSR ontzorgt publieke organisaties in Nederland bij het juist, volledig, optimaal, tijdig en klantgericht 
heffen en innen van lokale belastingen, inclusief uitvoering van de wet WOZ, WKPB en BAG. Vanuit 
een maximale inzet en betrokkenheid spelen wij onderscheidend in op de sterk veranderende 
marktvraag. Hierbij verbinden wij een efficiënte gegevensverwerking voor burgers en overheden 
transparant aan de laagste integrale kostprijs. Van gegevens naar waarde, BSR uw partner! 
 
BSR bestaat sinds 2008 en is gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De taak van 
BSR is het heffen en invorderen van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ en de Wet 
BAG en WKPB voor haar deelnemers, te weten de gemeenten Culemborg, IJsselstein, Maasdriel, 
Montfoort, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede, Avri en Waterschap 
Rivierenland. 
 
BSR is een uitvoeringsorganisatie en is ontstaan op initiatief van een aantal lokale overheden.  
Doel is om door schaalvergroting en samenwerking de belastingtaak effectiever en efficiënter en 
kwalitatief hoogwaardig uit te voeren.  
 
1.2 Toekomstperspectief  
 
Visie 
In 2021 genereren wij, met bronhouders als uitgangspunt, alle aanslagbiljetten volledig geautomati-
seerd. Op basis van geharmoniseerde verordeningen en standaardprocessen ontzorgen wij onze 
deelnemers en haar inwoners optimaal. Dit realiseren wij met betrokken, proactieve en klantgerichte 
medewerkers. Wij zijn daarmee een betrouwbare partner en een aantrekkelijke werkgever. 
 
In 2021: 

• Verzorgen wij voor al onze deelnemers de samenhangende objectregistratie; 

• Kennen wij onze klanten en spelen wij in op hun behoefte; 

• Ligt onze focus voornamelijk op innovatie, dienstverlening en kwaliteit; 

• Hebben wij een herkenbare eigen identiteit; 

• Zijn medewerkers trots op onze inspirerende werkomgeving en klantgerichte cultuur; 

• Faciliteren wij onze medewerkers zich voortdurend te ontwikkelen; 

• Is onze relatie met leveranciers gebaseerd op partnership. 
 
1.3 Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 
 
Bij het opstellen van deze begroting zijn de uitgangspunten gehanteerd, zoals opgenomen in de door 
het dagelijks bestuur vastgestelde kadernota 2021-2024.  
 
De nadere toelichting en onderbouwing van onze voornemens treft u aan in deze begroting. 
 
1.4 Lasten 
 
Het totaal van alle werkzaamheden vraagt voor 2021 een kostenbudget van € 10.073.000  
(2020: € 9.979.000). Van deze kosten wordt per saldo € 75.000 uit de reserve automatisering 
onttrokken, waardoor de kosten € 9.998.000 bedragen. 
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De grootste toename wordt veroorzaakt door de salariskosten. Deze stijgen met ca. 8,2%, met name 
door aanpassingen in cao (+ 4,9%) en sociale lasten (+2,8%). De salarissen stijgen ook  door de 
periodieke salarisverhoging (+0,5%). BSR begroot niet op het maximum van de schaal. 
 
Daarnaast nemen de kosten toe door de inflatie, die onze leveranciers aan ons doorberekenen. 
 
Met de inzet van diverse maatregelen kunnen wij een overall kostenstijging beperken. 

• In 2020 wordt naar verwachting het project ‘van inhoud naar oppervlakte’ afgerond.  
Dit betekent lagere kosten in het programma Waarderen en een lagere bijdrage voor de 
gemeentelijke deelnemers. 

• Er is een taakstelling opgenomen van € 204.000, t.o.v. € 100.000 in 2020. 
 

Per saldo hebben wij de stijging van de kosten beperkt kunnen houden tot 0,94%. 
 
1.5 Verdeling kosten Overhead 
 
BSR prefereert een transparante en eerlijke verdeling van de kosten. 
In overleg met het dagelijks bestuur heeft BSR in 2019 door een onafhankelijke partij een onderzoek 
laten uitvoeren naar de huidige kostenverdeling inclusief de juiste toepassing hiervan.  
De uitkomsten worden in het algemeen bestuur gepresenteerd en de aanbevelingen inzake 
transparantie worden door het dagelijks bestuur overgenomen.  
 
Eén van de aanbevelingen is het periodiek toetsen of de toegerekende overhead op basis van de 
huidige berekeningswijze nog een afspiegeling is van de realiteit. 
De kosten voor huisvesting en kantoorautomatisering worden in de begroting 2021 verdeeld over de 
programma’s op basis van de formatie die aan een programma werkt. De verdeelsleutel van de 
overige overheadkosten gaat op basis van de salariskosten per programma, gecorrigeerd met een 
factor voor de verhouding van de werkzaamheden van de managers, team ICT en team Ontwikkeling 
en Ondersteuning. 
 
1.6 Baten 
 
De geraamde inkomsten bedragen € 1.700.000 (2020: € 1.712.000).  
De belangrijkste wijzigingen zijn: 

• BSR stuurt vanaf 2021 geen bijsluiters meer voor deelnemers. Dit zorgde voor verstoringen 
in het primaire proces. Zowel de betreffende kosten als de inkomsten zijn uit de begroting 
gehaald. 

• BSR berekent alleen kapitaallasten door aan deelnemers waarvoor specifieke kosten worden 
gemaakt. Deze vallen lager uit waardoor ook deze inkomsten lager zijn. 

• Bij het opstellen van de begroting is de ‘Coronacrisis’ actueel. Het is niet bekend of de 
huidige rente van 0,01% weer wordt verhoogd naar 4,0%. Deze opbrengsten zijn om die 
reden verlaagd van € 75.000 naar € 50.000. 

• In de Meicirculaire 2019 is opgenomen hoe de beheer- en exploitatiekosten voor 
MijnOverheid en DigiD worden doorbelast. Ook voor 2020 en 2021 geldt de systematiek van 
2018 en 2019. In deze begroting wordt hiermee rekening gehouden.  

 
1.7 Reservemutaties 
 
Op 11 december 2013 heeft het algemeen bestuur besloten jaarlijks € 150.000 te storten in de 
reserve ‘Vervangen belastingapplicatie’. Dit om grote tariefschommelingen in de toekomst te 
voorkomen. Deze reserve mag worden aangewend voor uitgaven voor de bestaande 
belastingapplicatie waar het betreft aanpassing van wet- en regelgeving, aanvullende functionaliteit en 
nieuwe versies (updates en upgrades). De maximale omvang van de reserve is bepaald op  
€ 500.000. 
 
In de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 is gerekend met een storting van € 150.000 en 
een onttrekking ter dekking van de kapitaallasten ad € 225.000. 
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1.8 Deelnemersbijdrage 
 
Per saldo resulteert een bijdrage van deelnemers ad € 8.298.000. (2020: € 8.267.000).  
 
Ook in 2021 blijven wij investeren in onze medewerkers, ondersteunende systemen en processen, 
omdat dit leidt tot efficiency en optimalisatie van belastinginkomsten voor onze deelnemers tegen zo 
laag mogelijke integrale kosten. Dit doen wij op een resultaatgerichte, betrokken en klantgerichte 
wijze. Zowel bestuur, management als medewerkers zetten zich hier graag voor in. 
 
 
Tiel, 28 april 2020 
 
Het dagelijks bestuur BSR, 
 
 
 
 
Ir. J.H.L.M. de Vreede     G.M. Scholtus MBA 
Voorzitter      Directeur 
 

 

_________________     ________________________ 
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2 Indeling van de begroting 
 
BSR is een samenwerkingsverband van gemeenten, een waterschap en een afvalbeheerorganisatie. 
Volgens de wetgeving dient daarom verslaggeving plaats te vinden conform Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 
 
De begroting is dan ook ingedeeld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) en bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting.  
In de beleidsbegroting worden de programma’s en de paragrafen weergegeven. De financiële 
begroting omvat het overzicht van baten en lasten inclusief de meerjarenbegroting. 
 
BSR heeft de programma’s Heffen, Innen, Waarderen, BAG/WKPB en Overhead. 
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3 Beleidsbegroting 
 
3.1 Algemeen 
 
Bij het opstellen van deze begroting en de meerjarenraming zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals 
opgenomen in de door het algemeen bestuur vastgestelde kadernota 2021-2024. 
 
3.2 Toelichting lasten 
 
De lasten stijgen ten opzichte van de primitieve begroting 2020 met € 94.000. 
 
Deze stijging is globaal als volgt toe te lichten (x € 1.000): 
 

Personeelskosten 385 

Proceskostenvergoedingen 60  

Overige kosten primair proces 52  

Technisch applicatiebeheer 49  

Licentiekosten 44  

Drukken, printen en verzenden belastingpost 38  

Onvoorzien 6 

Communicatieplatform/telefonie 5  

Bankkosten 0 

Gegevensaanlevering derden -9  

Gebruikersvergoeding MijnOverheid -11  

Automatiseringskosten -13  

Personeel & Organisatie -15  

Bureaukosten -58 

Kapitaallasten software -120  

Projectkosten -255  

Subtotaal kosten 158 

  

Huur 10 

Kapitaallasten verbouwing 67 

Facilitair -74 

Kantoorautomatisering 68 

Overige kosten huisvesting -31 

Subtotaal kosten huisvesting, facilitair en 
kantoorautomatisering (Stationsstraat 4, Tiel)  40 

  

Taakstelling -104  

  

Totaal 94 

  

Personeelskosten 
Bij de salariskosten is een stijging van € 394.000 t.o.v. de primitieve begroting 2020 voorzien door 
geschatte loonontwikkeling inzake cao-stijging (4,9%, waarvan 2,0% voor hogere stijging dan 
geraamd voor 2020, conform kadernota 2,9% voor stijging 2021), sociale lasten  (2,8% waarvan 1,4% 
voor stijging afgelopen jaren en conform kadernota 1,4% voor 2021) en periodieke salarisverhoging 
tot het maximum van betreffende schaal (0,5%).  
 
De overige personeelskosten zijn gedaald met € 9.000. Hierin is ook de reiskostenvergoeding voor 
woon-werkverkeer opgenomen. In de cao Werken voor waterschappen is hiervoor geen maximum 
aantal kilometers opgenomen. 
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Proceskostenvergoedingen 
De afgelopen jaren is het een trend dat er steeds grootschaliger bezwaar wordt gemaakt tegen de 
WOZ-waarde door no-cure-no-pay bureaus. Al bij een geringe bijstelling van de WOZ-waarde hebben 
deze bureaus recht op proceskostenvergoeding. 
 
Overige kosten (primair proces) 
Ten behoeve van effectiever en efficiënter werken, wordt gewerkt aan procesoptimalisatie en 
standaardisatie. Conform de kadernota is er 4% (€ 197.000) van de loonsom opgenomen voor 
innovatie. Deze kosten liggen per saldo in lijn met de begroting 2020. Het is van belang dat BSR zich 
op diverse fronten blijft ontwikkelen om mee te kunnen met de actualiteiten en de gewenste kwaliteit 
te kunnen blijven leveren. De stijging t.o.v. de begroting 2020 is € 52.000, waarvan € 50.000 een 
verschuiving is van bureaukosten naar overige kosten. 
 
Technisch applicatiebeheer 
Na het opzeggen de Service Level Agreement ICT door Waterschap Rivierenland heeft BSR zich 
georiënteerd  op alternatieve mogelijkheden. BSR heeft het technisch applicatiebeheer inmiddels 
ondergebracht bij Centric. De uiteindelijke kosten hiervoor zijn € 49.000 hoger dan eerder geraamd.  
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de gestelde kwaliteitseisen. 
 
Licentiekosten en automatiseringskosten 
De licentiekosten betreffen kosten om software te mogen gebruiken. 
De automatiseringskosten zijn kosten voor onderhoud, die horen bij investeringen in software, 
voornamelijk het belastingpakket. Er treedt steeds meer een verschuiving op van investeringen en 
onderhoudskosten naar licentiekosten. 
In de notitie Materiële Vaste Activa van de commissie BBV is opgenomen dat, als software in gebruik 
wordt genomen in de vorm van een SaaS-oplossing (Software as a Service), er geen sprake is van 
het verkrijgen van een actief. Bij SaaS gaat het om dienstverlening in de vorm van een abonnement 
waarmee wordt ingelogd bij de dienstverlener. Deze dienstverlener heeft die activa zowel juridisch als 
economisch in bezit. Dat betekent dat ook de implementatiekosten, behorende bij de implementatie 
van een SaaS-oplossing, niet geactiveerd mogen worden. 
 
Drukken, printen en verzenden belastingpost 
In 2020 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor het verzorgen van betreffende 
diensten. De kosten zijn € 38.000 hoger dan eerder begroot. 
 
Bureaukosten 
Dit betreffen o.a. specifieke advieskosten derden voor juristen, fiscalisten, advocaten en 
aanbestedingen, accountantskosten, kosten voor opslag van een gedeelte van het archief, overige 
kosten om te voldoen aan de archiefwet, het laten uitvoeren van diverse audits, uitvoeren jaarlijkse 
Aicon-monitor, drukwerk, verzekeringen en overige kosten zoals boeken en abonnementen, 
portokosten en bankkosten. Daarnaast vallen acquisitie- en representatiekosten hieronder. 
Per saldo zijn de kosten met € 52.000 gedaald, waarvan € 50.000 een verschuiving is van 
bureaukosten naar overige kosten. 
 
Kapitaallasten software  
De kapitaallasten zijn per saldo in 2021 € 120.000 lager dan in 2020. 
De grootste dalingen betreft een aantal investeringen die in 2020 volledig is afgeschreven: 

• Meerdere jaren op één aanslagbiljet    € 43.000 

• Optimaliseren Key2Waarderen    € 36.000 

• Investeringen Call center (2015)   € 10.000 

• Investeringen digitale postmodule (2015)  € 10.000 
 
Daarnaast vallen naar verwachting de kosten voor de afnamefunctionaliteit LV WOZ, fase 2 (ten 
behoeve van de belastingoplegging voor het waterschap) € 17.000 lager uit dan begroot. Hier staan 
ook minder opbrengsten tegenover. 
Er is een stelpost opgenomen voor updates van het belastingpakket en voor het afnemen van een 
aantal opties.  
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Projectkosten 
Door de Waarderingskamer is besloten dat het taxeren van woningen op gebruiksoppervlakte in het 
kader van de Wet WOZ wordt verplicht vanaf 1 januari 2022.  
 
In 2021 dient het project ‘van inhoud naar oppervlakte’ afgerond te zijn, zodat de herwaardering voor 
de beschikking in 2022 (waardepeildatum 1 januari 2021) op basis van gebruiksoppervlakte kan 
plaatsvinden. Hiermee voldoet BSR aan de wettelijke bepalingen. Doel is om dit project af te ronden 
in 2020. Voor 2021 is er geen budget voor dit project opgenomen. 
 
Kosten Stationsstraat 4 (huisvesting, facilitaire zaken en kantoorautomatisering) 
In december 2019 is BSR verhuisd naar het pand aan de Stationsstraat in Tiel. 
Bij het opstellen van de begroting 2020 waren veel zaken hieromtrent nog niet bekend.  
De verwachte kosten prijspeil 2021 komen uit op € 815.000 (2020: € 785.000). 
De aan BSR in rekening gebrachte kosten voor deze dienstverlening in 2019 kwamen uit op  
€ 831.000. 
 
Taakstelling 
BSR realiseert zich dat door de stijging van wettelijke verplichtingen en overige ontwikkelingen het 
gevraagde budget in de afgelopen jaren een stijgende lijn heeft laten zien.  
Omdat BSR actief wil bijdragen aan het terugdringen van de kosten voor haar deelnemers is in deze 
begroting 2021 een taakstelling opgenomen ad € 204.000 t.o.v. € 100.000 in 2020. 
De verwachting is dat deze taakstelling grotendeels wordt gerealiseerd door afname van de formatie, 
wat mogelijk wordt door de doorgevoerde procesoptimalisatie in de afgelopen jaren. Dit zal 
gerealiseerd worden door o.a. natuurlijk verloop. 
 
3.3 Toelichting baten 
 
De baten voor specifieke bijdragen van deelnemers (investeringsbijdragen en overige bijdragen) zijn 
als volgt (x € 1.000): 
 

Investeringsbijdrage afnamefunctionaliteit LV WOZ (WSRL) 45 

Onderhoudskosten afnamefunctionaliteit LV WOZ (WSRL) 52 

Bijdrage MijnOverheid/DigiD WSRL 82 

Bijdrage MijnOverheid/DigiD Avri 10 

Totaal 189 

 
3.4 Kostenbeheersing 
 
BSR streeft ernaar om de kosten zo laag mogelijk te houden. Periodiek kijken wij daarom kritisch naar 
onze budgetten. BSR moet voldoen aan diverse wet- en regelgeving, o.a. op het gebied van de 
landelijke voorzieningen en privacy. Dit vraagt om extra investeringen en kosten, die niet te 
beïnvloeden zijn, waardoor de begroting de laatste jaren een stijgende trend laat zien.  
 
Om de kosten te beheersen wordt uniformering en standaardisering steeds belangrijker. Dit geldt voor 
de processen van BSR, maar ook voor de aanlevering van informatie door bronhouders. 
Het belang van automatisering hierbij staat buiten kijf.  
 
Processen 
BSR speelt in op de continu veranderende omstandigheden op het gebied van technologie, wet- en 
regelgeving en maatschappij. Dit doen wij door actief betrokken te zijn bij gremia waar nieuwe 
ontwikkelingen en innovaties worden geïnitieerd.  
 
Vanuit deze nieuwe ontwikkelingen en innovaties ligt de focus de komende jaren op kwaliteit, 
standaardisatie, automatisering en digitalisering. BSR richt zich op de beste oplossing voor haar 
stakeholders.  
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Automatisering 
BSR streeft ernaar het beheer van applicaties in eigen beheer tot een minimum te beperken. Het 
technisch beheer van applicaties beleggen wij zoveel mogelijk bij onze leveranciers, zodat wij ons 
kunnen focussen op het functionele beheer en onze primaire taken.  
Het uitbesteden van het technisch beheer is in lijn met de ontwikkelingen richting een volledige SaaS-
omgeving (Software as a Service). Het maakt ons flexibel en minder kwetsbaar en op de langere 
termijn zal dit ook moeten leiden tot kostenbesparing.  
 
3.5 Prestatie-indicatoren programma’s 2021 
 
Jaarlijks wordt de Service Level Agreement (SLA) tussen BSR en haar deelnemers geëvalueerd en bij 
eventuele wijzigingen opnieuw vastgesteld.  
 
Wij verwijzen u naar de in de SLA opgenomen indicatoren.  
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Programma’s 
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Programma 1:  HEFFEN  

 
Doelstelling van het programma Heffen 
 
Het tijdig, volledig, juist en optimaal opleggen van de aanslagen lokale belastingen. 
 
BSR verwerkt diverse gegevensbronnen (geautomatiseerd). In toenemende mate zijn deze 
gegevensbronnen basisregistraties (landelijke voorzieningen).  
 
Bij basisregistraties is de bronhouder verantwoordelijk voor de juistheid van de daarin opgenomen 
gegevens. Wettelijk uitgangspunt voor de verwerking van gegevens uit een basisregistratie is dat de 
afnemer van deze gegevens uitgaat van de juistheid daarvan. 
De uitdaging voor BSR is om alle gegevens (geleverd door de bronhouders) die benodigd zijn voor de 
aanslagoplegging tijdig te verzamelen en verwerken. 
BSR blijft zich continue inspannen om zo efficiënt mogelijk te acteren in de keten van 
gegevensverwerking.  
 
Uitgangspunt bij de aanslagoplegging is om een belastingaanslag in beginsel op te leggen in het jaar 
waarop deze aanslag betrekking heeft. Daarnaast worden ingekomen bezwaar- en verzoekschriften 
binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen afgehandeld. 
 
Speerpunten/ontwikkelingen programma Heffen 2021 
 
Focus ligt overall op samenwerking in de keten, waar mogelijk geautomatiseerd. 
1. Aansluiten op (nieuwe) basisregistraties. 
2. Aansluiten op berichtenverkeer in combinatie met terugmeldvoorzieningen. 
3. Uitvoering geven aan vergaande uniformering/harmonisering en standaardisering (verordeningen, 

software). 
4. Borgen, controleren en analyseren van data en werkprocessen. 
5. Teamontwikkeling tot allround medewerkers. 
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Programma Heffen (x € 1.000) 

 

 Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Realisatie 
2019 

Salarissen en sociale lasten 907 1.003 821 

Overige personeelskosten 27 29 84 

Totaal personeelskosten 934 1.032 905 

    

Kapitaallasten software 179 115 86 

Automatiseringskosten 513 535 421 

Licentiekosten 2 23 14 

Technisch applicatiebeheer 128 160 0 

Drukken, printen en verzenden 
belastingpost 336 352 433 

Gegevensaanlevering derden 157 115 65 

Gebruikersvergoeding MijnOverheid 131 153 131 

Proceskostenvergoedingen 10 10 0 

Bankkosten 0 0 0 

Communicatieplatform/telefonie 20 18 0 

Overige kosten primair proces 116 86 16 

    

Projectkosten 0 0 178 

    

Mutatie voorziening 0 0 0 

    

Onvoorzien 25 26 0 

    

Doorbelasting kosten overhead 1.077 1.164 1.060 

    

Taakstelling  -25 -75 0 

    

Subtotaal lasten 3.603 3.714 3.309 

    

Kwijtschelding derden 0 0 0 

Vervolgingskosten 0 0 0 

Rente 0 0 0 

Bijdragen voor personeel 0 0 0 

Investeringsbijdragen 104 45 43 

Bijdragen deelnemers 3.366 3.419 2.944 

Overige bijdragen deelnemers 133 144 157 

Inkomensoverdracht Rijk 0 61 70 

Subsidies 0 0 0 

    

Subtotaal baten 3.603 3.669 3.214 

    

Resultaat voor resultaatbestemming 0 -45 -95 

Reservemutaties    

Stortingen 75 75 38 

Onttrekkingen 75 120 133 

Reservemutaties 0 -45 -95 

    

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 
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Lasten 
 
Bij de salariskosten is een stijging van € 96.000 t.o.v. de primitieve begroting 2020 voorzien door 
geschatte loonontwikkeling vanwege stijging van de salariskosten, waarbij BSR de cao Werken voor 
waterschappen volgt. Ook stijgen de sociale lasten en wordt er rekening gehouden met de periodieke 
salarisverhoging tot het maximum van betreffende schaal. 
Daarnaast is er een kleine verschuiving van salarislasten tussen de programma’s. 
 
Overige personeelskosten 
Overige personeelskosten betreffen grotendeels reis- en verblijfskosten (inclusief woon-werk), 
opleidingskosten en overige personeelgerelateerde kosten. 
 
Kapitaallasten software, automatiseringskosten en licentiekosten. 
De kapitaallasten zijn per saldo in 2021 € 64.000 lager dan in 2020. 
De module ‘Meerdere jaren op één aanslagbiljet’ is ultimo 2020 afgeschreven. De kapitaallasten  
ad € 43.000 werden tot en met 2020 doorbelast aan Avri.  
Op basis van de voorlopige offerte vallen ook de kapitaallasten voor de afnamefunctionaliteit LV WOZ 
fase 2 € 17.000 lager uit. Deze kosten worden doorbelast aan WSRL.  
Er is een stelpost opgenomen voor updates van het belastingpakket en voor het afnemen van een 
aantal opties.  
 
Aan alle investeringen in software zijn onderhoudskosten verbonden. Onze softwareleverancier 
verhoogt de tarieven jaarlijks met gemiddeld 3%. Er treedt steeds meer een verschuiving op van 
investeringen en onderhoudskosten naar licentiekosten. Per saldo stijgen genoemde kosten met  
€ 44.000. 
 
Technisch applicatiebeheer 
Na het opzeggen de Service Level Agreement ICT door Waterschap Rivierenland heeft BSR zich 
georiënteerd  op alternatieve mogelijkheden. BSR heeft het technisch applicatiebeheer inmiddels 
ondergebracht bij Centric. De uiteindelijke kosten hiervoor zijn voor het programma Heffen € 32.000 
hoger dan eerder geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de gestelde kwaliteitseisen. 
 
Drukken, printen en verzenden belastingpost 
In 2020 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor het verzorgen van betreffende 
diensten. De kosten zijn voor het programma Heffen € 16.000 hoger dan eerder begroot. 
 
Gegevensaanlevering derden 
De aanbesteding ‘beeldmateriaal’ is tijdelijk on hold gezet. Het bleek noodzakelijk dat de 
wensen/noodzaak omtrent het te gebruiken beeldmateriaal meer inzichtelijk wordt gemaakt.  
In deze begroting  zijn wij uitgegaan van de huidige kosten, onderverdeeld naar de programma’s 
waarvoor deze ingezet worden. Er heeft een gedeeltelijke verschuiving plaatsgevonden naar het 
programma Waarderen. 
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Gebruikersvergoeding MijnOverheid/DigiD 
BSR moet voor het aantal keren dat een burger succesvol inlogt via DigiD op de BSR-omgeving een 
vergoeding betalen. Dit geldt ook voor het aantal berichten dat verzonden wordt via de Berichtenbox 
naar burgers via MijnOverheid. 
 
Voor gemeenten verloopt de financiering hiervoor via het gemeentefonds. Gecombineerde 
belastingsamenwerkingen zoals BSR ontvangen een factuur van Logius en kunnen het gemeentelijke 
deel daarvan (forfaitair 40%) declareren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties (BZK). Het restant wordt in rekening gebracht bij Avri en WSRL conform de verdeelsleutel van 
het programma Heffen. Deze inkomsten staan onder overige bijdragen deelnemers. 
 
Communicatieplatform/telefonie 
Om bereikbaar en flexibel te kunnen werken is een overeenkomst voor mobiele telefonie afgesloten.  
Alle medewerkers hebben hiertoe de beschikking over een smartphone. 
 
Het communicatieplatform is een online contact platform inclusief IVR (Interactive Voice Response) 
en abonnementen, waardoor het voor alle medewerkers mogelijk is om plaatsonafhankelijk te werken.  
 
Overige kosten (primair proces) 
Ten behoeve van effectiever en efficiënter werken, wordt gewerkt aan procesoptimalisatie en 
standaardisatie. Het is van belang dat BSR zich op diverse fronten blijft ontwikkelen om mee te 
kunnen met de actualiteiten en om de gewenste kwaliteit te kunnen blijven leveren.  
 
Onvoorzien 
Er is 1% van de totale kosten opgenomen als onvoorzien. 
 
Doorbelasting kosten Overhead 
Zie voor de doorbelasting de specificatie bij het programma Overhead. 
 
Taakstelling 
BSR realiseert zich dat door de stijging van wettelijke verplichtingen en overige ontwikkelingen het 
gevraagde budget een stijgende lijn laat zien.  
Omdat BSR actief wil bijdragen aan het terugdringen van de kosten voor haar deelnemers is in deze 
begroting een taakstelling opgenomen.  
 
Baten 
 
Investeringsbijdragen 
Voor Waterschap Rivierenland (WSRL) wordt geïnvesteerd in een module inzake afnemerschap  
LV WOZ. Hiervoor wordt een investeringsbijdrage geraamd, conform de jaarlijkse kapitaallasten  
(€ 45.000). 
 
Overige bijdragen deelnemers 
De onderhoudskosten van de bovenstaande vermelde module (investering) worden direct naar WSRL 
(€ 52.000) doorbelast en zijn opgenomen als overige bijdragen deelnemers. 
Daarnaast is er onder deze post 60% van de kosten voor MijnOverheid/DigiD opgenomen (€ 91.500), 
dit bedrag wordt doorbelast aan Avri en WSRL. De overige 40% ad € 61.000 is opgenomen onder 
Inkomensoverdracht Rijk.  

Bijdragen deelnemers 
De bijdragen van deelnemers zijn gebaseerd op een tarief van € 1,5310 per aanslagregel  
(2020: € 1,5169). 
Het geraamde aantal aanslagregels in 2021 bedraagt 2.233.400 (2020: 2.218.600 regels). 
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Programma 2: INNEN  

 
Doelstelling van het programma Innen 
  
Het tijdig, volledig, juist en optimaal invorderen van opgelegde belastingaanslagen. 
 
Om daaraan te kunnen voldoen, dienen alle betalingen tijdig, volledig en juist te worden verwerkt.  
Er kunnen betalingsregelingen worden getroffen waarna erop dient te worden toegezien dat deze 
betalingsregelingen worden nagekomen.  
BSR is bereikbaar, zowel digitaal als telefonisch, voor alle vragen aangaande betalingen en 
kwijtscheldingsverzoeken.   
 
De bij BSR binnenkomende kwijtscheldingsverzoeken, alsmede administratieve beroepen, worden 
binnen de daarvoor wettelijke termijnen afgehandeld. BSR ontlast de aanvrager van kwijtschelding 
zoveel als mogelijk door gebruik te maken van een digitale toetsing door Stichting Inlichtingenbureau 
(opgericht door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). 
 
Indien een opgelegde belastingaanslag niet of niet volledig binnen de daarvoor geldende termijn wordt 
betaald, worden de volgende stappen ondernomen: herinnering, aanmaning, dwangbevel per post, 
loonvordering, hernieuwd bevel tot betalen en beslaglegging. De hieraan verbonden kosten komen ten 
laste van de belastingschuldigen.  
 
Speerpunten/ontwikkelingen programma Innen 2021 
 
1. Borgen, controleren en analyseren van data en werkprocessen met als doel het verhogen van de 

effectiviteit en efficiëntie. 
2. We passen een proactieve en klantgerichte invordering toe. Daarnaast blijven wij actief op zoek 

naar, en onderzoeken wij continu mogelijke verbeteringen. 
3. Belastingjaar 2017 volledig operationeel afronden. 
 
Toelichting op speerpunten 
 
1. Borgen, controleren en analyseren van data en werkprocessen met als doel het verhogen van de 

effectiviteit en efficiëntie. 
Onze data geeft ons gedetailleerde informatie over onze invordering. Met behulp van deze data 
onderzoeken we onder andere de mogelijkheden van profilering van klantgroepen en het effect 
hiervan op onze invordering.  

 
2. We passen een proactieve en klantgerichte invordering toe. Daarnaast blijven we actief op zoek 

naar, en onderzoeken wij continu mogelijke verbeteringen. 
We analyseren onze werkprocessen op frequente basis. Dit doen wij onder andere door de quick-
wins direct door te voeren. Wij blijven alert op onze lange termijn doelen en bijbehorende effecten.  

 
3. Belastingjaar 2017 volledig operationeel afronden. 

We zetten actief in op het operationeel afronden van belastingjaar 2017. Dat betekent dat er in 
2021 extra nadruk ligt op de openstaande posten over belastingjaar 2017. Zowel onze 
werkvoorbereiders als deurwaarders benaderen deze klanten proactief met als doel om in 2021 
het belastingjaar 2017 operationeel af te ronden. 
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 Programma Innen (x € 1.000) 

 

 Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Realisatie 
2019 

Salarissen en sociale lasten 1.148 1.189 1.153 

Overige personeelskosten 85 83 86 

Totaal personeelskosten 1.233 1.272 1.239 

    

Kapitaallasten 80 73 50 

Automatiseringskosten 254 264 235 

Licentiekosten 3 4 0 

Technisch applicatiebeheer 50 62 0 

Drukken, printen en verzenden 
belastingpost 69 104 102 

Gegevensaanlevering derden 14 14 13 

Gebruikersvergoeding MijnOverheid 33 0 0 

Proceskostenvergoedingen 0 0 0 

Bankkosten 118 118 118 

Communicatieplatform/telefonie 68 75 0 

Overige kosten primair proces 46 70 1 

    

Projectkosten 0 0 70 

    

Mutatie voorziening 0 0  

    

Onvoorzien 20 20 0 

    

Doorbelasting kosten overhead 1.357 1.387 1.489 

    

Taakstelling  -20 -55 0 

    

Subtotaal lasten 3.325 3.408 3.317 

    

Kwijtschelding derden 0   

Vervolgingskosten 1.400 1.400 1.515 

Rente 75 50 92 

Bijdragen voor personeel 0 0 0 

Bijdragen deelnemers 1.850 1.928 1.725 

Overige bijdragen 0 0 5 

Subsidies 0 0 0 

    

Subtotaal baten 3.325 3.378 3.337 

    

Resultaat voor resultaatbestemming 0 -30 20 

Reservemutaties    

Stortingen 0 38 97 

Onttrekkingen 0 -68 77 

Reservemutaties 0 -30 20 

    

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 
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Lasten 
 
Bij de salariskosten is een stijging van € 41.000 t.o.v. de primitieve begroting 2020 voorzien door 
geschatte loonontwikkeling door stijging van de salariskosten waarbij BSR de cao Werken voor 
waterschappen volgt. Ook stijgen de sociale lasten en wordt er rekening gehouden met de periodieke 
salarisverhoging tot het maximum van betreffende schaal. 
Daarnaast is er een kleine verschuiving van salarislasten tussen de programma’s. 
 
Overige personeelskosten 
Overige personeelskosten betreffen grotendeels reis- en verblijfskosten (inclusief woon-werk), 
opleidingskosten en overige personeel gerelateerde kosten. 
 
Kapitaallasten software, automatiseringskosten en licentiekosten. 
Medio 2019 is er een manager Innen aangesteld. Deze heeft in beeld gebracht welke ontwikkelingen 
de komende jaren noodzakelijk zijn. De kapitaallasten voor de benodigde investeringen (grotendeels 
in 2020) zijn opgenomen in de begroting 2021. 
 
De automatiseringskosten betreffen hoofdzakelijk het belastingpakket.  
 
Technisch applicatiebeheer 
Na het opzeggen de Service Level Agreement ICT door Waterschap Rivierenland heeft BSR zich 
georiënteerd op alternatieve mogelijkheden. BSR heeft het technisch applicatiebeheer inmiddels 
ondergebracht bij Centric. De uiteindelijke kosten hiervoor zijn voor het programma Innen € 12.000 
hoger dan eerder geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de gestelde kwaliteitseisen. 
 
Drukken, printen en verzenden belastingpost 
In 2020 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor het verzorgen van betreffende 
diensten. De kosten zijn voor het programma Innen € 35.000 hoger dan eerder begroot.  
 
Communicatieplatform/telefonie 
Om bereikbaar en flexibel te kunnen werken is er een overeenkomst voor mobiele telefonie 
afgesloten. Alle medewerkers hebben hiertoe de beschikking over een smartphone. 
 
Het communicatieplatform is een online contact platform inclusief IVR (Interactive Voice Response) en 
abonnementen, waardoor het voor alle medewerkers mogelijk is om plaatsonafhankelijk te werken.  
 
Overige kosten (primair proces) 
Ten behoeve van effectiever en efficiënter werken, wordt gewerkt aan procesoptimalisatie en 
standaardisatie. Het is van belang dat BSR zich op diverse fronten blijft ontwikkelen om mee te 
kunnen met de actualiteiten en om de gewenste kwaliteit te kunnen blijven leveren.  
 
Onvoorzien 
Er is 1% van de totale kosten opgenomen als onvoorzien. 
 
Doorbelasting kosten Overhead 
Zie voor de doorbelasting de specificatie bij het programma Overhead. 
 
Taakstelling 
BSR realiseert zich dat door de stijging van wettelijke verplichtingen en overige ontwikkelingen het 
gevraagde budget een stijgende lijn laat zien.  
Omdat BSR actief wil bijdragen aan het terugdringen van de kosten voor haar deelnemers is in deze 
begroting een taakstelling opgenomen. 
 
Baten 
 
Vervolgingskosten 
Dit betreffen bij belastingschuldigen in rekening gebrachte vervolgingskosten. Er is rekening 
gehouden met een oninbaar gedeelte van deze vorderingen. 
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BSR streeft ernaar om niet meer kosten bij belastingplichtigen in rekening te brengen dan 
noodzakelijk. Dit is een sociaal en maatschappelijk wenselijk aspect. Voor BSR betekent dit lagere 
opbrengsten vanuit invorderingskosten. 
Bij het opstellen van de begroting is de ‘Coronacrisis’ actueel. Het is niet bekend welke gevolgen dit 
heeft voor de opbrengsten invorderingskosten 2021. 
 
Rente 
De rente die in rekening wordt gebracht bij belastingschuldigen, die niet tijdig betalen en waar rente in 
rekening kan worden gebracht, is in lijn gebracht met voorgaande jaren ontvangen rente. Bij het 
opstellen van de begroting is de ‘Coronacrisis’ actueel. Het is niet bekend of de huidige rente van 
0,01% weer wordt verhoogd naar 4,0%. Deze opbrengsten zijn met € 25.000 verlaagd. 
 
Bijdragen deelnemers 
De bijdragen van deelnemers zijn gebaseerd op een tarief van € 3,2621 per aanslag (2020: € 3,1672). 
Het geraamde aantal aanslagbiljetten in 2021 bedraagt 591.000 (2020: 584.200). 
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Programma 3: WAARDEREN  

 
Doelstelling van het programma Waarderen 
 
Het tijdig, volledig, juist en optimaal uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). 
 
Hierbij dient uit te worden gegaan van het toetsingskader en de richtlijnen van de Waarderingskamer, 
die toezicht houdt op de uitvoering van de Wet WOZ. 
 
Jaarlijks dient BSR voor alle onroerende zaken, die in het gebied van haar gemeentelijke deelnemers 
zijn gelegen, een WOZ-waarde naar de in de Wet WOZ opgenomen waardepeildatum vast te stellen.  
 
Vervolgens dient de WOZ-waarde te worden vastgesteld bij een voor bezwaar vatbare beschikking. 
Deze beschikking wordt uit efficiencyoverwegingen in beginsel op hetzelfde aanslagbiljet vermeld als 
de belastingaanslagen. 
 
Om aan het voorgaande te kunnen voldoen, dienen diverse gegevensbronnen (geautomatiseerd) te 
worden verwerkt door BSR. In toenemende mate zijn deze gegevensbronnen basisregistraties.  
 
BSR is niet alleen afnemer van basisregistraties, maar is voor haar gemeentelijke deelnemers ook 
bronhouder van de basisadministratie WOZ. Dat betekent dat BSR niet alleen de WOZ-waarde van 
onroerende zaken bepaalt en een voor bezwaar vatbare beschikking vaststelt, maar ook dient te 
voldoen aan het ontsluiten van de basisregistratie WOZ via de landelijke voorziening WOZ.  
 
Bij basisregistraties is de bronhouder verantwoordelijk voor de juistheid van de daarin opgenomen 
gegevens. Wettelijk uitgangspunt voor de verwerking van gegevens uit een basisregistratie is dat de 
afnemer van deze gegevens uitgaat van de juistheid daarvan. 
 
BSR verzamelt en verwerkt tijdig alle gegevens die benodigd zijn voor de uitvoering van de Wet WOZ.  
 
Uitgangspunt is om een WOZ-beschikking te versturen binnen 8 weken na het begin van het 
kalenderjaar waarvoor zij geldt. Daarnaast worden ingekomen bezwaarschriften binnen de daarvoor 
geldende wettelijke termijnen afgehandeld. Tegen de beslissing op een bezwaarschrift kan beroep 
worden ingesteld bij de rechtbank. Deze beroepschriften dienen binnen de door de rechtbank gestelde 
termijnen te worden behandeld. 

 
Speerpunten/ontwikkelingen programma Waarderen 2021 
 
1. Volledig benutten van de mogelijkheden van een nieuwe waarderingsapplicatie, geïmplementeerd 

in 2020. 
2. Interactie met belanghebbenden. 
3. De herwaardering 2021 (waardepeildatum 1 januari 2021) voor de beschikking 2022 zal 

plaatsvinden op basis van  gebruiksoppervlakte. 
 
Toelichting op speerpunten 
 
1. Volledig benutten van de mogelijkheden van een nieuwe waarderingsapplicatie, geïmplementeerd 

in 2020. 
Hierbij richten wij ons niet alleen op de herwaardering. Het streven is om alle mogelijkheden van 
deze applicatie in te zetten ter bevordering van de interne beheersing van het WOZ proces,  
mede door het verwerven van relevante stuurinformatie ten behoeve van zelfevaluatie en het 
nemen van acties ter verbetering. 
 

2. Interactie met belanghebbenden 
Wij richten ons op vervroegd (informeel) contact, waarbij de belanghebbende zelf een rol kan 
spelen bij het bewaken van de volledigheid en juistheid van gegevens. Door contact, 
voorafgaande aan de bezwaarfase, verwachten wij het aantal formele bezwaren te reduceren. 
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3. De herwaardering 2021 (waardepeildatum 1 januari 2021) voor de beschikking 2022 zal 
plaatsvinden op basis van  gebruiksoppervlakte. 
Afronden van de transitie om te voldoen aan de wettelijke verplichting om in februari 2022 te 
beschikken op basis van gebruiksoppervlakte in plaats van inhoud en hiermee aan te sluiten op 
de landelijke voorziening BAG. 
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Programma Waarderen (x € 1.000) 

 

 Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Realisatie 
2019 

Salarissen en sociale lasten 1.171 1.217 1.045 

Overige personeelskosten 109 89 155 

Totaal personeelskosten 1.280 1.306 1.200 

    

Kapitaallasten 128 79 59 

Automatiseringskosten 156 98 137 

Licentiekosten 0 56 0 

Technisch applicatiebeheer 22 27 0 

Drukken, printen en verzenden 
belastingpost 20 7 0 

Gegevensaanlevering derden 12 45 89 

Gebruikersvergoeding MijnOverheid 0 0 0 

Proceskostenvergoedingen 115 175 182 

Bankkosten 0 0 0 

Communicatieplatform/telefonie 15 14 0 

Overige kosten primair proces 12 24 4 

    

Projectkosten 255 0 381 

    

Mutatie voorziening 0 0 0 

    

Onvoorzien 20 18 0 

    

Doorbelasting kosten overhead 925 1.005 900 

    

Taakstelling  -20 -25 0 

    

Subtotaal lasten 2.940 2.829 2.952 

    

Kwijtschelding derden 0 0 0 

Vervolgingskosten 0 0 0 

Rente 0 0 0 

Bijdragen voor personeel 0 0 0 

Investeringsbijdragen 0 0 0 

Bijdragen deelnemers 2.940 2.829 2.906 

Overige bijdragen deelnemers 0 0 0 

Subsidies 0 0 0 

    

Subtotaal baten 2.940 0 2.906 

    

Resultaat voor resultaatbestemming 0 0 -46 

Reservemutaties    

Stortingen 75 37 65 

Onttrekkingen 75 -37 111 

Reservemutaties 0 0 -46 

    

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 
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Lasten 
 
Bij de salariskosten is een stijging van € 46.000 t.o.v. de primitieve begroting 2020 voorzien door 
geschatte loonontwikkeling door stijging van de salariskosten waarbij BSR de cao Werken voor 
waterschappen volgt. Ook stijgen de sociale lasten en wordt er rekening gehouden met de periodieke 
salarisverhoging tot het maximum van betreffende schaal. 
Daarnaast is er een kleine verschuiving van salarislasten tussen de programma’s. 
 
Overige personeelskosten 
Overige personeelskosten betreffen grotendeels reis- en verblijfskosten (inclusief woon-werk), 
opleidingskosten en overige personeel gerelateerde kosten. 
 
Kapitaallasten software, automatiseringskosten en licentiekosten. 
Kapitaallasten dalen doordat een gedeelte van de investeringen is afgeschreven. 
In 2020 wordt overgegaan op een nieuw waarderingspakket. Alleen noodzakelijke investeringen voor 
de koppeling van het waarderingspakket naar de belastingapplicatie worden gedaan. 
 
Voor het nieuwe waarderingspakket zijn licentiekosten opgenomen. 
 
Technisch applicatiebeheer 
Na het opzeggen de Service Level Agreement ICT door Waterschap Rivierenland heeft BSR zich 
georiënteerd  op alternatieve mogelijkheden. BSR heeft het technisch applicatiebeheer inmiddels 
ondergebracht bij Centric. De uiteindelijke kosten hiervoor zijn voor het programma Waarderen  
€ 5.000 hoger dan eerder geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de gestelde 
kwaliteitseisen. 
 
Gegevensaanlevering derden 
De aanbesteding ‘beeldmateriaal’ is tijdelijk on hold gezet. Het is noodzakelijk dat de 
wensen/noodzaak van het te gebruiken beeldmateriaal meer inzichtelijk wordt gemaakt. In deze 
begroting  zijn we uitgegaan van de huidige kosten, onderverdeeld naar de programma’s waarvoor 
deze ingezet worden. Er heeft een gedeeltelijke verschuiving plaatsgevonden van het programma 
Heffen naar het programma Waarderen. 
 
Proceskostenvergoedingen 
De afgelopen jaren is het een trend dat er steeds grootschaliger bezwaar wordt gemaakt door 
zogenoemde WOZ-bureaus. Al bij een geringe bijstelling van de WOZ-waarde hebben deze bureaus 
recht op proceskostenvergoeding. 
 
Communicatieplatform/telefonie 
Om bereikbaar en flexibel te kunnen werken is er een overeenkomst voor mobiele telefonie 
afgesloten. Alle medewerkers hebbe hiertoe de beschikking over een smartphone. 
 
Het communicatieplatform is een online contact platform inclusief IVR (Interactive Voice Response) en 
abonnementen, waardoor het voor alle medewerkers mogelijk is om plaatsonafhankelijk te werken.  
 
Overige kosten (primair proces) 
Ten behoeve van effectiever en efficiënter werken, wordt gewerkt aan procesoptimalisatie en 
standaardisatie. Het is van belang dat BSR zich op diverse fronten blijft ontwikkelen om mee te 
kunnen met de actualiteiten en de gewenste kwaliteit te kunnen blijven leveren.  
 
Projectkosten 
Door de Waarderingskamer is besloten dat het taxeren van woningen op gebruiksoppervlakte in het 
kader van de Wet WOZ wordt verplicht vanaf 1 januari 2022.  
 
In 2021 dient het project ‘van inhoud naar oppervlakte’ afgerond te zijn, zodat de herwaardering voor 
de beschikking in 2022 (waardepeildatum 1 januari 2021) op basis van gebruiksoppervlakte kan 
plaatsvinden. Hiermee voldoet BSR aan de wettelijke bepalingen. Doel is om dit project af te ronden in 
2020. Voor 2021 is er geen budget voor dit project opgenomen. 
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Onvoorzien 
Er is 1% van de totale kosten opgenomen als onvoorzien. 
 
Doorbelasting kosten Overhead 
Zie voor de doorbelasting de specificatie bij het programma Overhead. 
 
Taakstelling 
BSR realiseert zich dat door de stijging van wettelijke verplichtingen en overige ontwikkelingen het 
gevraagde budget een stijgende lijn laat zien.  
Omdat BSR actief wil bijdragen aan het terugdringen van de kosten voor haar deelnemers is in deze 
begroting een taakstelling opgenomen. 
 
Bijdragen deelnemers 
De bijdragen van deelnemers zijn gebaseerd op een tarief van € 24,7691 per object 
(2020: € 26,1129).  
Het totaalaantal objecten in 2021 bedraagt 114.203 (2020: 112.580). 
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Programma 4:  BAG/WKPB 

 
Doelstelling van het programma BAG/WKPB 
 
Het tijdig, volledig, juist en optimaal uitvoeren van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen 
(Wet BAG) alsmede de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB). 
 
In de Wet BAG wordt geregeld dat gemeenten een aantal basisgegevens over gebouwen en adressen 
bijhouden in één geautomatiseerd systeem. De BAG-gegevens uit alle gemeenten worden centraal 
beschikbaar gesteld via de landelijke voorziening BAG, die door het Kadaster wordt beheerd. Alle 
overheidsorganen moeten hiervan verplicht gebruik maken bij de uitoefening van hun 
publiekrechtelijke taken.  
 
De WKPB is bedoeld om eenvoudig inzicht te krijgen in de door de overheid opgelegde beperkingen 
op een stuk grond of een gebouw.  
 
BSR is niet alleen afnemer van BAG/WKPB, maar is voor enkele gemeentelijke deelnemers ook 
bronhouder van de BAG/WKPB. Dat betekent dat BSR niet alleen deze wetten uitvoert, maar ook 
dient te voldoen aan het ontsluiten van deze basisregistratie via de landelijke voorziening BAG.  
Bij basisregistraties is de bronhouder verantwoordelijk voor de juistheid van de daarin opgenomen 
gegevens. Wettelijk uitgangspunt voor de verwerking van gegevens uit een basisregistratie is dat de 
afnemer van deze gegevens uit gaat van de juistheid daarvan. 
 
De uitdaging voor BSR is, om alle gegevens die benodigd zijn voor de uitvoering van de BAG/WKPB, 
tijdig te hebben verzameld en correct te hebben verwerkt alsmede, als bronhouder van de 
basisregistraties BAG op correcte wijze te ontsluiten via de landelijke voorziening BAG. 
 
Speerpunten/ontwikkelingen programma BAG/WKPB 2021 
 
1. Het optimaal integreren van de BAG en WOZ processen. 
2. Borgen, controleren en analyseren van data en werkprocessen, inclusief digitalisering en 

automatisering. 
3. Gelet op de financiële voordelen voor de gemeentelijke deelnemers is de inzet om de BAG voor  

al onze gemeentelijke deelnemers uit te voeren. 
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Programma BAG/WKPB (x € 1.000) 

 

 Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Realisatie 
2019 

Salarissen en sociale lasten 56 44 62 

Overige personeelskosten 2 1 7 

Totaal personeelskosten 58 45 69 

    

Kapitaallasten 8 8 2 

Automatiseringskosten 22 30 21 

Licentiekosten 0 0 0 

Technisch applicatiebeheer 0 0 0 

Drukken, printen en verzenden 
belastingpost 0 0 0 

Gegevensaanlevering derden 0 0 0 

Gebruikersvergoeding MijnOverheid 0 0 0 

Proceskostenvergoedingen 0 0 0 

Bankkosten 0 0 0 

Communicatieplatform/telefonie 1 1 0 

Overige kosten primair proces 0 8 0 

    

Projectkosten 0 0 0 

    

Mutatie voorziening 0 0 0 

    

Onvoorzien 1 6 0 

    

Doorbelasting kosten overhead 22 25 27 

    

Taakstelling  -1 -1 0 

    

Subtotaal lasten 111 122 119 

    

Kwijtschelding derden 0 0 0 

Vervolgingskosten 0 0 0 

Rente 0 0 0 

Bijdragen voor personeel 0 0 0 

Bijdragen deelnemers 111 122 118 

    

Subtotaal baten 111 122 118 

    

Resultaat voor resultaatbestemming 0 0 -1 

Reservemutaties    

Stortingen 0 0 0 

Onttrekkingen 0 0 1 

Reservemutaties 0 0 -1 

    

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 
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Lasten 
 
Kapitaallasten en automatiseringskosten 
Door de wettelijke verplichting om te voldoen aan de eisen betreffende BAG 2.0 per 1 januari 2020 is 
er geïnvesteerd in een softwarerelease. Zowel over de eerder aangeschafte software als over de 
softwarerelease moeten onderhoudskosten worden betaald.  
Daarnaast zijn de kosten voor de verplichte ‘uitwijkregeling’ BAG (€ 7.000) hierin opgenomen. 
 
Onvoorzien 
Al een aantal jaren is formeel een begrotingsrechtmatigheid ontstaan die dan middels een besluit van 
het algemeen bestuur weer wordt rechtgetrokken. Deze begrotingsrechtmatigheid ontstaat al bij een 
overschrijding van € 1,00. 
Om dit te voorkomen is de stelpost voor onvoorzien verhoogd met € 5.000. Uiteindelijk wordt er 
afgerekend op basis van de werkelijke kosten. 
 
Doorbelasting kosten Overhead 
Zie voor de doorbelasting de specificatie bij het programma Overhead. 
 
Taakstelling 
BSR realiseert zich dat door de stijging van wettelijke verplichtingen en overige ontwikkelingen het 
gevraagde budget een stijgende lijn laat zien.  
Omdat BSR actief wil bijdragen aan het terugdringen van de kosten voor haar deelnemers is in deze 
begroting een taakstelling opgenomen. 
 
Baten 
 
De bijdragen van deelnemers zijn gebaseerd op een tarief van € 5,5224 (2020: € 5,0451) per object. 
Het totaal aantal objecten in 2021 bedraagt naar raming 22.110 (2020: 22.060). 
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Programma 5:  Overhead 

 
Met ingang van 2018 is BSR wettelijk verplicht de kosten van overhead als afzonderlijk programma op 
te nemen in de begroting. Doelstelling hiervan is een transparantere begroting.  
 
De definitie van overhead die de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen conform de BBV 
hanteren luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in 
het primaire proces. 
 
Conform de notitie BBV bestaat de overhead o.a. uit: 
 

• Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).  

• Het betreft alle hiërarchische leidinggevenden in het primair proces. Zij hebben een personele 
verantwoordelijkheid waaronder het voeren van functioneringsgesprekken.  

• Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.  
Het betreft functies als controllers, adviseurs en specialisten, planning & control, financiële 
verantwoording, administratieve organisatie, risicomanagement, (EDP) auditing, interne 
kwaliteitszorg, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;  

• P&O / HRM.  
Het betreft salarisadministratie, P&O / HRM advies, organisatie- en formatieadvies, OR-
ondersteuning, mobiliteitscentrum, coaching, leren en ontwikkelen, bedrijfsmaatschappelijk 
werk, ARBO, recruitment, arbeidsvoorwaarden, HR control.   

• Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement).  

• Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie.  
Het gaat om zowel interne als externe communicatie.  

• Informatievoorziening en automatisering (ICT).  
Het betreft medewerkers informatisering en automatisering, systeem-en netwerkbeheer, 
werkplekondersteuning, helpdesk, ontwikkeling ICT-projectmanagement, technisch 
applicatiebeheer en functioneel applicatiebeheer dat door bedrijfsvoering medewerkers wordt 
gedaan. 

• Facilitaire zaken en Huisvesting.  
Dit is inclusief receptie, beveiliging en catering en gebouwenbeheerders.  

• Managementondersteuning primair proces. 
 
Speerpunten/ontwikkelingen 2021 

• Bijdragen aan de speerpunten/ontwikkelingen van de overige programma’s door uitvoering te 
geven aan de visie 2018-2021. 
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Programma Overhead (x € 1.000) 

 

 Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Realisatie 
2019 

    

Salarissen en sociale lasten 1.506 1.729 1.495 

Overige personeelskosten 487 499 488 

Totaal personeelskosten 1.993 2.228 1.983 

    

Kapitaallasten 24 24 5 

Automatiseringskosten 6 11 24 

Licentiekosten 158 124 127 

Communicatieplatform/telefonie 12 13 0 

Externe- en interne communicatie 27 27 21 

Bureaukosten 320 262 253 

Overige kosten  6 44 122 

Personeel & Organisatie 60 45 38 

    

    

Huur 200 210 0 

Kapitaallasten verbouwing 0 67 0 

Facilitair 355 281 143 

Informatiebeleid & automatisering 0 0 343 

Kantoorautomatisering 189 257  

Overige kosten huisvesting 31 0 393 

Totaal huisvesting en 
kantoorautomatisering 775 815 879 

    

Mutatie voorziening 0 0 40 

    

Onvoorzien 34 36 0 

    

Taakstelling -34 -48 0 

    

Subtotaal lasten 3.381 3.581 3.492 

    

Doorbelasting programma Heffen 1.077 1.164 1.060 

Doorbelasting programma Innen 1.357 1.387 1.489 

Doorbelasting programma Waarderen 925 1.005 900 

Doorbelasting programma BAG/WKPB 22 25 27 

Overige bijdragen deelnemers 0 0 16 

    

Subtotaal baten 3.381 3.581 3.492 

    

Resultaat voor resultaatbestemming 0 0 0 

Reservemutaties    

Stortingen 0 0 0 

Onttrekkingen 0 0 0 

Reservemutaties 0 0 0 

    

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 
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Salariskosten en sociale lasten 
Bij de salariskosten is een stijging van € 223.000 t.o.v. de primitieve begroting 2020 voorzien door 
geschatte loonontwikkeling door stijging van de salariskosten waarbij BSR de cao Werken voor 
waterschappen volgt. Ook stijgen de sociale lasten en wordt er rekening gehouden met de periodieke 
salarisverhoging tot het maximum van betreffende schaal. 
 
Overige personeelskosten 
Dit zijn budgetten voor opleidingen, inhuur (o.a. ter vervanging bij ziekte), reis- en verblijfkosten, 
parkeervergunningen, wervingskosten en kosten voor de OR, ARBO en verzekeringen. Ook is er 
budget opgenomen voor het vitaliteitsplan voor onze medewerkers. 
 
Licentiekosten 
Ten behoeve van een transparante bedrijfsvoering is een aangepaste overeenkomst inzake het 
gebruik van een Business Intelligencetool afgesloten. Deze tool stelt de organisatie in staat om op 
eenvoudige wijze uniforme stuur- en managementinformatie te genereren (totale kosten € 68.000).  
 
Tevens zijn er licentiekosten voor diverse softwaretools, zoals het boekhoudpakket, tijdschrijfsysteem, 
informatiebeveiliging/privacytool, contentmanagement, intranet, e-facturering en een ticketsysteem ten 
behoeve van service en incidentmeldingen. 
 
Communicatieplatform/telefonie 
Om bereikbaar en flexibel te kunnenwerken is er een overeenkomst voor mobiele telefonie afgesloten.  
Alle medewerkers hebbe hiertoe de beschikking over een smartphone. 
 
Het communicatieplatform is een online contact platform inclusief IVR (Interactive Voice Response) en 
abonnementen, waardoor het voor alle medewerkers mogelijk is om plaatsonafhankelijk te werken.  
 
Bureaukosten 
Dit betreffen o.a. specifieke advieskosten derden voor juristen, fiscalisten, advocaten en aanbeste-
dingen (€ 45.000), accountantskosten (€ 75.000), kosten voor opslag van een gedeelte van het archief 
(€ 20.000), overige kosten om te voldoen aan de archiefwet (€ 5.000), een ICT-audit (€ 35.000), het 
laten uitvoeren van diverse audits (€ 18.000), uitvoeren jaarlijkse Aicon-monitor (€ 14.000), bijdrage 
directeurenoverleg (€ 3.000), drukwerk (€ 11.000), verzekeringen (€ 7.000) en overige kosten zoals 
boeken en abonnementen (€ 5.000), portokosten (€ 5.000) en bankkosten (€ 5.000). Daarnaast vallen 
acquisitie- en representatiekosten hieronder (€ 14.000). 
 
Overige kosten  
Ten behoeve van effectiever en efficiënter werken, wordt gewerkt aan procesoptimalisatie en 
standaardisatie. Het is van belang dat BSR zich op diverse fronten blijft ontwikkelen om mee te 
kunnen met de actualiteiten en om de gewenste kwaliteit te kunnen blijven leveren. 
 
Personeel en Organisatie 
WSRL voert voor BSR de salaris- en personeelsadministratie uit. Daarnaast wordt gebruikt gemaakt 
van de diensten van een HR-adviseur. Op basis van de nieuwe SLA 2021 komen de kosten uit op 
€ 45.000, inclusief btw. 
 
Kosten Stationsstraat 4 (huisvesting, facilitaire zaken en kantoorautomatisering) 
In december 2019 is BSR verhuisd naar het pand aan de Stationsstraat in Tiel. 
Bij het opstellen van de begroting 2020 waren veel zaken nog niet bekend.  
De verwachte kosten prijspeil 2021 komen uit op € 815.000 (2020: € 785.000). 
De aan BSR in rekening gebrachte kosten voor deze dienstverlening in 2019 kwamen uit op  
€ 831.000. 
 
Onvoorzien 
Er is 1% van de totale kosten opgenomen als onvoorzien. 
 
Taakstelling 
BSR realiseert zich dat door de stijging van wettelijke verplichtingen en overige ontwikkelingen het 
gevraagde budget een stijgende lijn laat zien.  
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Omdat BSR actief wil bijdragen aan het terugdringen van de kosten voor haar deelnemers is in deze 
begroting een taakstelling opgenomen. 
 
Doorbelasting kosten Overhead 
De kosten worden doorbelast naar de programma’s Heffen, Innen, Waarderen en BAG/WKPB. 
 
De kosten voor huisvesting (inclusief facilitaire zaken) en kantoorautomatisering worden in de 
begroting 2021 verdeeld over de programma’s op basis van de formatie die aan een programma 
werkt. 
 
De verdeelsleutel van de overige overheadkosten gaat op basis van de salariskosten per programma, 
gecorrigeerd met een factor voor de verhouding van de werkzaamheden van de managers, team ICT 
en team Ontwikkeling en Ondersteuning. 
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Paragrafen 
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Paragraaf lokale heffingen 
 
BSR heft en int lokale heffingen voor haar deelnemers.  
 
De inkomsten van de belastingen komen volledig ten gunste van betreffende deelnemers. 
 
De beslissingsbevoegdheid ligt volledig bij de deelnemers. Zij stellen zelf de verordeningen inclusief 
het kwijtscheldingsbeleid en de tarieven vast.  
 
In de begrotingen van de deelnemers wordt inzichtelijk gemaakt hoe bij de berekening van tarieven 
van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten 
de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag 
liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd. 
 

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
Weerstandsvermogen 
 
Volgens artikel 11 van de BBV bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen: 
 

1. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de 
gemeenschappelijke regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; 

2. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen 
zijn in relatie tot de financiële positie. 

Tevens maakt het BBV onderscheid tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit, waarbij 
onder de incidentele weerstandscapaciteit wordt verstaan het vermogen om onverwachte incidentele 
tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het 
geldende niveau. 
 
Voor kwantificeerbare risico’s is BSR verplicht een voorziening te vormen. 
 
De incidentele weerstandscapaciteit van BSR is gelijk aan de in de begroting opgenomen post 
onvoorzien. 
 
In 2009 is besloten dat er geen algemene reserve bij BSR zal worden gevormd.  
BSR heeft daardoor geen structurele weerstandscapaciteit 
 
Voor eventuele risico’s die niet in de begroting zijn opgenomen, en niet gedragen kunnen worden uit 
de post onvoorzien, dienen deelnemers van BSR zelf een voorziening te treffen. 
 
Risico’s met betrekking tot de belastingopbrengsten behoren niet tot de bedrijfsrisico’s van BSR. 
 
Risicobeheersing 
 
Risico 
Een kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel 
belang die niet voorzien is in de begroting van enig jaar. 
 
Risicomanagement 
Het identificeren en kwantificeren van risico’s en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden 
van de risico’s en/of de gevolgen van de risico’s beheersbaar houdt. 
 
Beheersmaatregelen 
Het stelsel van maatregelen en procedures die worden genomen om de onderkende risico’s te 
ondervangen dan wel om de opkomende risico’s te signaleren en het effect hiervan te beperken. 
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Risico’s 
 
Opbrengsten vervolgingskosten 
Opbrengsten invorderingskosten en heffingsrente zijn gebaseerd op ervaringscijfers van afgelopen 
jaren. Sinds 2019 verstuurt BSR een voor de burger kosteloze herinneringsbrief voordat de formele 
aanmaning wordt verstuurd. Hiermee wordt het contactmoment met de belastingschuldige vervroegd. 
De opbrengsten vervolgingskosten zijn afhankelijk van het betalingsgedrag van belastingplichtigen.  
Bij het opstellen van de begroting is de ‘Coronacrisis’ actueel. Het is niet bekend welke gevolgen dit 
heeft voor de opbrengsten invorderingskosten 2021. 
 
Beheersmaatregel: 
Tijdig het invorderingsproces starten. 
 
Software 
Indien er onverwachte investeringen in software noodzakelijk zijn zal dit leiden tot structurele 
kapitaallasten en automatiseringskosten. 
 
Beheersmaatregel: 
Contacten met softwareleveranciers onderhouden. Voor het afnemen van een optie de 
noodzakelijkheid en effectiviteit beoordelen. 
 
Datalekken 
Vanuit de uitvoering van de Wet meldplicht datalekken wordt geregistreerd of de mate van inbreuk op 
persoonsgegevens dermate is dat een aanzienlijke kans op, of ernstige nadelige gevolgen voor de 
bescherming van de verwerkte persoonsgegevens aanwezig is. Uit dergelijke meldingen kan in het 
uiterste geval een boete worden opgelegd. 
 
Beheersmaatregel: 
Vanuit escalatieteam wordt dit nauw bewaakt, waarbij per kwartaal wordt gerapporteerd aan het 
managementteam. 
 
Ziekteverzuim 
Indien er langdurig ziekteverzuim optreedt waarvoor inhuur noodzakelijk is, kan dit voor bepaalde 
expertise leiden tot noodzakelijke inhuur tegen relatief hoge kosten. Ook kan het voorkomen dat een 
medewerker deels arbeidsongeschikt wordt verklaard en daardoor voor een aantal uren op de loonlijst 
blijft staan. Deze uren zijn veelal minder effectief in te vullen. 
 
Beheersmaatregel: 
Actief begeleiden om verzuim te voorkomen. 
Passend werk zoeken bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. 
 
Aansluiten basisregistraties/landelijke voorzieningen 
Het aansluiten bij een basisregistratie is een intensief traject. Er is capaciteit nodig voorafgaand, 
tijdens en na aansluiting van de diverse wettelijk verplichte basisregistraties. 
 
Beheersmaatregel: 
Zo efficiënt mogelijk invulling geven aan deze trajecten. 
 
Herziening belastingstelsel waterschappen 
Landelijk loopt er via de Unie van Waterschappen onderzoek naar mogelijkheden tot herziening. Dit 
zal consequenties hebben voor het werkaanbod en de processen bij BSR.  
 
Beheersmaatregel: 
Ontwikkelingen volgen en actief betrokken blijven.  
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Van inhoud naar oppervlakte 
Door de Waarderingskamer is besloten dat het taxeren van woningen op gebruiksoppervlakte in het 
kader van de Wet WOZ wordt verplicht vanaf de beschikkingen in 2022.  
 
De planning is om het project ‘van inhoud naar oppervlakte’ in 2020 af te ronden. Gezien de huidige 
ontwikkelingen inzake de arbeidsmarkt en de Corona-crisis kan het zijn dat de werkzaamheden 
doorlopen in 2021. 
 
Beheersmaatregel: 
Continue overleg met de externe projectleider inzake de voortgang. 
 
Rechtmatigheid 
Door een wetswijziging moet vanaf het boekjaar 2021 een rechtmatigheidsmededeling worden 
afgeven in de jaarstukken. Het bestuur is hiervoor verantwoordelijk.  
De rechtmatigheidsverantwoording wordt gecontroleerd door de externe accountant. 
 
Beheersmaatregel: 
De gevolgen voor BSR worden momenteel onderzocht. Dit wordt opgepakt samen met andere GR’en 
in Regio Rivierenland. 
 
Corona 
Bij het opstellen van deze begroting is nog geen inzicht in de effecten voor de noodzakelijke 
maatregelen. 
 
Beheersmaatregel: 
Continue monitoren van ontwikkelingen 
 
Verandering en verschuiving in werkzaamheden  
Alle genoemde ontwikkelingen hebben effect op de huidige werkzaamheden. 
 
Beheersmaatregel: 
Continue aandacht en verder ontwikkelen van strategie, structuur, cultuur, mensen, middelen en 
resultaat.  
 
Financiële kengetallen 
 
Op grond van de BBV is een aantal kengetallen verplicht voorgeschreven. Hiervan zijn drie financiële 
kengetallen relevant voor BSR, zoals in onderstaande tabel weergegeven. 
 

Kengetallen 2021 

Netto schuldquote  - 1321,00% 

Solvabiliteitsratio 3,10%  

Grondexploitatie n.v.t. 

Structurele exploitatieruimte 0,00%*  

Belastingcapaciteit  n.v.t. 
*Incidentele lasten worden gedekt met incidentele baten 

 
Netto schuldquote 
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen 
middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de 
exploitatie drukken.  
Een negatieve schuldquote geeft aan dat er geen schulden zijn. 
 
Solvabiliteitsratio 
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin BSR in staat is om op de lange termijn aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio wordt berekend door het eigen vermogen (reserves) af 
te zetten tegen het balanstotaal ultimo balansdatum.  
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Bij een lage solvabiliteit is relatief meer Vreemd Vermogen aanwezig, BSR beschikt immers niet over 
een algemene reserve.   
 
De structurele exploitatieruimte ratio 
Deze indicator geeft aan of de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hierbij gaat het om het 
onderscheid tussen structurele (meerjarige) en incidentele (eenmalige) inkomsten en uitgaven. 
 
Investeringen 2021-2024 

 
investeringen met een economisch 
nut (x € 1.000) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Stand per 1 januari 606 2.031 2.242 1.923 1.547 1.168 

Investeringen 1.627 904 148 98 98 98 

Afschrijvingen 202 693 467 474 477 475 

Stand per 31 december 2.031 2.242 1.923 1.547 1.168 791 

 
De kapitaallasten vloeiende uit bovenstaande investeringen zijn opgenomen in de begroting 2021 en 
meerjarenraming 2022-2024. Een gedeelte hiervan (€ 168.000 structureel) is opgenomen onder de 
post huisvesting. 
 
Algemeen 
 
Op grond van art. 8 lid 1 van de Financiële verordening BSR dient in de begroting en jaarrekening 
inzicht te worden gegeven in de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen. 
 
Reserves  
 

Reserve vervangen 
belastingapplicatie ( x € 1.000) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Stand per 1 januari 283 299 299 224 149 74 

Toevoeging 150 150 150 150 150 150 

Onttrekking 134 150 225 225 225 224 

Saldo 31 december 299 299 224 149 74 0 

 
In 2014 is een deel van onze belastingapplicatie volledig afgeschreven. Op 11 december 2013 heeft  
ons algemeen bestuur besloten vanaf 2015 jaarlijks € 150.000 (ca. 50%) van vrijvallende 
afschrijvingskosten te storten in de reserve “Vervangen belastingapplicatie”. Dit  om grote 
tariefschommelingen in de toekomst voorkomen. Deze reserve mag tevens worden aangewend voor 
uitgaven voor de bestaande belastingapplicatie waar het betreft aanpassing van wet- en regelgeving, 
aanvullende functionaliteit en nieuwe versies (updates en upgrades). De maximale omvang van de 
reserve is bepaald op € 500.000. 
 
Voorzieningen  
 

Voorziening voormalig personeel  
( x € 1.000) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Stand per 1 januari 702 641 521 401 281 161 

Toevoeging 40 0 0 0 0 0 

Vrijval 0 0 0 0 0 0 

Aanwending 101 120 120 120 120 120 

Saldo 31 december 641 521 401 281 161 41 

 
Betreft regelingen voor salaris, WW, wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen voor voormalige 
medewerkers. Deze voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd. 
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Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 
 
De meeste investeringen van BSR betreffen software.  
Naast de aanschafkosten voor deze investeringen betaalt BSR onderhoudskosten aan betreffende 
leveranciers. 
 
Daarnaast is de verwachting dat in het kader van de nieuwe huisvesting geïnvesteerd wordt in de 
inrichting van het gebouw. 
 
De artikelen 12.1 en 12.2 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 
(BBV) is voor BSR niet van toepassing. 
 

Paragraaf financiering 
 
Algemeen 
 
De Wet FIDO stelt de kaders voor een verantwoorde, prudente en professioneel ingerichte 
treasuryfunctie van de lokale overheden. 
 
Treasurybeheer 
Binnen het Treasurybeheer richt het risicobeheer zich op het beheersen van rente- en koersrisico’s. 
 
Renterisicobeheer 
 
Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld overheden mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar.  
Voor gemeenschappelijke regelingen is de kasgeldlimiet gesteld op 8,2% van de totale bruto lasten  
(€ 10.073.000). De kasgeldlimiet voor 2021 is € 826.000. 
 
Renterisiconorm 
De renterisiconorm geeft het maximale leningenbedrag aan dat binnen 1 jaar onderhevig mag zijn aan 
rentewijziging. Voor gemeenschappelijke regelingen is dit normbedrag bepaald op 20% van het 
begrotingstotaal met een minimum van € 2.500.000. Voor BSR geldt de minimumnorm. 
 
Vooralsnog zal er in 2021 geen gebruik worden gemaakt van kortlopende of langlopende 
financieringen. 
 
Kredietrisicobeheer 
Kredietrisicobeheer (of debiteurenrisicobeheer) is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit de 
mogelijkheid van een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na 
kunnen komen van verplichtingen door de tegenpartij. 
Aangezien BSR geen geldleningen heeft verstrekt aan derden geldt het risico uitsluitend voor de 
vorderingen op debiteuren. Hierop wordt door BSR een actief invorderingsbeleid gevoerd. 
 
Relatiebeheer 
BSR heeft twee rekeningen-courant bij de Deutsche Bank (één voor de belastingopbrengsten en één 
voor de exploitatie van BSR). 
BSR moet verplicht schatkistbankieren. Dagelijks worden de saldi op de rekeningen-courant dagelijks 
automatisch afgeroomd naar onze rekeningen bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën. 
 
  



 

38 

 

Paragraaf Bedrijfsvoering 
 
Algemeen 
 
De Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland is op 1 januari 2008 in 
werking getreden. Hierin nemen deel de gemeenten Culemborg, IJsselstein, Maasdriel, Montfoort, 
Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede, Waterschap Rivierenland (WSRL) en 
Avri. 
 
De door BSR voor haar deelnemers uit te voeren werkzaamheden zijn: 

- het heffen en invorderen van belastingen; 
- het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ); 
- het beheer en uitvoeren van vastgoedinformatie; 
- het beheer en uitvoeren van de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG) en de 

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wet WKPB). 
 
BSR 2021 in aantallen 

 Begroting 
2021 

Begroting 
2020 

Jaarrekening 
2019 

aanslagen 591.000 584.200 660.332 

aanslagregels 2.233.400 2.218.600 2.221.827 

WOZ-objecten 114.203 112.580 112.208 

BAG-objecten 22.110 22.060 21.978 

 
Het aantal aanslagen in 2019 was met name hoger door de herindeling van diverse gemeenten  
 
Prestatiemanagement 
 
Jaarlijks wordt de Service Level Agreement (SLA) met de deelnemers geëvalueerd en waar nodig 
bijgesteld.  
 
Managementinformatie 
 
Wij leveren periodiek geanalyseerde en onderbouwde managementinformatie aan onze deelnemers 
middels een voorjaars- en najaarsrapportage. In het verlengde van onze visie wordt op dit moment 
gewerkt aan het verder verbeteren van onze stuur- en managementinformatie. Dit om de prestaties 
van onze organisatie te monitoren en waar nodig bij te sturen.  
 
Organisatieontwikkeling 
 
Het management van BSR legt de nadruk op integrale organisatieontwikkeling met behulp van 
performance improvement en Lean werken middels focus op processen, resultaat, houding en gedrag, 
en leiderschap. Dit is een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van BSR. 
 
Focus op kwaliteit 
 
In afstemming met het bestuur ligt de focus van BSR op kwaliteit, zoals te herleiden uit onze visie 
2018-2021. 
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Financiën 
 
De bijdragen van de deelnemers zijn gebaseerd op de tarieven voor de producten: Heffen, Innen, 
Waarderen en BAG/WKPB. De kosten worden zoveel als mogelijk rechtstreeks aan de producten 
toegerekend. Overhead wordt via verdeelsleutels over de programma’s verdeeld.  
 
Bij de toelichting op de producten is aangegeven hoe het tarief wordt bepaald. 
 
Tarieven 2021 
 
De tarieven zijn gebaseerd op het saldo van de toegerekende kosten en opbrengsten gedeeld door de 
productie. Voor 2021 gelden voor de deelnemers de volgende tarieven: 
 

  Begroot 2021 
€ 

Begroot 2020 
€ 

Mutatie 
t.o.v. 2020 

Heffen Per aanslagregel 1,5310 1,5169 0,0141 

Innen Per aanslagbiljet 3,2621 3,1672 0,0949 

Waarderen Per object 24,7691 26,1129 -/- 1,3438 

BAG/WKPB Per object 5,5224 5,0451 0,4773 

  

Paragraaf verbonden partijen 
 
De definitie van verbonden partijen is volgens het BBV “Een verbonden partij is een privaatrechtelijke 
of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft”. 
 
Dit is voor BSR niet van toepassing aangezien BSR geen verbonden partijen heeft. 
 

Paragraaf grondbeleid 
 
BSR heeft geen grondbeleid. Deze paragraaf is daarom niet van toepassing. 
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Financiële begroting 
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Overzicht baten en lasten 2021 (x € 1.000) 

 
 Begroting 2020 Begroting 2021 Realisatie  

2019 

Salarissen en sociale lasten 4.788 5.182 4.576 

Overige personeelskosten 710 701 820 

Totaal personeelskosten 5.498 5.883 5.396 

    

Kapitaallasten software 419 299 202 

Onderhoudskosten 951 938 838 

Licentiekosten 163 207 141 

Technisch applicatiebeheer 200 249 0 
Drukken, printen en verzenden 
belastingpost 425 463 535 

Gegevensaanlevering derden 183 174 167 

Gebruikersvergoeding MijnOverheid 164 153 131 

Proceskostenvergoedingen 125 185 0 

Bankkosten 118 118 0 

Communicatieplatform/telefonie 116 121 0 

Externe- en interne communicatie 27 27 21 

Bureaukosten 320 262 0 

Overige kosten (primair proces) 180 232 143 

Personeel & Organisatie 60 45 38 

Projectkosten 255 0 629 

    

Huur  200 210 0 

Kapitaallasten verbouwing 0 67 0 

Facilitair 355 281 143 

Kantoorautomatisering 189 257 343 

Overige kosten huisvesting 31 0 393 
Totaal huisvesting en 
kantoorautomatisering 775 815 879 
    

Mutaties voorziening 0 0 40 

    
Onvoorzien 100 106 0 

    

Taakstelling -100 -204 0 

    

Subtotaal lasten 9.979 10.073 9.713 

    

Kwijtschelding derden 0 0 0 

Vervolgingskosten 1.400 1.400 1.515 

Rente 75 50 92 

Bijdragen voor personeel 0 0 0 

Investeringsbijdragen 104 45 43 

Bijdragen deelnemers 8.267 8.298 7.693 

Overige bijdragen deelnemers 133 144 178 
Inkomensoverdracht Rijk 0 61 70 

Subsidies 0 0 0 

    

Subtotaal baten 9.979 9.998 9.591 

    

Resultaat voor resultaatbestemming 0 -75 -122 

Reservemutaties    

Stortingen 150 150 200 

Onttrekkingen 150 225 322 

Reservemutaties 0 -75 -122 

    

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 
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Overzicht  baten en lasten 2021 per programma (x € 1.000) 

   
 Heffen Innen Waarderen BAG Overhead Totaal 

begroting 
2021 

Salarissen en sociale 
lasten 1.003 1.189 1.217 44 1.729 

 
5.182 

Overige personeelskosten 29 83 89 1 499 701 

Totaal personeelskosten 1.032 1.272 1.306 45 2.228 5.883 

       

Kapitaallasten software 115 73 79 8 24 299 

Automatiseringskosten 535 264 98 30 11 938 

Licentiekosten 23 4 56 0 124 207 

Technisch 
applicatiebeheer 160 62 27 0 0 

249 

Drukken, printen en 
verzenden belastingpost 352 104 7 0 0 

463 

Gegevensaanlevering 
derden 115 14 45 0 0 

174 

Gebruikersvergoeding 
MijnOverheid 153 0 0 0 0 

153 

Proceskostenvergoedingen 10 0 175 0 0 185 

Bankkosten 0 118 0 0 0 118 

Communicatieplatform/tele
fonie 18 75 14 1 13 121 

Externe- en interne 
communicatie 0 0 0 0 

27 27 

Bureaukosten 0 0 0 0 262 262 

Overige kosten (primair 
proces) 86 70 24 8 44 232 

Personeel & Organisatie 0 0 0 0 45 45 

Projectkosten 0 0 0 0 0 0 

       

Huur 0 0 0 0 210 210 

Kapitaallasten verbouwing 0 0 0 0 67 67 

Facilitair 0 0 0 0 281 281 

Kantoorautomatisering 0 0 0 0 257 257 

Overige kosten huisvesting 0 0 0 0 0 0 

Totaal huisvesting en 
kantoorautomatisering 0 0 0 0 

 
815 

 
815 

       

Mutaties voorziening 0 0 0 0 0 0 

       

Onvoorzien 26 20 18 6 36 106 

       

Doorbelasting overhead 1.164 1.387 1.005 25 -3.581 0 

       

Taakstelling -75 -55 -25 -1 -48 -204 

       

Subtotaal lasten 3.714 3.408 2.829 122 0 10.073 
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 Heffen Innen Waarderen BAG Overhead Totaal 
begroting 

2021 

Kwijtschelding derden 0 0 0 0 0 0 

Vervolgingskosten 0 1.400 0 0 0 1.400 

Rente 0 50 0 0 0 50 

Bijdragen voor personeel 0 0 0 0 0 0 

Investeringsbijdrage 45 0 0 0 0 145 

Bijdragen deelnemers 3.419 1.928 2.829 122 0 8.298 

Overige bijdragen 
deelnemers 144 0 0 0 0 144 

Inkomensoverdracht Rijk 61 0 0 0 0 61 

Subsidies 0 0 0 0 0 0 

       

Subtotaal baten 3.669 3.378 2.829 122 0 9.998 

       

Resultaat voor 
resultaatbestemming -45 -30 0 0 

 
0 

 
-75 

Reservemutaties       

Stortingen 75 38 37 0 0 150 

Onttrekkingen 120 -68 -37 0 0 225 

Reservemutaties -45 -30 0 0 0 -75 

       

Resultaat na 
resultaatbestemming 0 0 0 0 

 
0 

 
0 
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Bijlage 3: Overzicht van lasten per taakveld (x € 1.000)            

  
0.61 OZB 

woningen 
0.62 OZB niet 

woningen 
0.64 Overige 
belastingen 

7.2 Riolering 7.3 Afval 8.3 BAG Overhead Totaal 

Salarissen en sociale lasten 850 465 1.767 85 242 44 1.729 5.182 

Overige personeelskosten 60 33 91 4 13 1 499 701 

Kapitaallasten software 57 30 152 7 21 8 24 299 

Automatiseringskosten 91 42 645 31 88 30 11 938 

Licentiekosten 37 21 22 1 3 0 123 207 

Technisch applicatiebeheer 25 12 179 9 24 0 0 249 

Drukken, printen en verzenden belastingpost 21 5 368 18 51 0 0 463 

Gegevensaanlevering derden 33 18 104 5 14 0 0 174 

Gebruikersvergoeding MijnOverheid 6 1 123 6 17 0 0 153 

Proceskostenvergoedingen 111 65 8 0 1 0 0 185 

Bankkosten 4 1 95 5 13 0 0 118 

Communicatieplatform/telefonie 12 6 76 3 10 1 13 121 

Externe- en interne communicatie 0 0 0 0 0 0 27 27 

Bureaukosten 0 0 0 0 0 0 262 262 

Overige kosten (primair proces) 21 10 125 6 17 8 45 232 

Personeel & Organisatie 0 0 0 0 0 0 45 45 

Huur 0 0 0 0 0 0 210 210 

Kapitaallasten verbouwing 0 0 0 0 0 0 67 67 

Facilitair 0 0 0 0 0 0 281 281 

Kantoorautomatisering 0 0 0 0 0 0 257 257 

Onvoorzien 13 7 37 2 5 6 36 106 

Taakstelling -21 -10 -105 -5 -14 -1 -48 -204 

Totaal lasten 1.320 706 3.687 177 505 97 3.581 10.073 
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Bijlage 3: Overzicht van baten per taakveld (x € 1.000)  

 
0.61 OZB 

woningen 
0.62 OZB niet 

woningen 
0.64 Overige 
belastingen 

7.2 Riolering 7.3 Afval 8.3 BAG Totaal 

Vervolgingskosten 52 10 1.129 54 155 0 1.400 

Rente 2 1 40 2 5 0 50 

Investeringsbijdragen 0 0 45 0 0 0 45 

Bijdragen deelnemers 1.990 1.141 4.224 265 556 122 8.298 

Overige bijdragen deelnemers 0 0 137 0 7 0 144 

Inkomensoverdracht Rijk 2 1 49 2 7 0 61 

Totaal baten 2.046 1.153 5.624 323 730 122 9.998 
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Bijdragen deelnemers 
 
De bijdragen van de deelnemers zijn gebaseerd op de verrekening van de lasten en baten van de 
producten: heffen, innen, waarderen en BAG/WKPB. 
 

Bijdragen per deelnemer (x € 1.000) 

 Begroting Meerjarenraming Begroting Rekening 

 2021 2022 2023 2024 2020 2019 

Culemborg 424 438 445 453 437 423 

IJsselstein  599 615 623 633 617 590 

Maasdriel 344 354 359 364 352 345 

Montfoort  252 258 262 265 257 248 

Tiel 632 653 674 695 646 624 

West Betuwe 732 759 772 783 735 723 

West Maas en Waal 283 291 295 300 289 282 

Wijk bij Duurstede 373 386 392 399 384 362 

Avri *) 471 487 496 509 457 394 

WSRL**) 4.188 4.340 4.416 4.533 4.093 3.702 

Totaal 8.298 8.581 8.734 8.934 8.267 7.693 
  *)   exclusief bijdrage voor MijnOverheid (€ 10.000) 
  **) exclusief investeringsbijdrage en bijdrage onderhoudskosten afnemerschap LV WOZ (2021: € 97.000)  
       en bijdrage voor MijnOverheid (€ 82.000).  

 
De bijdragen van de deelnemers is berekend op de aantallen aanslagregels, biljetten en objecten. 
Uitgangspunt is de werkelijke aantallen 2019 met een geraamde stijging van 0,5% per jaar en  
voor de WOZ-objecten de geraamde areaaluitbreiding.  
 
De kosten per verdeelsleutel zijn voor de programma’s Heffen, Innen en BAG/WKPB gestegen. 
Dit heeft invloed op alle deelnemers. 
 
Voor het programma Waarderen zijn de kosten gedaald. De daling van het programma Waarderen 
t.o.v. 2020 is een gevolg van het afronden van het project ‘van inhoud naar oppervlakte’ waardoor er 
geen kosten in 2021 meer zijn opgenomen. Per saldo is hierdoor bij de deelnemersbijdragen van onze 
gemeentelijke deelnemers een lichte daling zichtbaar.  
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Meerjarenraming 2021–2024 (x € 1.000) 
 
 2021 2022 2023 2024 
Salarissen en sociale lasten 5.182 5.397 5.528 5.674 

Overige personeelskosten 701 701 702 704 

Totaal personeelskosten 5.883 6.098 6.230 6.378 

     

Kapitaallasten software 299 305 309 306 

Automatiseringskosten 938 957 975 993 

Licentiekosten 207 209 211 214 

Technisch applicatiebeheer 249 254 258 263 

Drukken, printen en verzenden 
belastingpost 463 

471 479 488 

Gegevensaanlevering derden 174 177 180 183 

Gebruikersvergoeding MijnOverheid 153 155 157 159 

Proceskostenvergoedingen 185 185 185 185 

Bankkosten 118 118 118 118 

Communicatieplatform/telefonie 121 123 124 126 

Externe- en interne communicatie 27 27 28 29 

Bureaukosten 262 267 236 238 

Overige kosten (primair proces) 232 247 253 259 

Personeel & Organisatie 45 46 47 47 

     

Huur 210 214 218 222 

Kapitaallasten verbouwing 67 67 67 67 

Facilitair 281 285 289 294 

Kantoorautomatisering 257 261 265 268 

Overige kosten huisvesting 0 0 0 0 

     

Mutatie voorziening 0 0 0 0 

     

Onvoorzien 106 104 106 108 

     

Taakstelling -204 -204 -204 -204 

     

Subtotaal lasten 10.073 10.366 10.531 10.741 

     

Vervolgingskosten 1.400 1.407 1.414 1.421 

Rente 50 50 51 51 

Bijdragen voor personeel 0 0 0 0 

Investeringsbijdrage 45 45 45 45 

Bijdragen deelnemers 8.298 8.581 8.734 8.934 

Overige bijdragen deelnemers 144 146 149 152 

Inkomensoverdracht Rijk 61 62 63 64 

Subsidies 0 0 0 0 

     

Subtotaal baten 9.998 10.291 10.456 10.667 

     

Resultaat voor resultaatbestemming -75 -75 -75 -74 

Reservemutaties     

Stortingen 150 150 150 150 

Onttrekkingen 225 225 225 224 

Reservemutaties -75 -75 -75 -74 

     

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 0 

De bedragen in de meerjarenraming zijn geïndexeerd. 
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Bijlagen 
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Bijdragen deelnemers 2021 per taakveld     

 

0.61 OZB 
woningen 

0.62 OZB 
niet 

woningen 

0.64 
Overige 

belastingen 
7.2 

riolering 7.3 afval 

 
 

8.3 BAG 

Culemborg € 251.000 € 139.000 € 4.000 € 30.000 n.v.t. n.v.t. 

IJsselstein € 299.000 € 131.000 € 7.000 € 36.000 € 40.000 € 86.000 

Maasdriel € 184.000 € 129.000 € 5.000 € 26.000 n.v.t n.v.t 

Montfoort € 107.000 € 75.000 n.v.t. € 17.000 € 17.000 € 36.000 

Tiel € 370.000 € 206.000 € 9.000 € 47.000 n.v.t n.v.t 

West Betuwe € 381.000 € 291.000 n.v.t € 60.000 n.v.t n.v.t 

West Maas en Waal € 164.000 € 93.000 € 5.000 € 21.000 n.v.t n.v.t 

Wijk bij Duurstede € 234.000 € 77.000 € 5.000 € 28.000 € 29.000 n.v.t 

Avri n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t € 471.000 n.v.t 

WSRL n.v.t n.v.t € 4.188.000 n.v.t n.v.t n.v.t 

 
De bijdrage van gemeenten aan gemeenschappelijke regelingen dient gesplitst te worden over de 
taakvelden van de gemeenten. Er is een globale inschatting gemaakt o.b.v. aanslagregels en 
objecten. 
 
Overzicht formatie 

 
 Begroting 2021 Begroting 2020 

 Fte Personen Fte Personen 

     

Directie 1,0 1 1,0 1 

     

Team Ontwikkeling & Ondersteuning 9,4 10 9,4 10 

     

Afdeling Gegevensbeheer 13,0 16 13,0 16 

     

Afdeling Klantenservice en ICT 14,1 19 13,8 18 

     

Waarderen & Bezwaar en Beroep 18,8 20 18,8 20 

     

Afdeling Innen 12,1 14 12,4 15 

     

Totaal 68,4 79* 68,4 79* 

* 1 persoon werkt voor 2 afdelingen 
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Aantallen per deelnemer 2021-2024 

    

 
 
  

 Begroting 2021 

 

       
aanslagregels aanslagen 

WOZ-
objecten 

BAG- 
objecten 

Culemborg 30.800 6.400 14.385 n.v.t. 

IJsselstein 46.700 17.300 15.558 15.558 

Maasdriel 26.500 5.900 11.492 n.v.t. 

Montfoort 19.300 7.200 6.552 6.552 

Tiel 46.600 10.900 21.184 n.v.t. 

West Betuwe 52.300 15.600 24.287 n.v.t. 

West Maas en Waal 21.500 4.800 9.448 n.v.t. 

Wijk bij Duurstede 34.900 12.200 11.297 n.v.t. 

Avri 205.700 47.900 n.v.t. n.v.t. 

WSRL 1.749.100 462.800 n.v.t. n.v.t. 

Totaal 2.233.400 591.000 114.203 22.110 

 
 
      

 Begroting 2022 

 

       
aanslagregels aanslagen 

WOZ-
objecten 

BAG- 
objecten 

Culemborg 31.000 6.400 14.505 n.v.t. 

IJsselstein 46.900 17.400 15.604 15.604 

Maasdriel 26.600 5.900 11.542 n.v.t. 

Montfoort 19.400 7.200 6.572 6.572 

Tiel 46.800 11.000 21.388 n.v.t. 

West Betuwe 52.600 15.700 24.576 n.v.t. 

West Maas en Waal 21.600 4.800 9.508 n.v.t. 

Wijk bij Duurstede 35.100 12.300 11.417 n.v.t. 

Avri 206.700 48.100 n.v.t. n.v.t. 

WSRL 1.757.800 465.100 n.v.t. n.v.t. 

Totaal 2.244.500 593.900 115.111 22.176 
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 Begroting 2023 

 

       
aanslagregels aanslagen 

WOZ-
objecten 

BAG- 
objecten 

Culemborg 31.200 6.500 14.625 n.v.t. 

IJsselstein 47.100 17.500 15.650 15.650 

Maasdriel 26.700 6.000 11.592 n.v.t. 

Montfoort 19.500 7.300 6.592 6.592 

Tiel 47.000 11.100 21.951 n.v.t. 

West Betuwe 52.900 15.800 24.806 n.v.t. 

West Maas en Waal 21.700 4.800 9.568 n.v.t. 

Wijk bij Duurstede 35.300 12.400 11.487 n.v.t. 

Avri 207.700 48.300 n.v.t. n.v.t. 

WSRL 1.766.600 467.400 n.v.t. n.v.t. 

Totaal 2.255.700 597.100 116.270 22.242 

 
 
      

 Begroting 2024 

 

       
Aanslagregels aanslagen 

WOZ-
objecten 

BAG- 
objecten 

Culemborg 31.400 6.500 14.745 n.v.t. 

IJsselstein 47.300 17.600 15.696 15.696 

Maasdriel 26.800 6.000 11.642 n.v.t. 

Montfoort 19.600 7.300 6.612 6.612 

Tiel 47.200 11.200 22.529 n.v.t. 

West Betuwe 53.200 15.900 24.906 n.v.t. 

West Maas en Waal 21.800 4.900 9.628 n.v.t. 

Wijk bij Duurstede 35.500 12.500 11.535 n.v.t. 

Avri 208.700 48.500 n.v.t. n.v.t. 

WSRL 1.775.400 469.700 n.v.t. n.v.t. 

Totaal 2.266.900 600.100 117.292 22.308 
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 EMU-saldo 

 Bedragen x € 1.000 Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

 
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. 

onttrekking uit reserves 
-75 -75   -75 -74 

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 467 474 477 475 
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen 

ten laste van de exploitatie 
0 0 0 0 

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa 
die op de balans worden geactiveerd 

148 98 98 98 

5 Baten uit bijdragen van andere overheden, 
de Europese Unie en overigen, die niet op 
de exploitatie zijn verantwoord en niet al in 
mindering zijn gebracht bij post 4 

0 0 0 0 

6 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële 
vaste activa (tegen verkoopprijs 

0 0 0 0 

7 Uitgaven aan aankoop van grond en 
uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. 

0 0 0 0 

8 Baten bouwgrondexploitatie 0 0 0 0 
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor 

zover deze transacties met derden 
betreffen 

120 120 120 120 

10 Lasten die niet via de exploitatie lopen, 
maar rechtstreeks ten laste van de 
reserves worden gebracht en die nog niet 
vallen onder één van bovenstaande posten 

0 0 0 0 

11 Boekwinst bij verkoop van effecten 0 0 0 0 

 Berekend EMU-saldo 124 181 184 183 

 

  



 

53 

 

Compensabele btw 
De btw die BSR ter zake van de gedane inkopen / investeringen betaalt kan door BSR niet worden 
verrekend op de btw-aangifte of worden gecompenseerd bij het btw compensatiefonds. 
Via de btw-transparantiemethode schuift BSR de btw die ter zake van de inkopen / investeringen 
wordt betaald, door naar de deelnemers. Gemeenten kunnen deze btw vervolgens compenseren bij 
het btw compensatiefonds. 
 

 

Ingeschatte 
compensabele 

btw 2021 

Culemborg € 22.200 

IJsselstein € 35.900 

Maasdriel € 18.400 

Montfoort € 15.000 

Tiel € 33.500 

West Betuwe € 39.400 

West Maas en Waal € 15.000 

Wijk bij Duurstede € 21.800 
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Investeringsprogramma 2021-2024 
 

 Investeringen 
2021 

Investeringen 
2022 

Investeringen 
2023 

Investeringen 
2024 

Software investeringsruimte € 100.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 

Uitbreiding interne portal € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 

Callcenter € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 

     

 € 148.000 € 98.000 € 98.000 € 98.000 

 
Voor 2020 zijn de geplande investeringen € 904.000. Het is mogelijk dat deze gedeeltelijk verschuiven 
naar 2021. Indien dit zich voordoet, wordt dit opgenomen in de voor- en najaarsnota 2021. 



Dagelijks Bestuur Belastingsamenwerking Rivierenland
     
            

Geacht bestuur,

Wij hebben begin mei 2020 de concept jaarstukken 2019 en de ontwerp begroting 2021 van u ontvangen. Er 
is ons verzocht om onze zienswijze vóór 26 juni 2020 kenbaar te maken. Middels deze brief informeren wij u 
hierover. 

Zienswijze concept jaarstukken 2019
Wij stemmen in met de concept jaarstukken 2019. 

Zienswijze ontwerp begroting 2021
Wij stemmen in met de ontwerp begroting 2021. 

Met vriendelijke groet,
Namens het Algemeen Bestuur van GR Avri

J. Reus
Voorzitter GR Avri

Datum 4 juni 2020 Uw kenmerk      

Onderwerp Zienswijze Avri op jaarstukken 2019 en 
begroting 2021 BSR

Ons kenmerk      

Contactpersoon A. Bok E-mailadres bok@avri.nl

Telefoonnummer 0345-756621           
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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 9 juli 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 
Avri 2019 

Auteur Avri 

Versie 1 

Datum Februari 2020 
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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.  
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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.  


