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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 9 juli 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 A.H.M. de Vree Lid AB 
gemeente Zaltbommel De heer W. Posthouwer Lid DB en AB 
   
Woordvoerders namens Avri De heer W. Brouwer Directeur Avri / secretaris Bestuur 
 De heer R. Opendorp Accountant BakerTilly 
Afwezig m.k.   
   
 
 

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  De voorzitter opent de vergadering om 09.02 uur en verwelkomt alle aanwezi-
gen. 
De vergadering wordt fysiek gehouden voor de AB leden en de toehoorders 
kunnen digitaal meeluisteren. Om 10.00 uur schuift de accountant aan. 
 

2 Vaststellen agenda Op de agenda staan een paar punten die aandacht behoeven, nl.: 

• 7.1 AB voorstel Aanwijzen locaties  
De voorzitter geeft aan dat we in een juridische kwestie zitten met dit onderwerp. 
Laatste conclusie is dat de GR aangepast moet worden en dat betekent een an-
der traject via de raden. Als de GR toch veranderd moet worden, kunnen we be-
ter de gehele tekst nalopen. Dit punt gaat van de agenda af en komt later terug. 
 

• 7.6 AB voorstel Verrekening inkomstenderving restafval inco luier inza-
meling 

De voorzitter stelt voor om dit punt van de agenda af te halen, omdat dit discus-
sie heeft opgeleverd met de gemeente West Maas en Waal, omdat deze ge-
meente geen rekening heeft kunnen houden met de financiele consequenties. 
Het voorstel wordt daarom aangepast voor wat betreft de ingangsdatum; dit 
wordt 1 januari 2021. Het gewijzigde voorstel komt de volgende AB vergadering 
terug op de agenda. 
 

• 7.2 ‘Evaluatie invoering omgekeerd inzamelen’ 
In gemeente Tiel is het rapport op de agenda van de raad gezet. De raadsver-
gadering vindt volgende week plaats. De heer Groen vraagt of gemeente Tiel 
volgende week schriftelijk mag reageren of dat het onderwerp doorgeschoven 
kan worden naar de volgende vergadering. De voorzitter stelt voor om de andere 
AB leden wel aan te laten geven wat zij van het rapport vinden. De heer Groen 
kan deze reacties dan meenemen naar zijn raad. Besluitvorming vindt dan in de 
volgende AB vergadering plaats. 
 

• Extra agendapunt: 
Als de tijd het toelaat geeft de heer Brouwer een presentatie over de latest esti-
mate van alle grondstoffen. Deze stand van zaken ten aanzien van de kosten en 
baten van de afval- en grondstofstromen is eerder toegezegd aan het AB en 
wordt steeds ten tijde van de vergadering aan de AB leden aangeboden. 
 
De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Mededelingen Vanuit Avri zijn er geen mededelingen. 
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De heer Groen geeft hij dat hij vanwege familieomstandigheden de vergadering 
om 11.00 uur wil verlaten. Wordt hij eerder weggeroepen zal de heer Bergsma 
digitaal namens gemeente Tiel inspreken. 
 

4. Ingekomen stukken  

4.1 Brief Veolia – onderhande-
ling over raamovereenkomst 
vergoeding 2017 en verder 

WB geeft een toelichting op de brief. Na de zomer volgt een gesprek tussen Avri 
en Veolia om te kijken of en hoe we kunnen samenwerken. 
 
 

5. Besluitenlijst en actielijst 

5.1 Besluitenlijst AB 13 februari 
2020 

Besluit: het AB stelt de besluitenlijst van 13 februari 2020 conform vast. 
 

5.2 Actielijst De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. Actie BS  
 

6. Terugkoppeling uit Raads-
informatieavond 15 april 
2020 en Platformbijeen-
komst 3 juni 2020 

Afgelopen periode hebben we 3 avonden georganiseerd voor de raadsleden: 
een raadsinformatieavond op15 april om de begroting en de jaarstukken te be-
spreken; een raadspresentatie over het rapport TwynstraGudde en op 3 juni on-
ze reguliere platformbijeenkomst. 
 
Alle drie de avonden zijn digitaal gedaan. Wat opvalt is dat bij digitale bijeen-
komsten meer mensen aansluiten dan normaal. Eén nadeel van digitaal verga-
deren is dat je de ambiance, interactie en het napraten mist .Daar staat tegen-
over dat de deelnemers wel focussen op de vragen die ze stellen waardoor deze 
to the point waren. 
 
De voorzitter geeft aan dat we voor toekomstige bijeenkomsten gaan kijken of 
we zowel fysiek als digitaal deel nemen kunnen combineren, zodra de corona-
omstandigheden dit toestaan. 
 

7. Ter besluitvorming 

7.1 AB voorstel Aanwijzen loca-
ties 

Zoals bij het vaststellen van de agenda is besloten wordt dit voorstel doorge-
schoven.  
 
De heer Van Someren vraagt of er wel op korte termijn gekeken kan worden 
naar de procedure. Misschien kan het voorstel gesplitst worden. 
 
Afspraak: Avri zal uitzoeken of het omzetten van de bezwaarprocedure naar 
een zienswijzeprocedure een AB aangelegenheid is. Zo ja, dan wordt hier een 
apart voorstel voor gemaakt en komt het terug op de agenda. 
 

7.2 Evaluatie invoering omge-
keerd inzamelen 

 

7.2.1 Rapport TwynstraGudde Zoals bij het vaststellen van de agenda is besloten wordt dit onderwerp alleen 
besproken en besluitvorming volgt in de vergadering van september. 
 
Over het algemeen kijken de gemeenten op dezelfde manier naar het rapport en 
zijn blij met de evaluatie. De belangrijkste punten hierin zijn: 

• Duidelijke richtlijnen en spelregels vaststellen. 

• Deze evaluatie is bedoelt om te leren, dus laten we de uitkomst maar 
ook het projectmatig werken goed verankeren zowel bestuurlijk als bin-
nen de organisatie. 

• Grote projecten goed blijven monitoren. 

• West Maas en Waal onderschrijft de aanbevelingen, maar vraagt aan-
dacht voor het goed implementeren van het nieuwe beleid. Hier zitten 
namelijk haken en ogen (zoals vervuilingen en dumpingen) aan die de 
gemeente ook aan het begin heeft ingebracht. 

• Neem het bestuur maar ook de raden goed mee in het proces. 

• Projecten moeten goed doordacht worden, waardoor het een duidelijk 
verhaal wordt voor alle partijen. 

• Neder Betuwe staat achter de reactie van het DB, maar zij willen wel 
concrete dingen weten wat het DB/Avri gaat doen. 

• Maasdriel geeft aan dat zij graag willen blijven volgen wat er met de 
aanbevelingen gebeurd. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door één of twee 
keer per jaar een overzicht te krijgen. 

• Zaltbommel zou graag een handboek soldaat projectmatig werken heb-
ben. Daarnaast adviseert de gemeente om een warme overdracht te re-
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gelen bij wisseling van bestuur of directeur. Dit zou gedaan kunnen 
worden via een samenvatting met highlights. 

• Creëer draagvlak voor grote beslissingen. 
 
De heer Brouwer herkent alle reacties. Hij geeft aan dat het DB speerpunten 
heeft benoemd, die nu opgepakt worden. In het najaar zal hierover een terug-
koppeling volgen. 
Daarnaast hebben Nedvang en Avri bij de start van ons project afgesproken dat 
Nedvang dit mocht monitoren. Dit rapport is van de week gepubliceerd. In dit 
rapport komen dezelfde zaken naar boven. Hij zal de link naar dit rapport mailen  
naar de AB leden. Actie WB 
 
De heer De Vree vraagt of er al contact is geweest met andere gemeenten die 
ook ons systeem hebben. Vooraf hebben we bij andere gemeenten gekeken, 
maar vervolgens liepen we toch tegen dingen aan. Hoe kunnen we met elkaar 
optrekken en onze inwoners (landelijk) informatie over wat er met ons afval ge-
beurd en hoeveel wij produceren. De heer Brouwer geeft aan dat de NVRD hier 
een rol in speelt om de gemeenten te verenigen. Helaas zijn wij met sommige 
zaken overvallen, zoals de internationale tarieven. In de nieuwe begroting heb-
ben we extra geld opgenomen om de inwoners beter te kunnen informeren.   
 
Afspraak: de heer Groen neemt de opmerkingen van de andere gemeenten 
mee. Het onderwerp komt in de volgende vergadering (september) terug ter be-
sluitvorming. 
 

7.2.2 AB voorstel Bestuurlijke re-
actie op het rapport 
 

Zie bovenstaand. 

 

7.3 Jaarstukken 2019  

7.3.1 AB voorstel Kredietover-
schrijding 

Dit voorstel staat als hamerstuk op de agenda, omdat de AB leden hier schrifte-
lijk op hebben gereageerd. 
 
De heer Neven benadrukt nog wel dat het RBA het jammer vond dat zij niet 
aangesloten waren. De raadsleden werd eerst op de hoogte gebracht.  
Klopt, de raadsleden zijn in de digitale bijeenkomst van 3 juni geïnformeerd. De 
RBA leden konden hierbij aansluiten. Een week later vond het overleg met de fi-
nanciële adviseurs en RBA leden plaats. De heer Brouwer geeft aan dat dit ge-
zien de tijdsdruk niet anders kon.  
 
Besluit: het AB stelt het voorstel Kredietoverschrijding conform vast en stemt 
hiermee in met de in de jaarrekening 2019 opgenomen kredietoverschrijding van 
€ 314.000,-. 
 

7.3.2 AB voorstel Zienswijzen 
Jaarstukken 2019 

De heer Opendorp, accountant BakerTilly, schuift aan. 
 
Naar aanleiding van de bevindingen van de accountant zijn de jaarstukken en 
het voorstel aangepast. De heer Opendorp geeft een toelichting op de bevindin-
gen. 
 
De voorzitter merkt op dat we bezig zijn met betere spelregels over kredietover-
schrijding, zodat dit aan de voorkant geregeld kan worden en niet meer achteraf. 
Daarnaast zijn we zowel bestuurlijk als ambtelijk in gesprek met de Provincie om 
te kijken hoe we het risico kunnen beperken. 
 
Vragen naar aanleiding van: 

• Is het mogelijk dat er volgend jaar geen opmerking over aanbesteding in 
het verslag staat? 

De heer Opendorp durft niet te zeggen of alle aanbestedingen opnieuw aanbe-
steedt zijn tegen die tijd. 
De heer Brouwer geeft aan dat het waarschijnlijk niet bij allemaal lukt vanwege 
de beperkte formatie, maar we streven ernaar om goed en rechtmatig bezig te 
zijn. 

 
De voorzitter bedankt de heer Opendorp voor zijn aanwezigheid. 
 

• De heer Van Bezooijen vraagt of de stukken van de bv’s voortaan op 
hetzelfde moment beschikbaar gesteld kunnen worden als de stukken 
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van Avri. Kunnen we hier iets over afspreken? 
De heer Brouwer geeft aan dat de bv’s gebruik maakt van de dezelfde ambtelijke 
ondersteuning en bij de bv’s zit geen wettelijke termijn van 15 april aan vast. 
Vandaar dat eerst de GR wordt geregeld en daarna de bv’s. 
De voorzitter geeft aan dat het DB zich zal beraden over het overzichtelijk ma-
ken wanneer wat besloten wordt. 
 
Besluit: het AB stelt het voorstel Jaarstukken 2019 conform vast. Hiermee be-
sluit het AB het volgende: 

1. De jaarstukken 2019 vast te stellen. 
2. In te stemmen met de resultaatsbestemming van de diverse program-

ma’s (zie onderdeel Financiën). 
3. Het voordelige saldo van € 55.000 op afgebouwde frictiekosten terug te 

storten in de bestemmingsreserve Frictiekosten IBOR Neerijnen. 
 

7.4 AB voorstel Zienswijzen 
Begroting 2021 

Vragen naar aanleiding van: 

• De heer Posthouwer heeft 3 punten: 
1. Aanpassing van het variabele tarief: de raad vraagt onderbouwing, 

komt tijdig met een voorstel en niet aan het eind van het jaar. 
2. Prioriteit geven aan het programma grip. 
3. Zaltbommel wil een benchmark voor meerdere jaren op gaan zetten 

voor het tariefverloop van de verschillende grondstoffen. De vraag 
is of andere gemeenten zich hierbij willen aansluiten? 

Als antwoord op punt 3 geeft het AB aan dit als collectief te willen doen via Avri. 
Een belangrijk punt hieruit is dat inzichtelijk gemaakt moet worden hoe de ge-
meenten het afzonderlijk doen, zodat zij dit mee kunnen gebruiken voor de 
communicatie naar inwoners. De voorzitter geeft aan dat het DB zich hierover 
zal beraden. Actie DB 
 

• De gemeente West Maas en Waal gaat niet akkoord met de 12 euro om 
het weerstandsvermogen te verhogen.  

De heer De Vree zal bij de raad de vraag neerleggen of zij behoefte heeft naar 
meer uitleg. Actie TdV 

• Alle gemeenten hebben gevraagd om een bezuinigingsonderzoek te la-
ten uitvoeren.  

De voorzitter geeft aan dat aan dit verzoek gehoor wordt gegeven. Actie DB 

• Culemborg heeft de suggestie gedaan om papierinzameling op te ne-
men in het pluspakket. De voorzitter vraagt hoe de andere AB leden 
hierover denken. 

Alle gemeenten zijn het erover eens dat hier goed naar gekeken moet worden. 
Echter zijn we op dit moment met een ander traject bezig. Het is belangrijk dat 
dit proces eerst afgerond wordt. Dit vraagstuk kan wel opgenomen worden in de 
discussie over maatwerk.  
De voorzitter geeft aan dat in september een voorstel ingebracht wordt over de 
alternatieve werkzaamheden voor verenigingen. Het DB zal zich verder beraden 
over de discussie rondom papier. Actie DB 
 
Besluit: het AB stelt met een grote meerderheid het voorstel Begroting 2021 
Avri conform vast. De gemeente Tiel en West Maas en Waal stemmen niet in 
met voorstel 3c om het tarief met 12 euro te verhogen om het weerstandsver-
mogen aan te vullen.  
Hiermee besluit het AB het volgende: 

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 stem-
men 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 
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huishouden). 
c) Aanvulling van de weerstandscapaciteit voor de risico’s van GR 

Avri middels een opslag op de tarieven 2021 van € 12 per huis-
houden. 

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 ontwikke-
lingen te verwerken in het basistarief van 2021. 

 

7.5 AB voorstel Inzameling 
PMD hoogbouw/stadscentra 
en buitengebied 

De heer Brouwer geeft een korte toelichting. Dit voorstel laat zien wat het be-
spaart en hoe we het kunnen inzetten om een ander probleem vervuiling op 
kunnen lossen. 
 
Vragen naar aanleiding van: 

• Eerder tijdens het project hebben we afgesproken om de containers 
voor plastic te bestickeren in plaats van een oranje deksel te gebruiken. 
En nu gaan we het toch regelen? 

De heer Brouwer geeft aan dat hier goed over nagedacht is. In de praktijk lopen 
we tegen het probleem op dat één keer in de twaalf weken beide containers op-
gehaald worden in het buitengebied. Voor de chauffeur is het dan lastig te be-
oordelen of hij de juiste container pakt. Maar ook inwoners vergissen zich soms 
als zij beide lege containers hebben binnengehaald. Het gebeurt soms dat dan 
de ‘verkeerde’ grijze bak voor pmd (of juist restafval) in gebruik wordt genomen, 
waardoor dat bij de volgende ledigingsronde tot problemen leidt. De chip in de 
restafvalcontainer werkt wel bij de restafvalroute, maar niet bij de plasticroute. 
De heer De Vree adviseert om dit ook goed te communiceren naar de inwoners. 
 
Besluit: het AB stelt het voorstel Inzameling PMD hoogbouw/stadscentra en bui-
tengebied conform vast. Hiermee besluit het AB het volgende: 

1. In te stemmen met de nieuwe productie- en verspreidingsme-
thode van PMD zakken voor hoogbouw en stadcentra: stan-
daard 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 buiten-
gebied 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 fi-
nanciële doorwerking van de aanschaf deksels vindt plaats 
vanaf 2021 omdat het kapitaalslasten betreft.) 

 

7.6 AB voorstel Verrekening in-
komstenderving restafval 
inco/luier inzameling 

Zoals bij het vaststellen van de agenda besproken wordt dit voorstel van de 
agenda gehaald en komt in september terug op de agenda. 
 
 

7.7 AB voorstel Zienswijze 
Jaarstukken 2019  

Gezien de reactietermijn van de BSR is dit voorstel schriftelijk afgehandeld en nu 
als hamerstuk op de agenda gezet. 
 
Besluit: het AB stelt het voorstel Zienswijze concept jaarstukken 2019 BSR con-
form vast en stemt hiermee in met de concept jaarstukken 2019 van BSR. 
 

7.8 AB voorstel Zienswijze Be-
groting 2021 

Gezien de reactietermijn van de BSR is dit voorstel schriftelijk afgehandeld en nu 
als hamerstuk op de agenda gezet. 
 
Besluit: het AB stelt het voorstel Zienswijze begroting 2021 BSR conform vast. 
Hiermee besluit het AB het volgende: 
1. In te stemmen met de ontwerp begroting 2021 van BSR; 
2. De financiële gevolgen te verwerken in de eerste begrotingswijziging 2021. 

8. Ter bespreking 

8.1 Terugkoppeling IBOR De heer Brouwer geeft een korte toelichting. De samenwerking met alle IBOR-
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gemeenten gaat goed. We zijn nu ook zover dat we voor alle vier de gemeenten 
een actuele DVO krijgen. Aan de werkbegrotingen wordt nu de laatste hand ge-
legd, zodat we deze volgende week ook kunnen aanbieden.; 
 
De heer Van Someren merkt op dat hij het jammer vindt dat zijn gemeente één 
dag voor de deadline te horen kreeg dat de werkbegroting niet op de juiste da-
tum geleverd kan worden. De heer Brouwer geeft aan dat de werkbegroting van 
Neder-Betuwe altijd op tijd geleverd wordt, maar deze keer helaas een lichte 
termijnoverschrijding kent, omdat Avri het voor alle vier de gemeente tegelijk wil-
de doen.  
 

8.2 Latest estimate In een eerdere vergadering is gevraagd of de AB leden wat vaker geïnformeerd 
konden worden over de tarieven van de grondstoffen. De Brouwer geeft een 
presentatie hierover. De presentatie wordt toegevoegd aan het verslag (zie bijla-
ge 1). 
 
Vragen naar aanleiding van: 

• Zijn er stromen die duurder worden dan restafval? 
De heer Brouwer: op dit moment niet, alleen verwachten we dat incontinentiema-
teriaal duurder zal zijn om te verwerken. 
 

• Wat doen we als een grondstof wel duurder worden dan het tarief van 
verbranden? 

De heer Brouwer: verwachting is dat het rijk de belasting op het verbranden van 
afval dan zal verhogen. 
 

• Zijn deze gegevens ook per gemeente, qua volume aan te geven? 
De heer Brouwer: ja, we kunnen wel een schatting maken, maar niet exact aan-
geven. We maken gebruik van zo efficiënt mogelijke routes en gaan daarmee 
niet tot aan de gemeentegrenzen. 
 

• Hoe krijg je inwoners zover om beter te scheiden? 
De voorzitter: in de volgende vergadering wordt een voorstel over gedragsstu-
ring ingebracht. Hierdoor komt het ook ter sprake in de platformbijeenkomst. 
 
De heer Brouwer vraagt of de AB leden akkoord zijn met deze manier van infor-
meren. De AB vinden de informatie erg interessant en adviseren om dit ook op 
een eenvoudige manier te delen met de inwoners. Hiervoor zou Avri bijvoorbeeld 
gebruik kunnen maken van infographics of fimpjes. 
De heer Brouwer neemt deze suggestie mee en biedt aan om ook bij commis-
siebesprekingen aan te schuiven om uitleg te geven. 
 

9. Ter informatie  

9.1 Jaaroverzicht klachten Het jaaroverzicht klachten is ter informatie aangeboden.  
 
Wat de AB leden opvalt is dat ondanks de reacties op social media het aantal 
klachten meevalt. Een klacht is beter stuurbaar en hiermee kun je laten zien dat 
je transparant bent en klachten serieus neemt. 
De heer Brouwer geeft aan dat hij ook regelmatig meeluistert bij het KCC, zodat 
hij zelf kan horen wat er leeft en hoe wij hierop reageren. Wij nodigen mensen 
ook altijd uit om het gesprek met ons aan te gaan.  
 
Wel wordt aandacht gevraagd aan de doorlooptijd van afhandeling. Binnen 24 
uur is de norm. Goede suggestie, de voorzitter geeft aan dat dit meegenomen 
wordt in de communicatie.  
 

9.2 Jaarrapportages en DVO’s 
IBOR 

Over de jaarrapportages en DVO’s iBOR is een schriftelijke mededeling staande 
de vergadering uitgereikt (zie bijlage 2).  
 

10. Rondvraag  

10.1 Papierverenigingen In de raad van Buren is een discussie ontstaan over papierverenigingen. Eén 
partij heeft aangewakkerd of we wel door moeten gaan met betalen. De heer 
Neven heeft aangegeven dat we een traject hebben afgesproken met de vereni-
gingen en dat dit eerst afgehandeld moet worden.  
 
Volgens de heer Hoften zoeken ook steeds meer verenigingen het politieke cir-
cuit. Kunnen we de raden meenemen, zodat we dit voor kunnen zijn? 
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In september wordt een voorstel ingebracht over alternatieve werkzaamheden 
papierverenigingen. Hiervoor hebben we goede gesprekken gevoerd met de 
verenigingen en dit heeft geleid tot een gedragen voorstel. 
 

10.2 Beantwoording raadsvragen De heer Neven merkt op dat raadsvragen over de begroting niet tijdig zijn be-
antwoordt. Dat vond men vervelend. 
 
De voorzitter geeft aan dat we hebben geconstateerd dat we dit beter moeten 
stroomlijnen. De heer Brouwer vult aan dat we positief verrast waren door de be-
trokkenheid van de raden. Voorheen kregen we een paar vragen, maar omdat 
we de raden van te voren meegenomen hebben, kregen we van alle raden af-
zonderlijk vragen door. Hier waren wij nog niet helemaal op ingericht. We gaan 
hier intern maar ook met het RBA afspraken over maken.  
 

10.3 Beschikbaar stellen van de 
vergaderstukken 

De heer De Vree vraagt aandacht voor het tijdig inbrengen van de vergaderstuk-
ken. 
 

10.3 ARN Hoe staat het met ARN? 
ARN wil een x aantal ton aangeleverd hebben. Iedere gemeente moet bepalen 
wat zij willen.  
 
De raden willen informatie. Kan er een routeplan gemaakt worden voor de stap-
pen die genomen moeten worden? 
Volgende week worden de vergaderstukken voor september verzonden dus een 
concreet voorstel is niet haalbaar, maar een routekaart is een goed plan. Maan-
dag heeft het RBA overleg en wordt dit voorbesproken.  
 

10.4 Zaltbommel De heer Posthouwer heeft een aantal aandachtspunten: 
- Nulaanbieders; wat gaan we daarmee doen? 
- Het RBA zat op een paar punten wat laat in het proces. Hoe krijgen we 

hen eerder aangehaakt? Vraag aan het RBA hoe zij dit ervaren hebben. 
- De nieuwe app komt in september. Laten we dit eerst goed testen, 

voordat het naar buiten uitgezet wordt. 
-  

11. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen. De vergadering wordt om 11.42 uur afge-
sloten. Na een korte pauze start de AvA. 
 

  
✓  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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Voortgang IBOR eerste helft 2020 pluspakket. 
Kwaliteit BOR: (BOR voldoet aan de norm – Handhaving verschuiving naar Corona)  
De werkzaamheden die de afdeling IBOR ten behoeve van het beheer van de openbare ruimte heeft uitgevoerd lopen 
naar verwachting. Alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. De schouwen tonen aan dat de geleverde kwaliteit aan 
de gestelde normen voldoet. Op de enkele afwijking is direct gereageerd waardoor weer snel aan de getelde norm werd 
voldaan. De aanwezigheid van (zwerf)afval is een aandachtspunt. Het aanbod van afval is zo groot dat niet altijd aan het 
wensbeeld kan worden voldaan. Ook al zetten we hier vol op in. We houden de vinger aan de pols en houden de ge-
meenten op de hoogte. Meer afval in de openbare ruimte is mede het gevolg van de Coronacrisis. Het is drukker in de 
openbare ruimte doordat meer mensen thuis werkten en de scholen gesloten waren. Deze positieve resultaten zijn mede 
gehaald door de inzet van medewerkers met een afstand van de arbeidsmarkt. Door gebruik te maken van medewerkers 
uit de kwetsbare groepen zorgen wij ervoor dat de kosten voor de gemeente in het sociale domein, dalen.    
De Coronacrisis heeft ook een grote impact op het werk van de Boa’s. De boa’s hebben veel tijd aan het handhaven van 
de noodverordening besteed. Vaak in niet al te gemakkelijke situaties. Onze boa’s hebben juist hun werk gedaan buiten 
de regulieren werktijden. Ze werken veel in de weekeinden en in de avonduren. Deze constructieve en flexibele houding 
wordt door de gemeenten en Avri erg gewaardeerd. Echter, hierdoor is wel de uitvoering van de reguliere taken in het 
gedrang gekomen. Aan thema’s als bijvoorbeeld Verkeer en Parkeren is minder aandacht besteed. Alhoewel de boa’s 
het tweede gedeelte van het jaar hun wel verdiende verlof dagen zullen opnemen, hopen en verwachten wij dat ze meer 
tijd en aandacht aan de reguliere werkzaamheden kunnen besteden. 
 
Budget BOR: (BOR conform werkbegroting – Handhaving overschrijding door Corona) 
Met oog op de gerealiseerde kosten en laatste inzichten hebben wij een prognose voor de rest van het jaar gemaakt. Wij 
verwachten geen grote afwijkingen van het beschikbaar gestelde budget voor het beheer van de openbare ruimte van 
bijna 12 miljoen euro. Door de milde winter is minder tijd besteed aan gladheidbestrijding en iets meer inzet als gevolg 
van de aanwezigheid van het Coronavirus. Voor het beschikbare  budget voorhandhaving (ruim 1,2 miljoen euro, inclu-
sief beheer parkeergarage) zal, als gevolg van de handhaving van de noodverordening Covid-19 een overschrijding van 
laten zien. Deze inzet wordt in nauw overleg met de gemeenten afgestemd. 
 
Naast de DVO taken hebben wij alle gemeente kunnen helpen bij werkzaamheden buiten de DVO om. 
 


