
 

1 

 

 
 
  

Bestuursrapportage 

2020 
 

   
 
 
 
 

 

 

 

 



 

2 

INHOUDSOPGAVE 
 
1 Inleiding 3 
2 Leeswijzer 4 
3 Bestuurlijke ontwikkelingen 5 
4 Samenvatting bestuursrapportage 7 

 
ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA 
5 Programma Basispakket 9 
6 Programma Pluspakket 14 
7 Programma Bedrijfsafval 19 
8 Programma Algemene baten en lasten 21 

 

OVERIGE ONTWIKKELINGEN 
9 Bedrijfsvoering 24 
10 Verloop van de reserves en voorzieningen 26 
11 Ontwikkeling weerstandsvermogen 28 
12 Verloop investeringskredieten 31 

 
BIJLAGEN 
Bijlage 1 Detail analyse financiële afwijking programma Basispakket 34 
Bijlage 2 Totaaloverzicht baten en lasten programma’s 38 
Bijlage 3 Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld 39 
Bijlage 4 Prognose 2020 btw baten afvalstoffenheffing per regiogemeente 40 
  



 

3 

1 INLEIDING 
 

 

2020 is een bijzonder jaar in meerdere opzichten. Allereerst door de impact van het coronavirus op onze 
maatschappij en de dienstverlening door Avri. Ik ben trots op de manier waarop we – als vitale beroepsgroep - 
onze dienstverlening de afgelopen maanden hebben voortgezet. Het aanbod van afval en grondstoffen is fors 
toegenomen en dat was te merken binnen onze bedrijfsvoering. We hebben maatregelen getroffen ter 
bescherming van ons uitvoerend personeel. Handhavers zijn veelvuldig ingezet op de noodverordening van 
diverse gemeenten. Iedereen heeft laten zien ook in deze crisistijden een stapje extra te willen zetten voor onze 
inwoners. Hierdoor hebben we onze maatschappelijke toegevoegde waarde kunnen laten zien en is de impact op 
de dienstverlening zo klein mogelijk gebleven.  
 
Naast de invloed van het coronavirus kijken we ook binnen de Avri organisatie terug op een woelige periode. Zo 
zijn de eerste resultaten van het nieuwe afvalbeleid zichtbaar geworden. Beleidsmatig kijken we terug op een 
succesvol jaar 2019. Onze inwoners hebben de hoeveelheid restafval met 38% verminderd waardoor een grote 
stap is gezet in het bereiken van de landelijke en regionale doelstellingen en in 2020 zet deze lijn zich voort. 
Tegelijkertijd verkeert Avri in financieel zwaar weer, mede veroorzaakt door instortende grondstofmarkten in de 
afgelopen jaren en – dichterbij huis – door vervuiling van aangeboden grondstoffen en afvaltoerisme en uitputting 
van reserves. De hieruit volgende voorgestelde verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing zorgt voor 
maatschappelijke druk. 
 
De uitvoering van de Ibor/taken ligt, ondanks de coronacrisis, op schema. Tot op heden wordt de afgesproken 
(beeld)kwaliteit behaald. Wel worden we geconfronteerd met hogere kosten die volgen uit gewijzigde wetgeving 
rondom de inzet van medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. De afgelopen periode heeft Avri 
geïnvesteerd in het in eigen beheer nemen van de onkruidbestrijding op verharding op een zo efficiënt en 
milieuvriendelijk mogelijke wijze.  
 
Daarnaast kijken we terug op een leerzame periode. In de eerste maanden van 2020 is een extern onderzoek van 
TwynstraGudde naar de invoering van het nieuwe afvalbeleid afgerond. Het rapport biedt voldoende 
aanknopingspunten voor het bestuur en de organisatie om van te leren voor toekomstige beleidswijzigingen, zoals 
het verbeteren van het politiek-maatschappelijk draagvlak en de rolduidelijkheid in het projectmatig werken. 
Enkele zaken zijn ook al in gang gezet om de verbinding met inwoners en gemeenten te verbeteren. Een 
voorbeeld hiervan is de wijze waarop raadsleden intensief zijn betrokken en geïnformeerd over de kadernota en 
begroting 2021. In de begroting is actief hun zienswijze gevraagd over onder meer de voorgestelde investeringen 
en de opbouw en inrichting van de financiële weerstand. We zetten in op communicatie en zijn bezig met de 
positionering van de organisatie om deze meer robuust en wendbaar te maken voor de toekomst. 
 
In financieel opzicht is 2020 een spannend jaar; voor het eerst in haar bestaan verwacht Avri een bijdrage van de 
gemeenten nodig te hebben om de begroting sluitend te kunnen krijgen. Zoals aangekondigd in de jaarstukken 
2019 verwachten we over 2020 een financieel tekort dat niet meer opgevangen kan worden binnen onze 
gemeenschappelijke regeling. De financiële weerstand is hiervoor niet meer beschikbaar waardoor actuele en 
toekomstige risico’s niet meer gedekt zijn. En deze kunnen zich onverwachts voordoen, zoals het coronavirus nu 
aantoont. Het geeft aan dat een koerswijziging nodig is om grip te krijgen op de tariefsontwikkeling door minder 
afhankelijk te worden van de marktomstandigheden en om het scheidingsgedrag van onze inwoners positief te 
beïnvloeden. Die prijsstabiliteit hopen we middels de voorgestelde investeringen in de begroting 2021 én in 
samenwerking met onze gemeenten te gaan realiseren.  
 
 
Walter Brouwer 
Directeur Avri 
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2 LEESWIJZER 
 

 

Deze bestuursrapportage gaat in op de ontwikkelingen binnen GR Avri in 2020 en is daarnaast overwegend 
financieel van aard. De rapportage heeft als belangrijkste doel de gemeenten te informeren over de 
voortgang van de uitvoering van het vastgestelde beleid en de hiermee gepaard gaande besteding van 
budgetten.  
 
De rapportage geeft een prognose weer voor de financiële resultaten over 2020 ten opzichte van de 
vastgestelde begroting (incl. begrotingswijzing zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Avri 
december 2019, hierna: “begroting”). Afwijkingen op de begroting worden verklaard.  
 
De bestuursrapportage begint met een toelichting op actuele bestuurlijke ontwikkelingen (hoofdstuk 3), 
gevolgd door een samenvatting van de rapportage (hoofdstuk 4). Vervolgens komen de volgende 
(vastgestelde) programma's aan bod: 
 

• Programma basispakket      (hoofdstuk 4) 

• Programma pluspakket      (hoofdstuk 5) 

• Programma bedrijfsafval     (hoofdstuk 6) 

• Programma algemene baten en lasten   (hoofdstuk 7) 
 
Vervolgens gaan we in deze bestuursrapportage in op de ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering van Avri. 
Daarnaast wordt een prognose gegeven van de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen en zijn de 
risico's binnen Avri opnieuw beoordeeld. Hierdoor komen we tot een geactualiseerd beeld van het 
weerstandsvermogen. Dat is belangrijk gezien de lage stand van de reserves binnen Avri. Tot slot gaan we 
in op de verwachte uitputting en eventuele bijstelling van de investeringskredieten. 
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3 BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN 
 

 

De afgelopen jaren hebben voor Avri in het teken gestaan van de systeemwijziging om de hoeveelheid 
restafval te reduceren. Dit jaar zijn de eerste resultaten bekend geworden, waarbij we beleidsmatig een grote 
stap in de goede richting hebben gezet maar in financieel opzicht in zwaar weer terecht zijn gekomen. We 
willen deze situatie verbeteren en een financieel gezond Avri creëren. We willen een trendbreuk 
bewerkstelligen om prijsstabiliteit te realiseren. Dit willen we doen door afhankelijkheid van markten te 
reduceren en in te zetten op gedragssturing. Hierover is de afgelopen maanden zowel ambtelijk als 
bestuurlijk actief het gesprek gevoerd met gemeenten in het kader van de kadernota 2021 en in de begroting 
2021 zijn hiertoe voorstellen gedaan. Mede gelet op de huidige financiële situatie willen en kunnen we niet 
wachten op 2021 om verbeteringen door te voeren. We anticiperen zodoende al op een aantal thema’s die 
als kader door de raden zijn meegegeven; het belang van communicatie, inzet op verbetering van kwaliteit 
van grondstofstromen en het weerstandsvermogen. We kijken veelvuldig vooruit maar hebben tevens 
aandacht voor de zorgvuldige afronding van de invoering van het nieuwe afvalbeleid. We gebruiken de 
ervaringen hieruit om te leren van de periode die achter ons ligt. 
 
Afronding omgekeerd inzamelen 
De eerste maanden van 2020 zijn benut om de tijdelijke brengvoorzieningen definitief in te richten, omdat in 2019 
nog niet alle locaties waren gerealiseerd door complexe omstandigheden of juridische procedures. De begeleiding 
van deze procedures is bij Avri gebleven en wordt in overleg met de gemeenten en na besluitvorming door het 
Algemeen Bestuur weer bij de gemeenten teruggelegd. Ook zijn 5500 huishoudens voorzien van een grotere mini 
container voor plastic verpakkingen, drinkpakken en blik. Deze aanvragen waren gevolg van het besluit om ook 
blik in deze mini container aan te bieden. De aanvraagperiode voor inwoners voor gratis omwisseling werd 
verlengd t/m april. De containers zijn in mei uitgeleverd. Daarnaast is opdracht gegeven voor een analyse van het 
huidige gebruik van de ondergrondse restafvalcontainers. We zien dat in kleine kernen – waar inwoners een 
keuze hadden om de ondergrondse container te gebruiken of de mini container voor restafval te behouden – het 
gebruik van de ondergrondse containers achterblijft. In het kader van een zo efficient mogelijke bedrijfsvoering 
willen we onderzoeken hoe we deze situatie kunnen optimaliseren.  
 
Een belangrijke oproep van de gemeenten rondom de invoering van het nieuwe beleid is om te komen tot een 
oplossing voor circulaire verwerking van incontinentiemateriaal. Wij hebben de gemeenten de afgelopen maanden 
over de ontwikkelingen bij ARN geïnformeerd. Er is een voorgenomen besluit  door ARN genomen wat zal 
betekenen dat we vanaf medio 2021 incontinentiemateriaal kunnen gaan aanleveren. ARN stelt een aantal 
randvoorwaarden die eerst meer zekerheid moeten geven voordat een definitief besluit genomen wordt. Een van 
de voorwaarden is de zekerheid over een minimaal aanbod waarvoor een inventarisatie plaatsvindt bij de 
gemeenten. 
 
Het  landelijke Van Afval Naar Grondstof (VANG) programma heeft een grote invloed op gemeenten. Veel 
gemeenten passen hun afvalbeleid aan om te komen tot minder restafval per inwoner en een hoger percentage 
afvalscheiding. Om deze transitie te ondersteunen heeft Nedvang onderzoek gedaan. Het doel van het onderzoek 
naar de organisatorische, kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de invoering van omgekeerd inzamelen is 
tweeledig. Enerzijds dient te worden bepaald op basis van welke stappen omgekeerd inzamelen succesvol zou 
kunnen worden ingevoerd door gemeenten of hun gemeentelijke diensten. Anderzijds dient te worden onderzocht 
wat de kwalitatieve en kwantitatieve effecten zijn van de invoering van het systeem op de ingezamelde 
hoeveelheden grondstoffen en restafval. Bovenstaande doelen zijn bereikt en hebben geresulteerd in een 
implementatieplan voor de invoering van omgekeerd inzamelen en in een effectanalyse voor de huishoudelijke 
afvalstromen. Hiermee kunnen gemeenten die omgekeerd gaan inzamelen ondersteund worden met ervaringen van 
andere gemeenten. 
 
De invoering van het nieuwe afvalbeleid heeft – ondanks de goede beleidsresultaten – veel voeten in aarde 
gehad. De Avri organisatie is zelf gaan reflecteren op wat er hierbij anders en beter had gekund, een specifiek 
onderzoek hierna door het bureau TwynstraGudde, in opdracht van het Algemeen Bestuur, heeft de 
verbeterpunten nog beter in beeld gebracht. De conclusies worden door het Algemeen Bestuur en de Avri 
organisatie herkend en geven goede aanknopingspunten voor toekomstige majeure beleidsontwikkelingen. Het 
biedt tevens concrete aanwijzingen om de organisatie op de korte termijn verder te ontwikkelen. Voor de Avri 
organisatie zijn het versterken van de denk- en communicatiekracht m.b.t. beleidsvorming en draagvlak hiervoor, 
het versterken van het projectmatig werken en rolduidelijkheid (bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap en 
ambtelijk opdrachtnemerschap) de belangrijkste leerpunten. 
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De leerpunten uit het onderzoeksrapport hebben – samen met de verkenning naar actuele trends en 
ontwikkelingen - ertoe geleid dat het Dagelijks Bestuur en de organisatie zijn gestart met een ontwikkelingstraject. 
Met dit traject beginnen we te bouwen aan een organisatie die robuust en wendbaar kan inspelen op trends en 
ontwikkelingen in de maatschappij en beschikt over voldoende denk- en communicatiekracht. Een organisatie die 
bovendien met een open houding en in verbinding met bestuur, gemeenten en inwoners leert van ervaringen in de 
praktijk en zo voortdurend werkt aan verbetering. In de paragraaf bedrijfsvoering gaan we nader in op deze trends 
en het huidige proces van organisatie ontwikkeling.  
 
Inzet op communicatie 
We onderkennen het cruciale belang van communicatie als instrument in het totale pakket van gedragssturing. 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 hen meer duidelijkheid te geven over afvalscheiding en de gevolgen van 
vervuiling van schone grondstofstromen. We gaan werken met preventieve voorlichting, actieve communicatie 
door Avri èn gemeenten en – als uiterst middel – inzet van handhaving om dit te bereiken. In de begroting 2021 is 
aan de gemeenten voorgesteld om middelen voor gedragssturing te reserveren. 
 
We hebben in 2020 de capaciteit voor communicatie binnen de organisatie reeds verstevigd en werken aan de 
ontwikkeling van communicatie-instrumenten. Er is een nieuwe Avri app in ontwikkeling die in verschillende fasen 
getest wordt waarbij inwoners en raadsleden betrokken worden. In de app willen we inzicht gaan bieden in 
scheidingsprestaties en meer flexibiliteit aan inwoners bieden om informatie te ontsluiten en van dienstverlening 
gebruik te maken. De app zal naar verwachting in het najaar gepresenteerd worden. 
 
Werken aan prijsstabiliteit en kostenbeheersing 
Het vergroten van de prijsstabiliteit draagt bij aan het verbeteren van de voorspelbaarheid naar inwoners. De 
begroting is de afgelopen jaren steeds afhankelijker geworden van marktmechnismes en scheidingsgedrag van 
inwoners. Markttarieven van diverse grondstofstromen staan al enige jaren onder druk, waardoor kwaliteitseisen 
van afnemers toenemen en vergoedingen sterker dalen dan verwacht. Deze landelijke trend zorgt de afgelopen 
jaren voor toegenomen financiële risico’s en is een belangrijke oorzaak van een stijgend tarief afvalstoffenheffing.  
 
Om meer prijsstabiliteit te realiseren willen we 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) op het gebied van verwerkingsactiviteiten rondom van afval- en grondstofstromen. We willen 
onderzoeken of hierdoor kosten kunnen worden verlaagd en risico’s kunnen worden verkleind of gespreid. De 
eerste verkennende gesprekken met de markt vinden momenteel plaats. In de begroting 2021 is 
onderzoeksbudget hiervoor aangevraagd.  
 
De verbetering van het weerstandsvermogen is een noodzakelijke randvoorwaarde om prijsstabiliteit te realiseren 
en de invloed van risico’s te verminderen. De financiële weerstand binnen Avri is al een aantal jaren ontoereikend 
om de toegenomen (markt)risico’s te dekken. Het ontwikkelen van weerstandscapaciteit reduceert het effect van 
de huidige externe marktomstandigheden op de tarieven afvalstoffenheffing. Bij de kadernota en begroting is actief 
het gesprek met gemeenten gevoerd over de mogelijkheden tot verbetering van het weerstandsvermogen. Bij de 
begroting 2021 is dit als uitgangspunt verwerkt en is zienswijze hierover aan de gemeenten gevraagd. 

Ook een meer robuuste en wendbare bedrijfsvoering draagt bij aan de voorspelbaarheid van de organisatie. We 
willen met onze bedrijfsvoering continu invulling kunnen blijven geven aan de sterk veranderende 
maatschappelijke behoeftes. Deze – en andere - trends vormen de basis voor het huidige proces van organisatie 
inrichting, waarbij de herijking van de organisatiestructuur en -sturing centraal staat. Dit proces zal na de zomer 
van 2020 verder uitgewerkt en ingericht worden.  
 
Eén van de trends waarop Avri wil anticiperen is de wens tot het leveren van meer maatwerk aan gemeenten. De 
afgelopen tijd is gebleken dat behoeften en standpunten van gemeenten uiteenlopen, bijvoorbeeld rondom de 
inzet van verenigingen in het basispakket. Als randvoorwaardelijke stap hierbij is in de begroting 2021 inzicht 
geboden in de kosten per product, gebaseerd op het door het Algemeen Bestuur vastgestelde productenboek. 
waardoor de kostprijs van iedere afzonderlijke dienst in het basispakket is berekend. Dit maakt de dienstverlening 
door Avri meer inzichtelijk en kan bijdragen aan de bestuurlijke verkenning over maatwerk. 
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4 SAMENVATTING BESTUURSRAPPORTAGE 
 

 
 
In deze samenvatting richten we ons op de kernboodschappen uit deze bestuursrapportage. 

 
Circulariteit; coronavirus zorgt voor hoger aanbod afvalstromen en hogere kosten 
Op basis van analyse van het aanbod van afval en grondstoffen in de eerste maanden van 2020 verwachten 
we een gemiddeld aanbod van 78kg. restafval per inwoner, een daling van 22% ten opzichte van het 
jaargemiddelde 2019. De landelijke doelstelling voor 2020 (100 kg.) zal naar verwachting ruimschoots 
worden behaald. Avri-gemeenten doen het daarmee goed in vergelijking met de landelijke gemiddelden. Ook 
de regionale doelstelling (75 kg. restafval per inwoner per jaar) zal nagenoeg worden behaald. 
 
 

 
Grafiek 1 (totale inzameling grondstoffen) en 2 (ingezameld restafval per inwoner) 
 
Ten opzichte van het tweede half jaar 2019 (aanvang van het nieuwe afvalbeleid) ligt het aanbod op 
nagenoeg gelijk niveau. In de maanden maart en april is echter een duidelijke toename in het aanbod 
waarneembaar die we toeschrijven aan het Coronavirus. De gevolgen van het virus vertroebelen daarmee 
de trend van het afvalaanbod. In voorliggende bestuursrapportage gaan we uit van 3700 ton extra restafval 
door het virus, een effect van 15 kg. per inwoner.  
 
Het verhoogde afvalaanbod zorgt ook voor hogere kosten. We verwachten € 250.000 aan meerkosten voor 
2020 door het coronavirus. De meerkosten worden met name veroorzaakt door hogere verwerkingskosten 
(zoals extra personele inzet bij de milieustraten en transportkosten) en dalende marktvergoedingen vanwege 
stagnerende afzetmarkten. Hierbij benadrukken we dat de effecten van corona voor dit kalenderjaar uiterst 
onzeker zijn. Zo kan een andere invulling van de vakantieperiode door inwoners van invloed zijn op het afval 
aanbod. Ook bij GFT, grof huishoudelijk afval en hout constateren we een aanzienlijke toename in het 
aanbod. Daarnaast zien we nadelige effecten op de verwerkingsmarkt. Verwerkers kennen afzetproblemen 
door de corona maatregelen en berekenen de kosten door in de verwerkingstarieven. In 2020 is een 
vergoeding voor textiel zelfs komen te vervallen en moet op dit moment betaald worden om het textiel af te 
zetten.  
 
Bijdrage gemeenten gevraagd om verwacht financieel tekort over 2020 te dekken 
In de jaarstukken 2019 zijn de eerste effecten van het nieuwe afvalbeleid bekend geworden. Hierbij zijn 
structurele financiële nadelen gemeld op basis van de marktontwikkelingen en het aanbod afvalstromen van 
naar verwachting € 1,4 mln. De tarieven afvalstoffenheffing voor 2020 waren op dat moment al vastgesteld 
waarbij in de tariefstelling voor 2020 nog geen rekening was gehouden met afvaltoerisme en vervuiling van 
grondstoffen, waardoor dit tekort zich dit jaar opnieuw voordoet. 
 
In voorliggende bestuursrapportage verwachten we een tekort van in totaal € 1,8 mln. In het reguliere 
aanbod (zie vorige alinea) zien we geen significante afwijkingen ten opzichte van het tweede halfjaar van 
2019 (€ nadeel € 1,4 mln.). Doordat we extra kosten vanwege het coronavirus hebben moeten maken en 
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vanwege de afronding van het project “Omgekeerd inzamelen” (o.a. begeleiding plaatsingsprocedure 
ondergrondse containers en wisseling mini containers) verwachten we dat dit tekort met € 0,4 mln. oploopt 
tot € 1,8 mln. We verwachten – mede door inzet van de reserve bedrijfsafval – binnen Avri € 1,7 mln. van dit 
tekort te kunnen dekken. € 0,1 mln. moet worden gedekt door de deelnemende gemeenten (naar rato van 
het aantal inwoners per gemeente). Gemeenten wordt gevraagd rekening te houden met een bijdrage aan 
Avri, mede gelet op de huidige risico’s en onzekerheden van dit begrotingsjaar. Voorbeelden hiervan zijn de 
huidige corona crisis, de afrekening van het kunststof verpakkingsmateriaal 2017 en een brand bij onze 
verwerker van PMD.  
 
Leefbaarheid; uitvoering Integraal Beheer Openbare Ruimte op schema 
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, door duurzaam te 
innoveren en door schaalvoordelen te benutten.  
 
Voor begrotingsjaar 2020 worden de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd binnen de geldende 
dienstverleningsovereenkomst (DVO). De corona maatregelen hebben impact gehad op de inzet van het 
uitvoerend personeel. Mede vanuit de maatschappelijke betrokkenheid heeft Avri relatief veel kwetsbare mensen 
in dienst die extra geraakt worden door de coronamaatregelen. Hierdoor moest een substantieel deel van de 
mensen niet of op andere wijze worden ingezet. Desondanks liggen de onderhoudswerkzaamheden voor 2020 op 
schema. Wel worden we geconfronteerd met hogere kosten die volgen uit gewijzigde wetgeving rondom de inzet 
van medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Avri heeft in overleg met haar gemeenten de structuur van de DVO’s en de werkbegrotingen geüniformeerd.  
Het resultaat voor de IBOR-gemeenten is een gedragen uniform format en (diensten)structuur voor de DVO, 
de rapportage en de werkbegroting. Hierdoor neemt de vergelijkbaarheid tussen de gemeenten onderling 
toe, wat leidt tot meer sturingsinformatie. 
 
In deze bestuursrapportage 2020 worden de baten en lasten van het pluspakket geactualiseerd op basis van 
de met iedere gemeente afzonderlijk voor 2020 overeengekomen opdrachten en hieruit volgende 
werkbegrotingen. De baten en lasten van het programma pluspakket nemen met € 1 mln. (8%) toe ten 
opzichte van de GR-begroting 2020 (opgesteld april 2019). De stijging van baten en lasten is een gevolg van 
zowel uitbreiding van DVO-taken, areaaluitbreiding als kostenstijgingen door marktwerking.  
 
Toezicht en handhaving; bijdrage aan naleving Corona maatregelen 
De handhavers van Avri zijn zichtbaar in de openbare ruimte en vervullen een belangrijke rol in de gedragssturing 
van inwoners. Door inwoners te informeren, te waarschuwen en – in het uiterste geval – te beboeten leveren zij 
een belangrijke bijdrage in het handhaven van de leefbaarheid van ieders woonomgeving.  
 
Avri levert al meerdere jaren diensten op het gebied van toezicht en handhaving op (onderdelen van) de 
Algemene Plaatselijke Verordening van individuele gemeenten. De aanvullende dienstverlening zorgt voor 
schaalvoordeel op de handhavingstaken van Avri en kansen op integraal handhaven door combinatie met de 
afvalstoffenverordening (programma basispakket). Om een professionaliseringsslag te maken is Avri met 
meerdere gemeenten in gesprek om de samenwerking te bestendigen in meerjarige contracten. Dat 
bewerkstelligt continuïteit en zekerheid om de dienstverlening voor gemeenten de komende jaren nog verder 
te ontwikkelen op een wijze die past binnen een integrale aanpak in de openbare ruimte.  
 
De coronacrisis heeft ook grote invloed gehad, en nog steeds, op de werkzaamheden van het team toezicht 
en handhaving. In overleg met de gemeenten zijn de werkzaamheden afgestemd op de belangrijkste 
behoefte, het handhaven van allerlei nieuwe maatregelen rondom corona. Vooral in de begin periode van de 
corona-crisis is veelvuldig opgetreden en zijn meerdere procesen-verbaal uitgeschreven. Verder hebben 
onze boa’s veel aandacht besteed aan het informeren over en uitleggen van de genomen corona-
maatregelen, aan inwoners en ondernemers. Mede hierdoor worden in algemene zin de richtlijnen goed 
nageleefd. 
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5 PROGRAMMA BASISPAKKET 
 
 

 

 

AFVALBEHEER 

 

 

 

 

 
5.1 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.  
 
5.2 Wat willen we bereiken? 
Met de uitvoering van dit basispakket beoogt Avri een schoon Rivierenland tegen zo laag mogelijke kosten voor de 
inwoners. Avri voert de inzameling en scheiding van afval zo efficiënt en effectief mogelijk uit om de regionale 
doelstellingen te realiseren. Sinds 2010 is de inzameling erop gericht om het verspillen van grondstoffen zoveel 
mogelijk te voorkomen. Grondstofverspilling leidt tot opwarming van de aarde en bovendien zijn sommige 
grondstoffen schaars. Nederland is afhankelijk van andere landen voor import van grondstoffen waardoor onze 
economie kwetsbaar is. Daarnaast plegen we samen met die andere landen roofbouw op onze eigen aarde en 
raakt de aarde vervuild omdat grondstoffen niet opnieuw gebruikt worden, maar worden verbrand, gestort of 
weggegooid in de natuur. We kunnen deze verspilling en vervuiling tegengaan door inwoners te stimuleren om 
hun afval zo goed mogelijk te scheiden en die stromen vervolgens gescheiden in te zamelen. 
 
Op 1 juli 2019 is het nieuwe beleid Van Afval Naar Grondstof (VANG) ingevoerd, waarbij de doelstelling is 
vastgesteld om per 2020 maximaal 75kg restafval per inwoner te produceren. Om dit te bereiken is een 
comfortprikkel ingevoerd, naast de bestaande prijsprikkel (betalen per aanbieding restafval). De inwoners van de  
acht regiogemeenten brengen vanaf 1 juli 2019 hun restafval zelf naar een ondergrondse container in de buurt.  
 
5.3 Stand van zaken en beleidsontwikkelingen 
In 2020 voeren we het vastgestelde basispakket uit, waarbij de uitvoering van nieuw afvalbeleid voor een 
verschuiving van de omvang van diensten zorgt. Avri legt daarbij de focus op de inzameling van schone 
grondstoffen en vermindert de service op restafval.  
 
2020 is het eerste gehele kalenderjaar waarin het nieuwe afvalbeleid wordt uitgevoerd. In de eerste maanden zijn 
we geconformeteerd met diverse bijzondere omstandigheden. Allereerst de effecten van het coronavirus. Deze 
zijn van grote invloed geweest op de dienstverlening en zullen in 2020 een vertekend beeld geven van de nieuwe 
manier van inzamelen en behaalde resultaten. Zo zien we dat er meer communicatie inzet nodig is om inwoners 
goed te informeren tijdens de corona crisis. 
  

Dit programma gaat over: 

het inzamelen van verwerken van huishoudelijke 

afvalstromen en grondstoffen. 
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In mei heeft er een grote brand plaatsgevonden in de overslaghal waar het afval en de grondstoffen ligggen 
opgeslagen. De situatie was snel onder controle en medewerkers hebben geen gevaar gelopen. Door het 
adequaat handelen kon de impact op de bedrijfsvoering zo klein mogelijk blijven. Er is wel schade aan de 
overslaghal geleden. Het eigen risico van 75k is en kosten (25k) die niet gedekt worden door de verzekering zijn 
opgenomen in de bestuurrapportage.  
 
Corona crisis 
In maart werden de eerste maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden vanuit de landelijke richtlijnen. 
De Rijksoverheid heeft cruciale beroepsgroepen aangewezen die de samenleving draaiende moeten houden. De 
medewerkers van Afvalbeheer vallen ook onder deze beroepsgroep. We hebben dusdanige maatregelen 
genomen dat we ons primaire proces in stand konden houden en de risico’s beperkt waren. Alle inzamel 
activiteiten hebben we in deze periode in stand kunnen houden. Er is door de organisatie hard gewerkt om dit met 
elkaar te doen en daar zijn we dan ook trots op. 
 
De handhaving is van maart tot en met mei ingezet door de gemeenten op de nood-verordening. Hierdoor is er 
minder inzet geweest op het controleren van schone afvalstromen en bijplaatsingen. Dit zorgt ervoor dat we dit 
jaar minder uren besteden aan de ASV maar ook dat verminderd toezicht houden en handhaven op schone 
afvalstromen ervoor zorgt dat de vervuiling is toegenomen. Zo zien we in de rapportages van papier en textiel een 
toename van vervuiling van tussen de 5% en 10% ten opzichte van de eerste 2 maanden van dit jaar. 
 
De corona crisis heeft ook goed inzicht gegeven in de (on)geschiktheid van onze milieustraten bij grote drukte. Er 
is een enorme toename geweest van bezoekers op de milieustraten en daarmee ook een toename van afval en 
grondstoffen. De verwachting is dat het extra gebrachte bouw en sloopafval en restafval tot meer inkomsten zal 
leiden dan begroot. Ook heeft het dagelijks bestuur besloten om een extra groendepot te maken (in te huren) in 
Opheusden en daarmee de milieustraat Tiel te ontlasten en de service voor inwoners te verhogen. Het 
onderzoeksrapport naar het functioneren van de milieustraten en het toekomstbestendig maken zal in het najaar 
gepresenteerd worden aan het algemeen bestuur. De verwachte financiële gevolgen van de Corona crisis zijn 
uitgewerkt in de financiële paragraaf van dit programma (par. 5.4). 
 
Circulaire verwerking incontinentiemateriaal 
In maart 2020 heeft het dagelijks bestuur het besluit genomen om naast de pilot in West Maas en Waal nog een 
pilot te starten in Neder Betuwe. De inzameling is gericht op huis aan huis inzameling van alleen incontinentie 
materiaal (in afwijking van het eerder genomen AB besluit). De kosten voor deze pilot worden betaald door de 
gemeente Neder Betuwe in het pluspakket. In juli ligt er een voorstel in het algemeen bestuur om de pilots door te 
zetten tot 1 april 2021 en de inkomstenderving door onttrekking van incontinentie uit restafval door te belasten aan 
West Maas en Waal. 
Het besluit van ARN is herhaaldelijk uitgesteld en daardoor lopen de pilots ook langer door. Er is een 
voorgenomen besluit genomen vanuit ARN waardoor we vanaf medio 2021 waarschijnlijk materiaal kunnen gaan 
aanleveren voor circulaire verwerking. ARN stelt een aantal randvoorwaarden die eerst meer zekerheid moeten 
geven voordat een definitief besluit genomen wordt. Een belangrijke voorwaarden is om te zorgen dat er 
voldoende input is voor de installatie.  
 
Bevoegdheid aanwijzen locaties brengvoorzieningen 
Het voorstel is om de bevoegdheid voor het aanwijzen van locaties van brengvoorzieningen weer terug te leggen 
bij de gemeenten. Deze was bij Avri neergelegd vanwege de grootschalige plaatsing bij de invoering van het 
nieuwe afvalbeleid. Doordat het Algemeen Bestuur van 16 april niet doorging is het besluit doorgeschoven naar 9 
juli. De intentie van het besluit is dat gemeenten vanaf 1 augustus weer in de lead zijn voor het aanwijzen van 
locaties. Het project voor de invoering van het nieuwe afvalbeleid is op 31 december 2019 afgerond, daarna is de 
werkorganisatie doorgegaan met plaatsen van veelal autonome groei en in gebieden waar de complexiteit groot 
was en in 2019 voorlopig was gekozen voor een tijdelijke voorziening. Ook lopen er nog beroepszaken en zijn er 
nieuwe bezwaren gekomen op beschikkingen die dit jaar zijn vastgesteld en afgehandeld dienen te worden.  
 
Kleine kernen 
Er zijn 13 kleine kernen die gepositioneerd zijn tussen binnengebied (ondergrondse pas) en buitengebied (mini 
container). Beide inzamelsystemen zijn daar op dit moment actief. We gaan per kern bekijken hoe we tot optimale 
invulling van de afvalinzameling kunnen komen. De analyse zal uitwijzen wat de uitvoeringskosten worden voor 
eventueel verplaatsen, verwijderen of extra bijplaatsen van containers. Uitvoering zal in 2021 plaatsvinden.  
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Communicatie met inwoners 
De maatschappij moet verduurzamen om een goede toekomst te kunnen bieden aan onze kinderen en 
kleinkinderen. Dat vraagt om een aanpassing van het menselijke gedrag en ontwikkeling en benutting van 
duurzame technologie. Met doelgerichte communicatie mede gericht op gedragsverandering ondersteunen en 
faciliteren wij inwoners in het beter scheiden en aanbieden van hun afval. De nieuwe Avri app is in ontwikkeling en 
zal in het najaar gepresenteerd worden. Inmiddels wordt gewerkt aan fase 2, het uitbreiden van de 
functionaliteiten, zodat het voor inwoners gemakkelijker wordt om van Avri diensten gebruik te maken. 
Strategisch communicatieplan is in ontwikkeling en uitvoering geven hieraan is belangrijk, bijvoorbeeld om in te 
spelen op toenemend gebruik van social media door inwoners. Om dit allemaal te doen is capaciteit nodig om 
communicatietools te vernieuwen of aan te passen. De extra capaciteit heeft een financieel effect op de begroting 
van ca. € 150.000. 
 
Nedvang heeft onderzoek gedaan naar de doelstelling en het resultaat van het project nieuw afvalbeleid 
Het landelijke VANG-programma heeft een grote invloed op gemeenten. Veel gemeenten passen hun afvalbeleid 
aan om zodoende te komen tot minder restafval per inwoner en een hoger percentage afvalscheiding. Om deze 
transitie te ondersteunen heeft Nedvang onderzoek gedaan. Het doel van het onderzoek naar de organisatorische, 
kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de invoering van omgekeerd inzamelen is tweeledig. Enerzijds dient te 
worden bepaald op basis van welke stappen omgekeerd inzamelen succesvol zou kunnen worden ingevoerd door 
gemeenten of hun gemeentelijke diensten. Anderzijds dient te worden onderzocht wat de kwalitatieve en 
kwantitatieve effecten zijn van de invoering van het systeem op de ingezamelde hoeveelheden grondstoffen en 
restafval. Bovenstaande doelen zijn bereikt en hebben geresulteerd in een implementatieplan voor de invoering van 
omgekeerd inzamelen en in een effectanalyse voor de huishoudelijke afvalstromen. Hiermee kunnen gemeenten 
die omgekeerd gaan inzamelen ondersteund worden met ervaringen van andere gemeenten. 
 
Kunststof, blik en drankenkartons (PMD) 
De VNG heeft een nieuw regiemodel vastgesteld. Vanaf 1 maart is ons contract met de verwerker afgelopen en 
zijn we met het Afvalfonds een nieuw contract aangegaan. Het nieuwe model is erop gericht dat we alleen nog 
een vergoeding krijgen voor inzamelen en overslag en niet meer voor de kosten die de verwerker maakt. Het 
Afvalfonds maakt nu zelf afspraken met verwerkers waardoor het risico op fluctuatie van de uiteindelijke 
vergoeding verminderd. De vergoeding is vastgesteld en is gelijk aan de eerdere vergoeding voor het inzamelen. 
Wel zien we een toename van vervuiling en is het risico dat we meer afkeur krijgen. Omdat het sorteren enkele 
maanden duurt hebben we nog geen concrete cijfers en gaan we uit van 15% vervuiling.  
Naast het nieuwe contract moeten we nog steeds afrekenen over de jaren 2017 – 2018 – 2019 en 3 maanden 
2020 volgens het oude contract. Gezien de fluctuaties is het aannemelijk dat het risico zich zal voordoen en 
daarmee de bedragen die in de risico paragraaf zijn opgenomen realistisch zijn.  
 
5.4 Ontwikkeling van de baten en lasten 
 
Toelichting op de baten en lasten afgezet tegen de begroting 2020 
De trend die in de jaarstukken 2019 is geconstateerd zet zich in de eerste maanden van 2020 voort. 
Afvaltoerisme en vervuiling zorgen voor een verminderd aanbod restafval en daarmee een daling van de 
variabele afvalstoffenheffing. Daarnaast zorgen marktontwikkelingen voor dalende grondstofvergoedingen. 
In tabel 1 is het resultaat van het programma basispakket uiteengezet. Hierin wordt het verwachte nadelige 
financieel resultaat over 2020 van € 1,8 mln. inzichtelijk. Afgezet tegen de begroting van het basispakket is 
de afwijking 6%.  
 

 
Tabel 1: Resultaat programma basispakket 
 
Een detailanalyse van de categorieën in bovenstaande tabel is opgenomen in bijlage 1. 
 
Voortzetting effecten grondstoffenmarkt en scheidingsgedrag uit 2019 
De mutaties voor 2020 komen voor een groot deel overeen met de ontwikkelingen uit de jaarstukken 2019. 
De belangrijkste betreffen de negatieve gevolgen van het scheidingsgedrag van inwoners (o.a. vervuiling 
grondstoffen, afvaltoerisme) en met name de 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 wat leidt tot een verwacht nadelig financieel resultaat over 2020 van  

RESULTAAT PROGRAMMA BASISPAKKET Begroting 2020 Berap 2020 Verschil %

Opbrengsten afvalstoffenheffing 23.131 22.400 -731 -3,2%

Opbrengsten grondstoffen 4.901 3.894 -1.007 20,5%

UItvoeringskosten basispakket -28.032 -28.098 -66 0,2%

Resultaat programma basispakket 0 -1.804 -1.804
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€ 1,8 mln. In de jaarstukken 2019 gingen we nog uit van een structureel nadelig effect van € 1,4 mln. Daarbij 
komen meerkosten als gevolg van de corona crisis en de afronding van het project Omgekeerd Inzamelen.  
 
In onderstaande tabel zijn de voor- en nadelen opgenomen die niet in de jaarstukken 2019 voorzien waren. 
 

 
Tabel 2: structurele effecten nieuwe beleid 
 
In onderstaande tabel zijn de geschatte financiële effecten van het coronavirus nader gespecificeerd. 
 

 
Tabel 3: Corona effecten 
 
  

               1.400 

Nadelen berap 2020

Afronding project omgekeerd inzamelen 230                   

- communicatie en omwisseling mini-containers 140                      

- Begeleiding plaatsingsprocedure ondergrondse 

containers

90                        

Aanscherping aanbestedings- en inkoop beleid 

(rechtmatigheid) 120                   
Overige mutaties (o.a. lagere onderhoudskosten 

brengvoorzieningen, windmolenpark en extra kosten communicatie) -180                 

Corona Effecten 250                   

Nadeel berap 2020 1.820               

Structurele effecten nieuwe beleid
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Dekking van het exploitatietekort 
Het verwachte tekort over 2020 (€1,8 mln.) wordt grotendeels gedekt door de voorziening basispakket 
(€ 1,4 mln.) en kan vervolgens deels gedekt worden door het inzetten van de reserve bij het programma 
bedrijfsafval (€ 0,3mln). Het gevolg van deze onttrekkingen is dat de voorziening van het basispakket en de 
reserve van bedrijfsafval uitgeput zijn. Omdat het tarief afvalstoffenheffing voor 2020 al is vastgesteld kan 
hieruit geen extra dekking worden gegenereerd. Voor het restant van ca € 0,1mln zal een beroep gedaan 
moeten worden op het weerstandsvermogen bij de deelnemende gemeenten. In onderstaande tabel is de 
verdeling per gemeente uiteengezet gebaseerd op de vastgestelde Bijdrageverordening Avri.  

 
Tabel 4: bijdrage tekort per gemeente 
 
5.5 Samenvatting baten en lasten 
 
In onderstaande tabel worden de baten en lasten van dit programma samengevat.  
 

 
Tabel 5: Baten en lasten programma basispakket 

Voor de aanvullende reservemutatie van € 177.000 wordt voorgesteld deze te dekken uit de reserve 
Bedrijfsafval. Dit is onder voorbehoud van goedkeuring door het Algemeen Bestuur.  

 

 

  

af te 

dekken

Buren 26.568    11% 14             

Culemborg 28.555    12% 15             

Maasdriel 24.693    10% 13             

Neder-Betuwe 24.034    10% 13             

Tiel 41.978    17% 22             

West Betuwe 50.697    21% 27             

West Maas en Waal 19.076    8% 10             

Zaltbommel 28.451    12% 15             

Eindtotaal 244.052 100% 130           

Aantal inwoners per 1-1-2019  (bron: CBS)

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET Begroting 2020 Berap 2020 Verschil %

Lasten

Lasten uitvoering Basispakket 25.459 25.396 -63

BTW Basispakket 13,5% 2.751 2.879 128

Kwijtscheldingen 1.059 1.044 -15

Totaal lasten 29.269 29.319 50 0,2%

Baten

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 4.901 3.894 -1.007

Inzet voorziening Basispakket 63 63 0

Baten afvalstoffenheffing 24.190 23.444 -746

Afrekening naar voorziening inzameling 1 1.497 1.496

Totaal baten 29.155 28.898 -257 -0,9%

Saldo baten en lasten -114 -421 -307

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 130 130

Resultaat voor bestemming -114 -291 -177

Reservemutatie -114 -291 -177

Resultaat na bestemming 0 0 0
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6 PROGRAMMA PLUSPAKKET 
 

 

 

 

IBOR 

 

 

6.1 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 
haar gemeenten. De grootste activiteit binnen het pluspakket betreft het integraal beheer van de openbare 
ruimte (IBOR). Dit bevat zowel de uitvoering- en beheertaken op het gebied van groen, grijs, riolering, 
verkeer, openbare verlichting, begraafplaatsen, speeltuinen, gladheidbestrijding en ongediertebestrijding als 
de intake en afhandeling van meldingen in de openbare ruimte. Daarnaast levert Avri op verzoek de 
technische advisering bij de onderhoud- en uitvoeringsprojecten in de openbare ruimte. Verder levert Avri 
diensten op het gebied van toezicht en handhaving op (onderdelen van) de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV). Voor een aantal gemeenten worden afvalstromen uit de openbare ruimte verwerkt en 
extra inzamelrondes van restafval en/of gft gereden.  
 
Avri streeft naar partnerschap met haar gemeenten als het gaat om 'Schoon, Heel en Veilig' in de openbare 
ruimte. Binnen dit partnerschap wil Avri een betrouwbare partij zijn die zonder winstoogmerk extra klantwaarde 
levert vanwege haar regionale binding, jarenlange ervaring in de regio en diversiteit en samenhang in het aanbod 
van de dienstverlening. Hierbij staat een bedrijfsmatige, transparante en klantgerichte aanpak voorop. Deze 
aanpak bieden we wanneer het gaat om daling van kosten, verbetering van kwaliteit, perspectief voor 
medewerkers, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is vooral te danken aan de goede en 
intensieve samenwerking tussen de zes opdracht gevende gemeenten en Avri. 
 
We doen ons werk in goede samenwerking met de gemeenten en regionale marktpartijen. We willen een 
betrouwbare partner zijn, die zonder winstoogmerk maar vanuit maatschappelijke betrokkenheid meerwaarde 
levert voor onze regio. Hierbij staat circulariteit en duurzaamheid voor mens en milieu voorop. We zijn transparant 
in ons werk en bieden zo goed mogelijk maatwerk aan. In onze bedrijfsvoering streven we continu naar 
verbetering, een optimale verhouding tussen kwaliteit en kosten met oog voor innovatie. 
 
Door de schaalgrootte zijn we in staat professioneel, snel en flexibel te reageren en de inzet dusdanig 
efficiënt te organiseren waar deze nodig is. Hierdoor kunnen we het 'Schoon, Heel en Veilig' houden van de 
openbare ruimte steeds efficiënter en effectiever uitvoeren. Dit kan alleen door de goede afstemming en 
samenwerking met de deelnemende gemeenten. De ingezette ontwikkeling naar een uniforme 
dienstverleningsovereenkomst, rapportage- en begrotingsstructuur (dienstenstructuur) draagt bij aan het 
verder professionaliseren van de afdeling IBOR van Avri.  
 
  

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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We bieden de diensten uit het pluspakket tegen kostprijs aan. Dit betekent dat op deze activiteiten geen 
winst door Avri wordt behaald. 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. Er is zodoende geen weerstandscapaciteit voor IBOR bij Avri ingericht, maar uitsluitend voor de 
operationele risico's van de andere pluspakket activiteiten. Voor activiteiten waarin de overeenkomst de 
risico's niet afdekt, worden de geringe exploitatieresultaten verrekend met de reserve pluspakket van Avri. 
Op basis van de gemaakte DVO-afspraken worden de uitgaven door Avri periodiek aan de betreffende 
gemeenten verantwoord. De begrotingen en voortgangsrapportages worden zo veel mogelijk afgestemd op 
de planning en control cyclus van de opdracht gevende gemeenten.  
 
6.2 Ontwikkelingen Integraal Beheer Openbare Ruimte 
 
Coronacrisis 
Mede vanuit de maatschappelijke betrokkenheid heeft Avri relatief veel kwetsbare mensen in dienst die extra 
geraakt worden door de coronamaatregelen. Hierdoor kon een substantieel deel van deze mensen niet worden 
ingezet. In de periode maart en april 2020 is ongeveer een kwart van de medewerkers veelal preventief thuis in 
quarantaine gebleven. Maar de natuur houdt daar geen rekening mee. In het voorjaar wordt met name veel inzet 
gevraagd in het groenbeheer. Dat betekent dat de medewerkers die aan het werk zijn, een tandje extra hebben 
moeten bijzetten. Door het droge weer was het onkruid tot nu toe  nog op niveau te houden. Nieuwe aanplant 
vroeg om extra inzet bij het watergeven. Daarnaast is het vervoeren van personeel  naar hun werkplek door de 1,5 
meter afstandregel, lastig. Er zijn meer transportbewegingen nodig wat ten koste gaat van de inzet buiten. De 
medewerkers die aan het werk zijn, doen er alles aan om alle werkzaamheden door te laten gaan.  

Op dinsdag 25 maart heeft het RIVM een artikel gepubliceerd waaruit blijkt dat het coronavirus in afvalwater is 
aangetroffen. Mensen die werken met afvalwater lopen hierdoor een verhoogd risico. Avri wil haar medewerkers 
zoveel mogelijk beschermen tegen dit virus en heeft besloten de rioolgemalen (in de gemeenten Buren, Tiel en 
Neder Betuwe) tijdelijk niet meer te reinigen en te zoeken naar alternatieve mogelijkheden. Inmiddels is het 
reinigen van de rioolgemalen met aangepaste werkwijze en extra beschermingsmaatregelen weer opgepakt. 

Herziening  structuur DVO en rapportages 
Avri heeft voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte met 4 gemeenten en voor Handhaving met 3 
gemeenten een DVO afgesloten. Deze DVO’s waren verschillend van elkaar. Bij het opstellen van zowel de 
rapportage als de werkbegrotingen is dit onpraktisch en niet efficiënt. Avri heeft in overleg met haar gemeenten de 
structuur van de DVO’s en de werkbegrotingen geuniformeerd.  Het resultaat voor de IBOR gemeenten is een 
gedragen uniform format en (diensten)structuur voor de DVO, de rapportage en de werkbegroting. Hierdoor wordt 
de beheersbaarheid en efficiency van de administratieve processen vergroot en neemt de vergelijkbaarheid 
tussen de gemeenten onderling toe, wat leidt tot betere sturingsinformatie. Voor de Handhavingsgemeenten zijn 
de overeenkomsten nog in ontwikkeling. 

Toezicht en handhaving 
Voor alle gemeenten voert Avri de controle op de afvalstoffenheffing uit (basispakket). Daarnaast levert Avri 
diensten op het gebied van toezicht en handhaving op (onderdelen van) de Algemene Plaatselijke 
Verordening en parkeer- verkeerstoezicht van individuele gemeenten. Deze aanvullende dienstverlening 
zorgt voor een schaal- en efficiency voordeel (kwalitatief en financieel) bij de uitvoering van de 
handhavingstaken van Avri. Bij de uitvoering van taken nemen de Boa’s gelijktijdig alle aspecten in de 
openbare ruimte mee. Dit draagt in grote mate bij aan de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in onze 
gemeenten. Om te komen tot een verdere professionaliseringsslag, is Avri met meerdere gemeenten in 
gesprek om de samenwerking te bestendigen in meerjarige contracten. Dat bewerkstelligt continuïteit en 
zekerheid om de dienstverlening voor gemeenten de komende jaren nog verder te ontwikkelen op een wijze 
die past binnen een integrale aanpak in de openbare ruimte. Met de gemeente Tiel heeft Avri een 
overeenkomst voor onbepaalde tijd. Met de gemeente Zaltbommel is de principe afspraak gemaakt dat Avri 
alle gemeentelijke toezicht- en handhavingstaken (domein I) vanaf 2020, voor meerdere jaren, uitvoert. Met 
de gemeente Culemborg zijn we hierover in overleg. 
 
De Coronacrisis heeft ook grote invloed gehad, en nog steeds, op de werkzaamheden van het team toezicht en 
handhaving. In overleg met de gemeenten zijn de werkzaamheden afgestemd op de belangrijkste behoefte, het 
handhaven van allerlei nieuwe maatregelen rondom corona. Vooral in de begin periode van de corona-crisis is 
streng opgetreden en zijn meerdere procesen-verbaal uitgeschreven. Verder hebben onze boa’s veel aandacht 
besteed aan het informeren over en uitleggen van de genomen corona-maatregelen, aan inwoners en 
ondernemers. Mede hierdoor worden in algemene zin de richtlijnen goed nageleefd. Vanwege de grote inzet voor 
handhaving van de corona maatregelen is er minder tijd geweest voor toezicht en handhaving van de overige 
regelgeving. Controles op de Drank- en Horecawet zijn er nagenoeg niet geweest omdat de horeca veelal 
gesloten was. Er is beperkte inzet geweest bij controle op de afvalstoffenverordening en (betaald) parkeren.  
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De standaarduitrusting van de Boa is op landelijke schaal onderwerp van gesprek; de oproep ontstaat dat de 
Boa’s beter beschermd moeten worden bij de uitvoering van het werk. Voor het gebruik van 
geweldsmiddelen door boa’s volgt Avri nauwlettend de landelijke discussies tussen de bonden en het 
ministerie. Op management- en bestuurlijk niveau wordt nagedacht over de mogelijkheid van het gebruik van 
body-cams. 
 
Maatschappelijk verantwoorde inzet 
Avri wil een inclusieve organisatie zijn; een organisatie waar ook mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een volwaardige plek hebben en met plezier kunnen werken. Daarmee willen we tevens een 
bijdrage leveren aan de uitdagingen die op dit thema in de regio bij de gemeenten liggen.  
Avri voert een gedeelte van de werkzaamheden in het beheer van de openbare ruimte uit met ca. 90 medewerkers 
uit de kwetsbare groepen. Deze medewerkers zijn afkomstig uit de aangesloten IBOR gemeente (Buren, Tiel, 
Neder-Betuwe en West Betuwe). Avri vindt het belangrijk dat ook deze doelgroep meedoet en kansen krijgt op de 
arbeidsmarkt. Wij stimuleren dit en zorgen zo mede voor invulling van de sociale verantwoordelijkheid van de 
IBOR gemeenten. De inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt draagt bij op sociaal en 
maatschappelijk gebied. De keerzijde is dat deze arbeidskrachten minder kennis op beeldgericht werken bezitten. 
Deze doelgroep vraagt een goede, intensieve begeleiding. 

We worden geconfronteerd met hogere kosten die volgen uit gewijzigde wetgeving rondom de inzet van 
medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Zoals de wetgeving beoogd, worden medewerkers uit de 
participatiewet in loondienst genomen. Hierdoor nemen de loonkosten en ondersteunende kosten (overhead) toe. 
Detachering van SW medewerkers wordt daarnaast duurder door invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans 
(WAB).  
 
Ook op het gebied van handhaving en toezicht draagt Avri een steenje bij aan haar maatschappelijke 
vantwoordelijkheid. Gedurende het jaar biedt Avri aan circa 10 stagiares de mogelijkheid om kennis en ervaring op 
te doen. Deze bijdrage zorgt ervoor dat ook in de toekomst boa’s van goede kwaliteit op de arbiedsmarkt 
beschikbaar komen.   

Data gestuurd werken: efficiënt en effectief 
In het dagelijks werk genereert Avri  veel relevante waardevolle informatie. Om de effectiviteit van ons werk te 
vergroten, is een begin gemaakt met data-gestuurd werken. Waar een aantal jaar geleden bijvoorbeeld 
veegplannen werden gemaakt o.b.v. vaste frequenties, wordt nu veel meer gekeken naar de vervuilingsgraad. 
M.a.w.: we vegen nu vooral straten die geveegd moeten worden en niet de straten die al schoon zijn. Een ander 
voorbeeld is het legen van de prullenbakken. We monitoren de vullingsgraad van de afvalbakken en kunnen 
hierdoor beter de ledigingsfrequentie bepalen en zelfs aangeven waar een prullenbak weg kan of waar er een 
(bij)geplaatst moet worden.  
 
Vanaf 2020 wordt het onkruid op de verharding in de gemeente West Betuwe door Avri op een 
milieuvriendelijke manier uitgevoerd. De werkzaamheden zijn dynamisch ingericht waarbij met gebruik van 
data en GPS enkel op plekken onkruid wordt bestreden waar op dat moment nodig is. De uitvoering van het 
werk wordt afgestemd met de veegwerkzaamheden, zodat op een efficiënte en effectieve manier een prima 
resultaat wordt bereikt. 
 
Kennisdeling gemeenten 
Kennis heeft de unieke eigenschap dat het vermeerderd door het te delen. Avri wil graag de kennis en ervaring die 
is opgebouwd delen met haar partners. Samen weten we meer en komen we verder. Met dit doel heeft Avri het 
voornemen om zogenaamde ‘vakberaden’ te organiseren. Afhankelijk van het onderwerp zijn de verschillende 
collega’s van gemeenten en Avri welkom, zoals beheerders, contractmanagers en financiële adviseurs . Niet 
alleen de vakinhoud maar ook de werkaanpak, uniformering van processen, communicatie, e.d. komen aan de 
orde. Tijdens deze bijeenkomsten worden thema’s besproken die intergemeentelijk interessant zijn. In 2019 zijn 
bijeenkomsten georganiseerd over het datagestuurd vegen en het uniformeren van het onderhoud aan bomen 
doormiddel van het Handboek Bomen van het Norminstituut bomen. Avri vindt het belangrijk dat zij samen met de 
gemeenten uit de regio kennis deelt over onderwerpen die de gemeentegrenzen overschrijden. 
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Klimaat 
De klimaatverandering gaat harder dan ieder had verwacht. 
We krijgen steeds meer 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 om een ander, veelal 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 (Nederland) en veroorzaken schade aan de 
biodiversiteit. Avri zal in de toekomst meer moeten inzetten 
in het bestrijden van deze exoten. Uiteraard zal het 
gemeentelijk beleid hierbij leidend zijn. Ander voorbeelden zijn de toename van stormen, eiken processierups en 
essentaksterfte.  

De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met Avri ter bestrijding van de eikenprocessierups meerdere 
nestkastjes voor vogels opgehangen. De nestkastjes bieden nestgelegenheid voor mezen, die vervolgens de 
eikenprocessierups te lijf gaan.  
 
Marktontwikkelingen 
Recente aanbestedingen van nieuwe contracten laten zien dat de inschrijfprijzen significant hoger liggen dan die 
van de aflopende contracten. Dit heeft directe invloed op de werkbegroting van Avri. Ondanks de Corona-crisis 
verwacht Avri dat deze trend zich de komende jaren doorzet. 

Gladheidbestrijding 
Op 1 april is het gladheidseizoen 2019-2020 tot een einde gekomen. In deze rapportage wordt teruggeblikt op de 
periode van 01-01-2020 t/m 01-04-2020. In totaal heeft Avri drie preventieve acties uitgevoerd. Ten opzichte van 
dezelfde periode vorig jaar is dit een verschil van 10 uitrukken. Dit verschil is zo groot omdat januari 2019 zich 
kenmerkte door strenge winterse omstandigheden, terwijl de eerste maanden van 2020 vrij droog en zacht qua 
temperatuur waren. 
 
6.3 Ontwikkeling van de baten en lasten 
In de P&C-cyclus van de GR wordt aangesloten op de meest actuele individuele DVO-afspraken en hieruit 
volgende werkbegrotingen. De cijfers in de GR-begroting 2020 (opgesteld april 2019) zijn gebaseerd op de 
werkbegrotingen 2019 die Avri heeft opgesteld op basis van de op dat moment geldende 
dienstverleningsovereenkomst. In voorliggende bestuursrapportage 2020 worden de baten en lasten 
geactualiseerd.  
 
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van het programma pluspakket weergegeven. De stijging van 
baten en lasten van € 1 mln. is een gevolg van zowel uitbreiding van DVO taken, areaaluitbreiding als 
kostenstijgingen door marktwerking. Op basis van de uitgangspunten in de (raam) overeenkomsten met de 
individuele IBOR-gemeenten behaalt Avri geen financieel resultaat. 
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Tabel 6: Baten en lasten programma pluspakket          
 
 
Integraal beheer openbare ruimte – via DVO 
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van de DVO’s van de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, West 
Betuwe en Tiel weergegeven. Deze cijfers zijn gebaseerd op de eerste voortgangsrapportage 2020 (april 
2020), waarin de werkbegrotingen 2020 zijn geactualiseerd. De recente ontwikkelingen zullen in de tweede 
IBOR-voortgangsrapportage worden verwerkt en gerapporteerd. 
 

INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE 
GR Begroting 

2020 
DVO Begroting 

2020 
DVO Berap 

2020 

Gemeente Buren 2.484 2.695 2.690 

Gemeente Neder-Betuwe 1.911 2.227 2.217 

Gemeente West Betuwe 1.749 1.850 1.775 

Gemeente Tiel 4.812 5.194 5.184 

Totaal 10.956 11.966 11.866 

Tabel 7: IBOR DVO Begroting 2020 
 
Handhavingstaken 
Naast de DVO met gemeente Tiel voert Avri sinds 2010 handhavingstaken uit voor de gemeenten 
Culemborg, Zaltbommel, Neder-Betuwe. Evenals bij de IBOR-taken zijn de baten en lasten bijgesteld op 
basis van de meest recente overeenkomsten met de gemeenten.  
 
Er is extra ingezet op het handhaven van de noodverordening. Dat is ten koste gegaan van de inzet op 
andere thema’s. 
 
Het totaal aan uitvoeringsbudgetten is gestegen met € 123.000 ten opzichte van de begroting van € 1.119.000 en 
komt daarmee uit op € 1.242.000. De stijging is een gevolg van contractuitbreiding met Zaltbommel (€ 23.000) en 
Tiel (€ 100.000) 
 
Overige dienstverlening Pluspakket  
De overige activiteiten in het pluspakket bestaan uit de verwerking van afvalstromen, extra gft-inzameling en 
acties rond zwerfafval op middelbare scholen. Voor het extra gft vindt verrekening plaats met de betreffende 
inwoners middels een opslag op de afvalstoffenheffing. In voorliggende bestuursrapportage wordt een klein 
financieel saldo voor de overige taken verwacht welke met name wordt veroorzaakt door lagere kosten voor 
de inzameling van het extra GFT. Een eventueel saldo bij de jaarstukken wordt verrekend met de reserve 
pluspakket.  
 
  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA PLUSPAKKET Begroting 2020 Berap 2020 Verschil %

Lasten

Integraal beheer openbare ruimte - via DVO 10.956 11.866 910

Integraal beheer openbare ruimte - overige opdrachten 215 210 -5

Frictiekosten Neerijnen 0 0 0

Handhavingstaken 1.119 1.242 123

Overige dienstverlening Pluspakket 263 239 -24

Totaal lasten 12.553 13.557 1.004 8,0%

Baten

Integraal beheer openbare ruimte - via DVO 10.956 11.866 910

Integraal beheer openbare ruimte - overige opdrachten 215 210 -5

Frictiekosten Neerijnen (inzet voorziening) 0 0 0

Handhavingstaken 1.119 1.242 123

Overige dienstverlening Pluspakket 273 254 -19

Totaal baten 12.563 13.572 1.009 8,0%

Saldo baten en lasten 10 15 5

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 0 0

Resultaat voor bestemming 10 15 5

Reservemutatie 10 15 5

Resultaat na bestemming 0 0 0
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7 PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 
 

 

 
 
BEDRIJFSAFVAL 

 
 

 

 

 

7.1 Inleiding 
Avri voert in beperkte mate commerciële activiteiten uit in de vorm van het inzamelen en laten verwerken van 
afval dat vrijkomt bij bedrijven. De dienstverlening aan bedrijven is ondersteunend aan de basistaken, gericht 
op het zo goed mogelijk benutten en inzetten van beschikbare productiemiddelen en vormt een beperkt 
onderdeel van de bedrijfsvoering en van de omzet. De opbrengsten uit bedrijfsafvalactiviteiten worden 
tevens gebruikt om invulling te geven aan de regionale maatschappelijke betrokkenheid door sponsoring van 
regionale evenementen (sponsoring in natura in de vorm van gratis afvalinzameling). 
 
7.2 Ontwikkelingen 2020 
Een gevolg van de coronacrisis is dat alle evenementen in 2020 geen doorgang kunnen vinden. Daardoor hebben 
we in 2020 geen invulling kunnen geven aan de regionale maatschappelijke betrokkenheid van Avri zoals 
sponsoring in natura tijdens regionale evenementen. Een deel van dit incidenteel vrijgekomen budget wordt 
ingezet voor een bijdrage in natura aan een burgerinitiatief in Tiel. Een ander deel wordt gereserveerd voor andere 
burgerinitiatieven. Het budget van € 30.000 is bijgesteld naar € 15.000. 

 
7.3 Ontwikkeling van de baten en lasten 
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het resultaat op dit programma uiteengezet.  
De prognose is dat het totale nettoresultaat na afdracht van vennootschapsbelasting met € 13.000 afneemt 
en uit zal komen op een bedrag van € 41.000. Het rendement op de omzet bedraagt 2,5%. Het overschot 
wordt toegevoegd aan de reserve bedrijfsafval. In de navolgende paragrafen worden de afwijkingen verder 
toegelicht.   
 
 

 
Tabel 8: Resultaat programma bedrijfsafval 
 

RESULTAAT PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL Begroting 2020 Berap 2020 Verschil Verschil

%

Resultaat voor vennootschapsbelasting 68 51 -17

Af te dragen vennootschapsbelasting -14 -10 4

Resultaat na vennootschapsbelasting 54 41 -13 -24%

Dit programma gaat over: 

de inzameling en verwerking van afval van 

bedrijven. 
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In onderstaande tabel is de ontwikkeling van baten en lasten uiteengezet.  
 

 
Tabel 9: Baten en lasten programma bedrijfsafval  
 
 
 
Lasten uitvoeringskosten Bedrijfsafval 
De stijging van de kosten wordt onder andere veroorzaakt doordat er meer veegvuil wordt aangeboden dan was 

begroot. Dit heeft echter ook een positief effect op de baten. Daarnaast is er extra inzet van de accountmanager 

en zien we een stijging van de verwerkingskosten; dit wordt veroorzaakt door een hoger tonnage in de 

afvalstromen en een stijging van diverse verwerkingstarieven.  

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 
Evenals voor het programma basispakket is het resultaat van dit programma erg afhankelijk van de 
ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt. Schommelingen in de marktvergoeding hebben direct effect op het 
resultaat. De papierprijs daalt, maar tegelijk is er een toename in de ingezamelde en aangeboden 
hoeveelheden bedrijfspapier op ons grondstoffenpark. Hierdoor wordt het nadeel beperkt tot € 22.000. 
 
Af te dragen vennootschapsbelasting 
Door bijstelling van het financiële resultaat wordt automatisch de af te dragen vennootschapsbelasting 
bijgesteld. De daling van het resultaat zorgt voor een lagere belastingafdracht ten opzichte van de begroting 
2020. 
 
  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL Begroting 2020 Berap 2020 Verschil %

Lasten

Lasten uitvoering Bedrijfsafval 2.022 2.075 53

Af te dragen vennootschapbelasting 14 10 -4

Totaal lasten 2.036 2.085 49 2,4%

Baten

Opbrengsten contracten Bedrijfsafval 1.844 1.883 39

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 198 177 -21

Overige opbrengsten 49 66 17

Totaal baten 2.091 2.126 35 1,7%

Saldo baten en lasten 55 41 -14

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 0 0

Resultaat voor bestemming 55 41 -14

Reservemutatie 55 41 -14

Resultaat na bestemming 0 0 0
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8 PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN  
 

 

 
 
ALGEMENE BATEN EN LASTEN 
 

 
 
 
8.1 Inleiding 
Bij de herziening van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is vastgelegd dat kosten zoveel 
mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken / programma's. Dit betekent dat alle 
bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten in de betreffende taakvelden / programma's moeten 
worden begroot en verantwoord. Conform deze voorschriften worden de baten en lasten van overhead niet 
meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma's geregistreerd (als indirecte lasten) maar centraal onder 
een afzonderlijk taakveld (taakveld 0.4 Overhead). Het gevolg hiervan is dat de drie beleidsprogramma's 
(basispakket, pluspakket, bedrijfsafval) een voordelig financieel saldo zouden krijgen, dat ter dekking dient 
van het nadelige saldo van dit programma. Conform BBV is de overhead centraal in een afzonderlijk 
programma begroot, maar omdat dit leidt tot minder inzicht en herkenbaarheid in de programma's, is deze 
overhead naar de programma's doorbelast en afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor de 
overige baten en lasten binnen dit programma (rentekosten taakveld 0.5 en vennootschapsbelasting 
taakveld 0.9).  
 
8.2 Ontwikkelingen 2020 
Dit programma gaat voornamelijk in op de kosten van de bedrijfsvoering. De huidige projecten en 
ontwikkelingen binnen Avri vragen flexibiliteit om continu te kunnen anticiperen op onvoorziene situaties of 
vragen van stakeholders. Dit zorgt voor onvoorspelbare belasting op de bedrijfsvoering, dat zijn effect heeft 
op de invulling van de bedrijfsvoering en de financiële prognose. De huidige marktomstandigheden 
(waaronder krapte op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen in de verzekeringsbranche, aangescherpte 
regelgeving rondom inkopen en aanbesteden) maken de uitdagingen groter en zorgen voor druk op de 
begroting. De ontwikkelingen met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn toegelicht in de paragraaf 
bedrijfsvoering.  
 
Evenals in 2019 verwachten we in 2020 een financieel tekort, dat grotendeels structureel van karakter is. Dit 
betekent dat de werkelijke overheaduitgaven hoger zijn dan de gedekte overheaduitgaven in de diverse 
programma’s. De in rekening te brengen overhead zal structureel moeten worden verhoogd om een tekort in 
de bedrijfsvoeringsreserve te voorkomen en deze op peil te brengen om bedrijfsvoeringsrisico’s binnen de 
GR te kunnen opvangen. De financiële gevolgen hiervan worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging 
2021.  
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8.3 Ontwikkeling van de baten en lasten 
In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van baten en lasten voor begrotingsjaar 2020 nader verklaard. In 
onderstaande tabel zijn de baten en lasten van de bestuursrapportage afgezet tegen de begroting 2020. 
 

 
Tabel 10: Programma algemene baten en lasten  
 
8.3.1 Taakveld 0.4 Overhead 
We verwachten een stijging van de overheadlasten van € 366.000 (6%) ten opzichte van de bijgestelde 
begroting 2020. De kostenstijging is grotendeels niet beïnvloedbaar en voor € 240.000 als incidenteel te 
beschouwen. De kostenstijging wordt veroorzaakt door onder andere stijgende verzekeringspremies, 
geleden brandschade, arbeidsmarktproblematiek en de coronacrisis. 
 
De gemeenten ondervinden in 2020 geen financieel nadeel van deze ontwikkelingen. Op basis van de Nota 
Reserves en Voorzieningen wordt de aan de diverse activiteiten toegerekende overhead op begrotingsbasis 
doorbelast. Het nadeel wordt gedekt door de Algemene Bedrijfsreserve Avri. 
 
In de navolgende alinea’s worden de grootste budgetmutaties nader toegelicht. 
 
Brandverzekering overslaghal (€ 102.000 nadeel) 
Het blijkt nauwelijks meer mogelijk om gebouwen in de afvalbranche tegen brandschade te verzekeren. Onze 
verzekeringsmakelaar heeft ons geïnformeerd dat verzekeraars van brandschade zich massaal terugtrekken uit de 
afval- en recyclingsbranche, door de vele brandschades en incidenten in de laatste jaren. Meerdere organisaties 
in onze branche worden momenteel geconfronteerd met de gevolgen van deze situatie (met name forse 
premiestijgingen). De gevolgen door de premieverhoging (op onderdelen tot 200%) zijn verwerkt in de 
bestuursrapportage 2020. De verzekeringspremies zijn eind 2019 bekend geworden en zodoende reeds verwerkt 
en toegelicht in de begroting 2021. 
 
Brand overslaghal (€ 100.000 nadeel) 
Door de brand in de overslaghal op 23 april is er een aanzienlijke schade ontstaan. De brand is ontstaan bij het 
grof huishoudelijk afval achterin de hal en was snel onder controle door adequaat optreden van veiligheids-
diensten en opgeroepen personeel, waardoor er geen mensen in gevaar zijn geweest. Warmtedetectie en de 
locatie van de brand in de hal zorgde ervoor dat de brand niet is overgeslagen naar andere grondstoffen. 
Daarmee is meer schade voorkomen. Het financiële effect is gevolg van het eigen risico en nog te maken 
herstelkosten die niet in de verzekering zijn opgenomen en bedraagt in totaal circa € 100.000. Door het verlengen 
van de brandverzekering (tegen fors hogere premies, zie vorige alinea) is aanzienlijk grotere financiële schade 
echter voorkomen. 
 

PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN Begroting 2020 Berap 2020 Verschil

Taakveld 0.4 Overhead 6.022 6.388 366

Doorbelaste overhead naar programma Basispakket -3.755 -3.755

Doorbelaste overhead naar programma Pluspakket -1.899 -1.899

Doorbelaste overhead naar programma Bedrijfsafval -261 -261

Subtotaal taakveld 0.4 Overhead 107 473 366

Taakveld 0.5 Treasury (rente) 692 622 -70

Taakveld 0.5 Treasury (dividend) 0 0 0

Doorbelaste rentekosten naar programma's -692 -622 70

Subtotaal taakveld 0.5 Treasury 0 0 0

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 14 21 7

Doorbelaste Vpb naar basispakket 0 -7 -7

Doorbelaste Vpb naar pluspakket 0 -4 -4

Doorbelaste Vpb naar bedrijfsafval -14 -10 4

Subtotaal taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0

Saldo baten en lasten -107 -473 -366

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 0

Resultaat voor bestemming -107 -473 -366

Taakveld 0.10 Mutatie reserves -107 -473 -366

Resultaat na bestemming 0 0 0
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Extra ondersteuning afdeling Afvalbeheer (€ 90.000 nadeel) 
Het vertrek van medewerkers, het ziekteverzuim op een aantal cruciale plekken en de krappe arbeidsmarkt 
zorgen ervoor dat we extra inhuren. We merken dat de werkdruk groot blijft en de nodige ondersteuning 
gewenst is om onze dienstverlening naar inwoners te waarborgen, ruimte te creëren om de bedrijfsvoering te 
ontwikkelen en te kunnen voldoen aan diverse vragen vanuit inwoners en gemeenten. De kosten voor inhuur 
liggen doorgaans hoger dan voor de vaste formatie zoals verwerkt in de begroting. In de bestuursrapportage 
is een incidentele kostenverhoging opgenomen van € 90.000.  
 
Kosten Corona (€ 50.000 nadeel) 
Als gevolg van de coronacrisis is tijdelijk extra personeel ingehuurd om de afdelingen te ondersteunen met 
de extra capaciteit die nodig was. Er zijn middelen aangeschaft om thuis te kunnen werken en zijn er kosten 
gemaakt om het gebouw “coronaproof” te maken (bewegwijzering, hygiëne-artikelen etc.). 
 
Overige budgetmutaties, per saldo (€ 24.000 nadeel) 
Binnen de bedrijfsvoering zijn diverse (budgettaire en dekkings-)mutaties door o.a. nog niet afgeronde ICT-
investeringen, hogere accountantskosten en de extra kosten voor de inhuur van de directeur. 
 
8.3.2 Taakveld 0.5 Treasury 
 
Rente  
In voorliggende bestuursrapportage is rekening gehouden met een extra financiering als gevolg van de 
toenemende liquiditeitsbehoefte bij de investeringen voor het nieuwe afvalbeleid en als gevolg van het 
investeren in materieel. Ondanks deze extra financieringsbehoefte ligt de rentelast € 70.000 lager dan in de 
begroting 2020 mede als gevolg van gunstigere rentepercentages. In de begroting is rekening gehouden met 
een rentepercentage van 1,55% voor de nieuw af te sluiten leningen; het werkelijke percentage van de in 
2020 afgesloten leningen bedraagt 0,69%. 
 
 
8.3.3 Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 
Gedurende 2019 is bekend geworden dat de verkoop van grondstoffen ook aan Vpb plicht onderhevig is. Dit 
vanwege het feit dat Avri met de afzet van grondstoffen deelneemt aan het economisch verkeer. Dit was nog 
niet voorzien in de primaire begroting 2020.  
 
De af te dragen Vpb wordt in deze bestuursrapportage met € 7.000 naar boven bijgesteld naar € 21.000. 
Voor het basispakket is een bedrag opgenomen van € 7.000, voor het pluspakket is er € 4.000 opgenomen 
voor af te dragen Vpb en voor Bedrijfsafval is de afdracht met € 4.000 verlaagd als gevolg van een lager 
resultaat. 
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9 BEDRIJFSVOERING  
 

 

9.1 Inleiding 
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 en transparante manier. 
Avri wil zich steeds meer tot een brede maatschappelijke dienstverlener ontwikkelen: vernieuwend in 
afvalinzameling, in het beheer van de openbare ruimte en in het vormgeven van lokale bewonersparticipatie. 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid staat hierbij centraal: we zien afval als grondstof in een circulaire 
economie, waarbij alles draait om hergebruik, we creëren duurzame energie (het terrein wordt volop gebruikt 
voor de productie van zonne- en windenergie) en we vinden het belangrijk om kansen te creëren voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
 
Dat alles doen we in een razendsnel veranderende wereld. Technologische, sociale, politieke en wettelijke 
veranderingen vragen óók van Avri om snel en adequaat te anticiperen. Binnen het Algemeen Bestuur is in 
2019 bijvoorbeeld het gesprek opgestart om te bekijken in hoeverre er maatwerk per gemeente mogelijk is 
binnen de dienstverlening van het basispakket. In samenwerking met gemeenten, inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke instellingen dienen we ons mee te bewegen naar de toekomst.  
 
De veranderingen hebben impact op onze organisatie en daarmee op ons personeel. Het uitvoeren van 
repeterende werkzaamheden is steeds meer verleden tijd. We gaan samen oplossingen en werkwijzen 
zoeken die passen bij de dynamische omgeving waarin wij ons bevinden. De bedrijfsvoeringfuncties zorgen 
er met hun ondersteunende werkzaamheden voor dat het primaire proces het meest optimaal kan blijven 
functioneren en kan anticiperen op deze dynamiek. We ondervinden hierbij steeds meer de gevolgen van de 
krapte op de arbeidsmarkt, dat het aantrekken van personeel bemoeilijkt en een prijsverhogend effect heeft 
bij marktpartijen waarmee we samenwerken. De begroting staat hierdoor fors onder druk. 
 
9.2 Ontwikkelingen 2020 
 
Proces organisatieontwikkeling 
De invoering van het nieuwe afvalbeleid heeft veel voeten in de aarde gehad. De Avri-organisatie is zelf gaan 
reflecteren op wat er hierbij anders en beter had gekund. Een onderzoek door het bureau TwynstraGudde, in 
opdracht van het Algemeen Bestuur, heeft de verbeterpunten nog beter in beeld gebracht. De conclusies worden 
door het Algemeen Bestuur en de Avri-organisatie herkend en geven zowel goede aanknopingspunten voor 
toekomstige majeure beleidsontwikkelingen als concrete aanwijzingen om de organisatie op de korte termijn 
verder te ontwikkelen. Voor de Avri-organisatie zijn het versterken van de denk- en communicatiekracht m.b.t. 
beleidsvorming en draagvlak hiervoor, het versterken van het projectmatig werken en rolduidelijkheid (bestuurlijk 
en ambtelijk opdrachtgeverschap en ambtelijk opdrachtnemerschap) de belangrijkste leerpunten. 
 
Avri heeft daarnaast in een sterk veranderde maatschappij te maken met belangrijke trends en ontwikkelingen 
waaronder:   

- Sociaal maatschappelijk (toenemend belang van duurzaamheid & inclusiviteit, een 
steeds mondigere burger die invloed wil uitoefenen op beleid, toenemend belang van goede 
communicatie – met inwoners, bestuur, gemeenten, (markt)partijen en (potentiele) medewerkers-  over 
wat Avri doet en waarom we dit doen),  

- Regionaal (gemeenten verwachten een meer proactieve rol van Avri bij het realiseren van beleidsdoelen, 
waarbij zij zelf de regie willen houden, gemeenten willen kunnen kiezen (maatwerk GR) 

- Veranderende marktomstandigheden (druk op verwerkingstarieven en grondstofvergoedingen). 
- Wet- en regelgeving (hogere scheidingsdoelen, meer nadruk op preventie en kwaliteit, toename regeldruk 

financiële huishouding en gegevensverwerking); 
 
We zien tevens dat de scheidslijnen tussen Afvalbeheer, Ibor en Handhaving vervagen. Dit geldt voor de 
governance, maar ook voor de uitvoering. Er zijn kansen om personeel en materieel uit te wisselen, om op 
gebiedsniveau werkzaamheden en planning meer integral te benaderen en om gedragssturing effectiever als 
instrument in te zetten. 
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Deze trends, leerpunten en kansen hebben er toe geleid dat het managementteam van Avri, samen met het 
Dagelijks Bestuur, de teamleiders en de Ondernemingsraad is gestart met een ontwikkelingstraject om te bouwen 
aan een organisatie die robuust en wendbaar hierop kan inspelen. Een organisatie die bovendien met een open 
houding en in verbinding met bestuur, gemeenten en inwoners leert van ervaringen in de praktijk en zo 
voortdurend werkt aan verbetering.  
 
De rode draad in deze ontwikkelrichting van de organisatiestructuur is: 

- Het organiseren van verbinding tussen de werkvelden Afvalbeheer en Ibor om tot een excellente 
uitvoering te komen. 

- Bundelen van strategische en tactische functies om de denkkracht te vergroten, het contact met 
verschillende stakeholders te organiseren, te innoveren en grip op externe markten te vergroten. 

- Bundelen van de ondersteuning in het primair proces om de versnippering in aansturing terug te dringen, 
werkprocessen efficiënter in te richten en kwetsbaarheden te verminderen. 
 

Na de zomer wordt het proces vervolgd en wordt – samen met de organisatie – de verdere uitwerking 
vormgegeven. Ook zal besluitvorming moeten plaatsvinden om verandering van de organisatiestructuur en 
eventuele gevolgen voor taken en functies te formaliseren. Indien er incidentele middelen nodig zijn voor dit 
proces worden deze gedekt uit de Algemene Bedrijfsreserve Avri en zo nodig toegelicht in de jaarstukken 2020.  
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10 VERLOOP VAN DE RESERVES EN VOORZIENINGEN 
 

 

10.1 Inleiding 
Het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen voor 2020 is weergegeven in onderstaand 
overzicht. Als gevolg van de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen 2017 (AB februari 2017), 
zijn - naast de reeds bestaande voorzieningen – separate reserves ingesteld voor de programma's 
pluspakket en bedrijfsafval en is de Algemene Bedrijfsreserve gekoppeld aan de bedrijfsvoering (overhead).  
 
10.2 Overzicht verloop reserves en voorzieningen 
De in onderstaande tabel weergegeven stortingen en onttrekkingen volgen uit de vastgestelde begrotingen 
van 2021 tot en met 2024 van Avri. De saldi per 1 januari 2020 zijn geactualiseerd op basis van de (onder 
voorbehoud vastgestelde) jaarstukken 2019. De verwachte resultaten van de programma's over 2020 zijn 
geactualiseerd op basis van deze bestuursrapportage. In de volgende alinea's worden de mutaties nader 
toegelicht.  

 
Tabel 11: Saldo ontwikkeling reserves en voorzieningen 
 

RESERVES EN VOORZIENINGEN AVRI 2020-2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

RESERVES

Algemene Bedrijfsreserve Saldo 01-01 1.464 550 64 -101 -58 7

Ontwikkelbudget t.b.v. organisatie ontwikkeling -25 -25 -25

Besteding AMBOR subsidie t.b.v. scholing personeel 0 -13 -60 -57 -35

Dividenduitkering Avri Realisatie BV 0

Resultaat/ dotatie programma algemene baten en lasten -559 -366 100 100 100

Inzet reserve programma algemene baten en lasten -330 -82 -80

Saldo 31-12 550 64 -101 -58 7 107

Reserve Pluspakket Saldo 01-01 69 65 80 90 81 81

Resultaat programma pluspakket -4

Inzet programma pluspakket -9

Resultaat/ dotatie vanuit programma pluspakket 15 10

Saldo 31-12 65 80 90 81 81 81

Reserve Bedrijfsafval Saldo 01-01 332 309 61 57 61 63

Resultaat programma bedrijfsafval 106 42 46 51 52 57

Dekking tekort Basispakket o.v.v. besluitvorming -177

Inzet programma basispakket -129 -113 -50 -46 -51 -52

Saldo 31-12 309 61 57 61 63 68

Reserve Ontvlechtingskosten Neerijnen Saldo 01-01 538 171 53 0 0 0

Dekking personele en materiele frictiekosten -177 -63 -35

Dekking desintegratiekosten (overhead) -190 -55 -18

Saldo 31-12 171 53 0 0 0 0

VOORZIENINGEN

Voorziening Basispakket Saldo 01-01 627 1.384 0 1.250 2.304 3.037

Inzet voorziening programma basispakket

Tariefsegalisatie stortplaats -70 200 200 200

Dividenduitkering Avri Realisatie BV 350

Dotatie vanuit programma basispakket 129 113 1.050 846 551 552

Resultaat programma basispakket 348 -1.497 0 8 -18 -42

Saldo 31-12 1.384 0 1.250 2.304 3.037 3.547

Voorziening Stortplaats Saldo 01-01 1.034 310 172 42 0 0

Kosten eindafwerking

Vrijval voorziening jaarrekening 2019 -624

Kosten nazorgplan en overige kosten -75 -130 -42 0 0

Inzet programma basispakket -100 -63

Overdracht resterend doelvermogen naar provincie 0 0

Saldo 31-12 310 172 42 0 0 0

Voorziening Onderhoud gebouwen Saldo 01-01 384 504 567 323 434 535

Dotatie vanuit exploitatie 155 155 155 155 155 155

Onderhoudskosten -35 -92 -399 -44 -54 -54

Saldo 31-12 504 567 323 434 535 636

Totaal reserves en voorzieningen Saldo 31-12 3.293 997 1.661 2.823 3.723 4.439
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10.2.1 Algemene Bedrijfsreserve 
Op basis van de Nota Reserves en Voorzieningen 2017 is de Algemene Bedrijfsreserve met ingang van 
begrotingsjaar 2017 gekoppeld aan de bedrijfsvoering van Avri. Deze reserve dient ter dekking van de 
bedrijfsvoeringrisico's van Avri, waarbij 10% van de overhead in de reserve wordt gereserveerd. Daarnaast 
worden mee- en tegenvallers in de bedrijfsvoering verrekend met deze reserve (in plaats van met de 
programma's) binnen de bandbreedte van 10% tot 15% van de begrote overhead. 
 
In het programma algemene baten en lasten is toegelicht dat er een tekort wordt verwacht van € 366.000 
over 2020. Dit verwachte tekort wordt onttrokken uit de reserve. Op basis van de begrote onttrekkingen in de 
meerjarenbegroting verwachten we per 2021 een tekort in de reserve. Om risico’s te kunnen blijven dekken 
zal de reserve moeten worden aangevuld. Op basis van de Nota Reserves en Voorzieningen 2017 zal dit via 
de exploitatie worden aangevuld, waardoor de bijdrage aan de bedrijfsvoering vanuit de programma’s moet 
worden verhoogd. Dit zal via een begrotingswijziging 2021 worden voorgelegd.  
 
10.2.2 Reserve Pluspakket 
Deze reserve dient ter dekking van de operationele risico's rondom de uitvoering van het programma 
pluspakket. Dit betreft uitsluitend de risico's voor Avri die niet ondervangen worden in de (raam)overeen-
komsten met gemeenten. Voor de Ibor-activiteiten wordt derhalve geen weerstandscapaciteit aangehouden. 
Avri voert de activiteiten in het pluspakket tegen kostprijs uit. Indien er desondanks verschillen zijn tussen 
budget en uitgaven worden deze verrekend met deze reserve (behalve voor de Ibor-activiteiten gezien de 
overeenkomsten). In 2020 neemt de reserve met € 15.000 toe als gevolg van het positieve resultaat in het 
programma pluspakket.  
 
10.2.3 Reserve Bedrijfsafval 
Deze reserve dient ter dekking van de operationele risico's rondom de uitvoering van het programma 
bedrijfsafval. De exploitatieresultaten van dit programma worden verrekend met deze reserve tot een 
maximum van € 200.000. Het verwachte exploitatieresultaat over 2020 van € 42.000 wordt toegevoegd aan 
de reserve. Een eventueel overschot in meerjarig perspectief wordt ingezet ten gunste van het programma 
basispakket. Dit uitgangspunt wordt jaarlijks toegepast in de begroting van Avri. Voorstel is om vanuit de 
reserve bedrijfsafval € 300.000 in te zetten als dekking van het tekort van het basispakket. Dit wordt via het 
voorstel bij de bestuursrapportage aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. 
 
10.2.4 Reserve Ontvlechtingskosten Ibor Neerijnen  
De reserve ontvlechtingskosten IBOR Neerijnen is gevormd voor de kosten van personele en materiële 
frictie en desintegratiekosten die Avri moet maken door beëindiging van de raamovereenkomst Ibor met de 
gemeente Neerijnen. De stuurgroep West Betuwe en Avri hebben op 19 december 2018 de overeenkomst 
Ontvlechtingskosten Ibor Neerijnen ondertekend. Op basis daarvan is bij de jaarstukken 2018 een 
bestemmingsreserve gevormd van € 538.000. Deze reserve wordt op begrotingsbasis onttrokken ter dekking 
van de overeengekomen frictiekosten. In 2020 wordt € 118.000 onttrokken voor dekking van frictiekosten. 
 
10.2.5 Voorziening Basispakket 
Deze voorziening biedt enerzijds weerstand tegen de risico's die samenhangen met de uitvoering van het 
programma basispakket. Anderzijds kent de voorziening zowel op begrotings- als realisatiebasis een 
egalisatiefunctie voor de baten en lasten van dit programma. Het exploitatiesaldo van het programma 
basispakket wordt met deze voorziening verrekend. Op basis van de begroting 2020 is een bedrag van  
€ 113.000 aan de voorziening gedoteerd vanuit het programma basispakket. Het verwachte nadelige 
exploitatieresultaat over 2020 van het programma basispakket van € 1.803.000 kan voor € 1.497.000 
worden onttrokken aan de voorziening.  
 
10.2.6 Voorziening Stortplaats  
Deze 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. Op het moment van overdracht van de stortplaats is een bedrag nodig (zgn. doelvermogen) 
zodat de provincie na overdracht kan voorzien in het eeuwigdurende onderhoud van de stortplaats. Dit 
bedrag wordt voldaan bij de feitelijke overdracht, naar verwachting ultimo 2023.  
 
10.2.7 Voorziening Onderhoud gebouwen 
De dotatie van € 155.000 is gebaseerd op het huidige onderhoudsplan. In de bestuursrapportage is een 
onttrekking opgenomen van € 92.000 voor het plaatsen van een nieuw hekwerk, voor het vervangen van 
roldeuren, voor het plaatsen van een nieuwe brandmeldinstallatie en voor het reinigen van het riool. In 2020 
zal de evaluatie en herijking van het meerjarenonderhoudsplan een vervolg krijgen.  



 

28 

11 ONTWIKKELING WEERSTANDSVERMOGEN 
 

 

11.1 Inleiding 
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.  
 
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.  
 
11.2 Ontwikkeling financiële risico's 
In deze paragraaf is voor ieder programma de ontwikkeling van het risicoprofiel weergegeven. Het 
actualiseren van het risicoprofiel is van belang gezien de grilligheid van de begroting en het geringe 
weerstandsvermogen de afgelopen jaren. Ten opzichte van het risicoprofiel in de begroting 2020 (april 2019) 
zijn onderstaande wijzigingen op het risicoprofiel doorgevoerd. Deze worden in deze paragraaf toegelicht. 
 

Nummer Risico Mutatie Mutatie risico 

6 Doelvermogen verhoging 
 

€400.000 

21 Brand bij verwerker Nieuw risico PM 

22 Corona effecten Nieuw risico  PM 

  Totaal  + € 400.000 + 
PM 

Tabel 12: Ontwikkeling risicoprofiel 
 
In onderstaande tabel zijn de risico's per programma weergegeven. Het risicoprofiel uit de jaarstukken 2019 
(opgesteld april 2020) is verwerkt in voorliggende bestuursrapportage 2020. Gewijzigde risico’s worden 
toegelicht.  
 

 
Tabel 13: Ontwikkeling risicoprofiel per programma 

ONTWIKKELING FINANCIELE RISICO'S jaarrekening 2019 Begroting 2021 Berap 2020 Verschil

( * €1.000) dec-19 mrt-20 jun-20

Basispakket

1 Verkoop gebulkt materiaal 29 29 29 0

2 Prijsontwikkeling op de afvalmarkt 242 289 242 0

4 Faillissement van verwerkers 266 266 266 0

5 Betaling afvalstoffenheffing 90 90 90 0

6 Onzeker doelvermogen voor nazorg stortplaats 560 3.100 960 400

8 Data Registratie GSL 15 15 15 0

10 Chemische vervuiling of grondwatervervuiling 140 140 140 0

11 Avri Realisatie B.V. en Solar B.V. 29 29 29 0

12 Inzet medewerkers Afvalbeheer 233 233 233 0

14 Onzekerheid scheidingsgedrag huishoudens 500 330 500 0

17 Vervuiling van aangeboden grondstoffen 550 330 550 0

19 Vergoeding kunststof verpakkingen 2.150 830 2.150 0

20 Onregelmatigheidstoeslag 280 950 280 0

21 Brand bij verwerker kunststoffen 0 0 pm 0

22 Corona effecten 0 0 pm 0

Totaal Basispakket 5.083 6.630 5.483 400

Pluspakket

13 Risico's uitvoering pluspakket activiteiten 75 75 75 0

Totaal Pluspakket 75 0 75 0

Bedrijfsafval

2 Prijsontwikkeling op de afvalmarkt 16 23 37 21

4 Faillissement van verwerkers 14 14 14 0

12 Inzet medewerkers Afvalbeheer 10 10 10 0

Totaal Bedrijfsafval 40 47 61 21

Totaal alle programma's 5.198 6.677 5.619 421
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6 - Onzeker doelvermogen voor nazorg stortplaats; risico vanaf 2020 toegenomen 
De accountant heeft bij de controle op de jaarrekening 2019 geoordeeld dat de bij Avri gereserveerde financiële 
middelen voor de overdracht van de stortplaats in Geldermalsen niet langer mogen worden aangehouden. Op 
basis van de in 2019 door de Provincie gehanteerde rekenrente wordt er naar verwachting meer vermogen bij de 
Provincie opgebouwd dan bij overdracht van de stortplaats in 2024 voor hen beschikbaar moet zijn. Doordat er 
binnen Avri minder financiële middelen voor de stortplaats beschikbaar zijn neemt het financiële risico voor Avri 
verder toe. We gaan hierbij uit van een verhoogd risico van € 0,4 mln. welke is verwerkt in voorliggende 
bestuursrapportage 2020. 
 
Op basis van de meest actuele inzichten en het verloop van het proces tot op heden verwachten we dat een 
eventuele daling van de rekenrente niet in (begrotingsjaar) 2020 zal plaatsvinden. Voor begrotingsjaar 2021 is het 
risico reeds in de risico paragraaf van de begroting 2021 opgenomen. Het totale risico is ingeschat op € 3,1 mln.  
 
Voor een nadere toelichting op het risico rondom de stortplaats verwijzen wij naar de begroting 2021.  
 
21 Brand bij verwerker kunststoffen 
In april 2019 heeft er een brand plaatsgevonden bij onze sorteerder van PMD in Duitsland. In een eerder 
stadium is aangegeven dat het aangeleverde kunststofmateriaal voor de brand gewoon is gesorteerd. Deze 
voorraad zou op een later moment vermarkt worden. In mei 2020 kregen we een brief dat door diverse 
omstandigheden de sorteerder het PMD heeft moeten opslaan. Daarmee is de kwaliteit dusdanig 
verslechterd dat de verwachting is dat het hergebruikpercentage van 82% naar 65% is gedaald. Deze 
situatie zorgt ervoor dat de sorteerder niet meer aan zijn verplichtingen tot vermarkten kan voldoen en zich 
beroept op een overmachtsituatie. De consequenties zijn nog niet duidelijk. Inmiddels hebben we 
gereageerd naar de sorteerder dat we niet kunnen instemmen en hem aan zijn contract houden. 
Het risico is op dit moment niet te kwantificeren en daarom als PM-post opgenomen. 
 
22. Coronaeffecten 
De effecten van de Corona crisis zijn gebaseerd op de inzichten en effecten over het eerste half jaar. Door 
de onzekerheden is gebruik gemaakt van extrapolatie om de effecten over geheel 2020 te bepalen. In de 
exploitatie van het basispakket zijn de tot nu toe bekende en te verwachten effecten in kaart gebracht. 
Vanwege de vele onzekerheden is het niet te overzien welke andere gevolgen de crisis zal hebben op de 
bedrijfsvoering.  Omdat het risico op dit moment niet te kwantificeren is, is het als PM post in de 
risicoparagraaf opgenomen. 
 
11.3 Ontwikkeling weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de gekwantificeerde risico's af te zetten tegen de beschikbare 
weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit van Avri wordt gevormd door de beschikbare reserves en 
voorzieningen. Uit deze berekening volgen ratio's om het weerstandsvermogen uit te drukken; 
 

 
Tabel 14: Betekenis ratio's weerstandvermogen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RATIO WEERSTANDSVERMOGEN BETEKENIS

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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In onderstaande tabel worden de geactualiseerde weerstandsratio's per programma weergegeven.  

 
Tabel 15: Ontwikkeling weerstandsvermogen  
 

Programma basispakket 
Het weerstandsvermogen daalt van ratio 0,3 (Ruim onvoldoende) naar een ratio van 0 ,0 (Ruim 
onvoldoende) als gevolg van een toename in de gekwantificeerde risico’s en een daling van de 
weerstandscapaciteit door het verwachte nadelige exploitatieresultaat. De deelnemende gemeenten wordt 
gevraagd voor begrotingsjaar 2020 financiële weerstand voor Avri te reserveren.  
 
Programma pluspakket 
Het weerstandsvermogen voor dit programma stijgt in voorliggende bestuursrapportage naar ratio 1,1 door 
een lichte stijging van de beschikbare weerstandscapaciteit. 
 

Programma bedrijfsafval 
Door inzet van de reserve bedrijfsafval ten gunste van het basispakket daalt de weerstandsratio. In 
voorliggende bestuursrapportage  wordt voorgesteld de reserve voor € 0,3 mln. in te zetten ter dekking van 
tekorten in het programma Basispakket. Hierdoor zal de ratio afnemen naar 1,0. 
 

Programma algemene baten en lasten (bedrijfsvoering) 
De weerstandscapaciteit neemt beduidend af door de verwachte onttrekking ter dekking van overheadlasten 
2020. De ratio weerstandsvermogen daalt hierdoor verder naar 0,1 (Ruim onvoldoende).  
  

ONTWIKKELING WEERSTANDSVERMOGEN 
Jaarrekening 

2019

Bestuursrapportage 

2020
Verschil

Basispakket Gekwantificeerde risico's (A) 5.083 5.483 400

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 1.384 0 -1.384

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,3 0,0 -0,3

Betekenis Ruim onvoldoende Ruim onvoldoende

Pluspakket Gekwantificeerde risico's (A) 75 75 0

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 65 80 15

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,9 1,1 0,2

Betekenis Matig voldoende

Bedrijfsafval Gekwantificeerde risico's (A) 40 61 21

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 309 238 -71

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 7,7 3,9 -3,8

Betekenis Uitstekend Uitstekend

Bedrijfsvoering Gekwantificeerde risico's (A) 618 614 -4

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 550 64 -486

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,9 0,1 -0,8

Betekenis matig Ruim onvoldoende

TOTAAL Gekwantificeerde risico's (A) 5.816 6.233 417

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 2.308 382 -1.926

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,4 0,1 -0,3

Betekenis Ruim onvoldoende Ruim onvoldoende
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12 VERLOOP INVESTERINGSKREDIETEN  
 

 
 
12.1 Tabel investeringskredieten 
Het verloop van de investeringskredieten is weergegeven in onderstaand overzicht. Er worden in deze 
bestuursrapportage enkele kredieten gereed gemeld. Er wordt extra krediet gevraagd voor de investering in 
werkmaterieel voor Ibor als gevolg van uitbreiding van werkzaamheden. Daarnaast worden een extra krediet 
gevraagd voor de plaatsing van brengvoorzieningen. 
 

 
Tabel 16: Uitputting investeringskredieten 
 
Het totaal aan openstaand krediet per 1 januari 2020 bedraagt € 3,4 mln. Het restant per 1 mei 2020 is € 2,6 
mln. Daarnaast wordt er in deze bestuursrapportage voor € 1,1 mln. kredietaanvragen gedaan. Deze zijn: 

1. Extra investeringen werkmaterieel Ibor € 590.000 
2. Verduurzaming wagenpark € 61.000 
3. Vervanging Minicontainers € 50.000 
4. Vervanging ondergrondse brengvoorzieningen € 400.000 
5. Nieuwe stortgasinstallatie € 5.000 

 
Dekking door onderbesteding op andere kredieten 
De verduurzaming van het wagenpark (punt 2) kan volledig worden gedekt uit het vrijvallen van het krediet 
Vervanging 2 caddies; hier zullen geen uitgaven meer op worden gedaan. 
De investeringen op de vervanging minicontainers (punt 3) en de vervanging ondergrondse 
brengvoorzieningen (punt 4), in totaal €450.000, kunnen voor een groot deel (in totaal € 427.000) worden 
gedekt uit het vrijvallen van de volgende kredieten: 

- Materieel Afvalbeheer (2018) € 45.000 
- Vervanging 4 zijladers (2019) € 35.000 

Investeringskredieten Avri

Jaar Totaalbedrag

Saldo per 01-01-

2020

Uitgaven t/m 

30-4-2020

Restant per

30-4-2020

Krediet 

aanvraag

bedragen x € 1.000

Vervanging vloerbedekking kantoorgebouw 2011 45 45 45

Inrichting kantoorgebouw 2012 85 48 48

Overkapping kantoorgebouw 2014 100 95 95

Twee kraanwagens (krediet 599) 2014 720 14 19 -5

Boordcomputers wagenpark 2015 10 10 10

Aanpassing weegkantoor 2016 50 50 50

Drie caddy's * 2016 90 61 61 -61

Zes rollerpackers 2016 150 120 120

ICT Projectplan 2016 784 357 64 294

Overname werkplekken Regio 2016 20 20 20

Materieel afvalbeheer 2018 80 45 45 -45

Huisvesting 2018 100 100 100

Stortgasinstallatie 2019 125 125 125 5

Afval App 2019 40 37 37

Huisvesting 2019 100 100 100

Informatievoorziening 2019 50 32 32

Vervanging vier zijladers 2019 1100 35 35 -35

Project Blik bij Glas 2019 50 11 11

Vervanging haakarmwagen 2019 200 200 188 12

Vervanging kraanwagen 2019 300 22 22 -22

Vervanging materieel IBOR **** 2020 400 400 313 87 590

Materieel Afvalbeheer ** 2020 675 675 675 -325

Vervanging ondergrondse brengvz *** 2020 200 200 142 58 400

Vervanging bovengrondse brengvz 2020 50 50 50

Vervanging mini containers 2020 200 200 80 120 50

Generiek inv.budget informatievoorziening 2020 2020 100 100 100

Vervanging bedrijfscontainers 2020 60 60 19 41

Vervangingsinvesteringen huisvesting 2020 100 100 100

Vervanging ICT Onbemande Weegbrug 2020 20 20 20

Renovatie Weegkantoor 2020 80 80 80

Verduurzaming wagenpark * Nieuw 0 0 0 61

TOTAAL 6.084 3.412 825 2.587 618
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- Vervanging Kraanwagen (2019) € 22.000 
- Materieel afvalbeheer (2020) € 325.000 

Voor het resterende bedrag van € 23.000 is extra investeringsruimte nodig. 
 
12.2 Toelichting verwachte afwijkingen 
Extra investeringen werkmaterieel Ibor **** 
Door uitbreiding van het dienstenpakket van IBOR zijn extra investeringen nodig.  
Deze investeringen bevatten onder andere:  

- 2 nieuwe veegmachines 
- 2 nieuwe elektrische werktuigdragers met branderdek (onkruidbranders).  

De kosten van deze investeringen bedragen € 590.000; de hieruit voortvloeiende verwachte kapitaallasten worden 
opgenomen in de tractiekosten van de werkbegrotingen van de desbetreffende Ibor-gemeente. De uiteindelijke 
werkelijke kapitaallasten worden doorbelast aan de desbetreffende gemeente. De verwachte jaarlijkse kapitaallast 
voor een veegmachine bedraagt € 33.000. De verwachte jaarlijkse kapitaallast voor een onkruidbrander bedraagt 
€ 17.000 per jaar. Aangezien Avri de werkzaamheden in eigen beheer kan uitvoeren, leidt dit tot een daling van de 
kosten van uitbesteed werk. 
 
Verduurzaming wagenpark * (nieuw in 2020) 
Avri is bezig met het toekomstbestendig maken van het dienstwagenpark en verduurzaming hiervan. 
Hiervoor zullen onder andere investeringen gedaan moeten worden in extra laadvoorzieningen. De dekking 
hiervoor komt uit het krediet t.b.v. de investering in 3 caddies waarop geen uitgaven meer worden gedaan. 
Het financiële effect hiervan is hierdoor gering. Dit zal in de eerstvolgende begrotingswijziging worden 
meegenomen.  
 
Vervanging minicontainers ***** 
De begroting 2021 voorzag in een kleiner aantal minicontainers bij de huishoudens, er zijn 13 kleine kernen waar 
de inwoners vrijwillig de keuze hadden om gebruik te maken van de ondergrondse restafval container of de 
minicontainer konden behouden. De meeste inwoners hebben aangegeven liever de minicontainer te behouden 
en geen gebruik van de ondergrondse container te willen maken. Dit veroorzaakt dat de vervangingsbehoefte van 
de minicontainers even groot zal zijn als voorgaande jaren; hiervoor is € 50.000 extra krediet nodig ten opzichte 
van de begroting. Dit leidt voor 2021 tot € 6.000 aan extra kapitaalslasten voor het basispakket; dit zal in de 
eerstvolgende begrotingswijziging worden meegenomen. 

Vervanging ondergrondse brengvoorzieningen *** 
Het plaatsen van de ondergrondse brengvoorzieningen brengt hogere kosten met zich mee dan begroot; daarbij 
zijn de juridische kosten en kosten van de projectleiding ten laste van het krediet gebracht (in overleg met de 
accountant). Een deel van de dekking van de overschrijding wordt gerealiseerd door het afsluiten van de kredieten 
Materieel Afvalbeheer (2020 - € 325.000) en Materieel Afvalbeheer (2018 - € 45.000); lagere kosten op het 
investeringskrediet t.b.v. de vervanging van de 4 zijladers (2019 - € 35.000) en vervanging Kraanwagen (2019 - € 
22.000). De effecten voor de begroting 2021 zijn € 3.000 extra kapitaalslasten voor het basispakket. Dit zal in de 
eerstvolgende begrotingswijziging worden meegenomen. 
 
Materieel afvalbeheer (2020) ** 
Op dit krediet zal een nieuwe kraanwagen worden aangeschaft; deze is nodig i.v.m. capaciteitsuitbreiding 
(op dit moment huren we een kraanwagen). Het restant van het krediet wordt ingezet t.b.v. de dekking op de 
overschrijding op het krediet Vervanging Ondergrondse Brengvoorzieningen. De effecten hiervan voor de 
begroting 2021 zijn € 5.000 minder kapitaalslasten voor het basispakket i.v.m. een langere afschrijvings-
periode. Dit zal in de eerstvolgende begrotingswijziging worden meegenomen. 
 
12.3 Gereedmelding kredieten 
De volgende kredieten worden in deze bestuursrapportage gereed gemeld: 

1. Drie caddies (€ 61.000) 
2. Materieel afvalbeheer (2018) (€ 45.000) 
3. Vervanging 4 zijladers (€ 35.000) 
4. Vervanging kraanwagen (€ 22.000) 
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BIJLAGE 1 DETAILANALYSE FINANCIËLE AFWIJKINGEN 2020 PROGRAMMA BASISPAKKET 

Opbrengsten afvalstoffenheffing  
Met ingang van 2014 is de afvalstoffenheffing verdeeld in een basisdeel en een variabel deel. Het basisdeel is 
voor alle huishoudens van de Avrigemeenten hetzelfde bedrag; het variabel deel is afhankelijk van het aantal 
aanbiedingen restafval. De baten afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op de voortgangsinformatie van Belasting 
Samenwerking Rivierenland (BSR). BSR verzorgt de aanslagoplegging, inning en doorbetaling van de afval-
stoffenheffing voor Avri.  
In voorliggende bestuursrapportage 2020 worden de baten afvalstoffenheffing uit de begroting 2020 bijge-
steld op basis van de verwachte mutaties op zowel het basisdeel als het variabele deel van de afvalstoffen-
heffing. In onderstaande tabel zijn deze weergegeven.  
 

 
Tabel 17: Ontwikkeling baten afvalstoffenheffing  
 
Baten basisdeel afvalstoffenheffing 
De prognose van baten uit het vaste deel van de afvalstoffenheffing is gebaseerd op de voortgangs-
informatie en prognose zoals deze door Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) voor 2020 is 
opgesteld. De verwachte netto baten komen overeen met de begroting.  
  
Baten variabel deel afvalstoffenheffing 
De opbrengsten uit het variabele deel van de afvalstoffenheffing volgen uit de geregistreerde aanbiedingen huis-
houdelijk restafval, aangeboden via de ondergrondse restafvalcontainer of minicontainer aan huis. Op basis van 
de vastgestelde tarieven voor 2020 verwachten we een nadeel van € 0,7 mln. Het nadeel op het variabele deel 
afvalstoffenheffing is het gevolg van een lager aantal geregistreerde aanbiedingen restafval.  

In onderstaande tabel is de prognose van de gemiddelden van het aantal aanbiedingen restafval over 2020 
weergegeven. Ter vergelijking is het aantal aanbiedingen van het tweede halfjaar 2019 tevens toegevoegd. Aan 
de rechterzijde van de tabel is de financiële afwijking nader verklaard.  

Tabel 18: Variabele baten afvalstoffenheffing  

Analyse aanbiedingen 2020 
Wie zien dat het aanbiedpatroon nauwelijk is gewijzigd ten opzichte van het tweede half jaar 2019 waarin het 
nieuwe afvalbeleid is ingevoerd. Daarmee zet de trend zich voort dat de hoeveel aanbiedingen structureel lager is 
dan was verwacht en waar de begroting 2020 (en tarieven 2020) op gebaseerd zijn. Met name het aantal 
aanbiedingen bij de ondergrondse restafvalcontainer (30 ltr.) blijft beduidend achter bij de begroting. De begroting 
2021 is hier intussen op bijgesteld waarmee het financiële risico op gemis aan inkomsten per 2021 wordt 
verkleind. 

BATEN AFVALSTOFFENHEFFING Begroting 2020 Berap 2020 Verschil %

Basis deel afvalstoffenheffing

Bruto baten 20.946 20.870 -76

Kwijtschelding, oninbaar etc. -1.613 -1.525 88

Netto baten 19.333 19.345 12 0,1%

Variabel deel afvalstoffenheffing

Bruto baten 3.887 3.175 -712

Kwijtschelding, oninbaar etc. -89 -119 -30

Netto baten 3.798 3.056 -742 -19,5%

Totaal baten afvalstoffenheffing 23.131 22.401 -730 -3,2%

BRUTO BATEN AFVALSTOFFENHEFFING

Begroting 

2020
Berap 2020 Verschil

Jaarrekening 

2019 *

Begroting 

2020
Berap 2020 Verschil

%

Aanbiedvolume

30 liter brengvoorziening hoogbouw 33,0 37,4 4,4 18,0 378 429 51 13%

30 liter brengvoorziening 31,0 21,1 -9,9 10,1 2.920 1.775 -1.145 -39%

140 liter minicontainer 7,2 5,5 -1,7 2,7 72 174 102 142%

240 liter minicontainer 7,5 7,2 -0,3 3,5 517 797 280 54%

Totaal bruto baten afvalstoffenheffing 3.887 3.175 -711

* Betreft 2e half jaar 2019

Bruto variabele opbrengstengemiddeld aantal aanbiedingen



 

34 

Daarentegen zorgen de coronamaatregelen ervoor dat we meer restafval hebben en daarmee ook meer 
aanbiedingen afvalstoffenheffing. In een normale situatie was het aantal aanbiedingen waarschijnlijk lager 
geweest. Het aantal nulaanbieders is gestegen t.o.v. 2019 (16%) naar 20%. 
 
Opbrengsten grondstoffen 
We contstateren in 2020 dat prijzen op de grondstoffenmarkt verder dalen (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 grafiek is de ontwikkeling van de totale 

externe verwerkingkosten en -opbrengsten van de afgelopen jaren weergegeven. Hierin zien we per 2020 met 

name de grondstofopbrengsten verder dalen. 

 

 
Grafiek 3: ontwikkeling verwerkingskosten en -opbrengsten 2016-2020 
 
In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de markttarieven voor papier en textiel weergegeven. 

 

Grafiek 4 (tariefsontwikkeling papier) en grafiek 5 (tariefsontwikkeling textiel) 
 
De opbrengsten uit de ingezamelde grondstoffen zijn met € 1 mln. gedaald ten opzichte van de begroting 
2020. In onderstaande tabel is de afwijking per fractie uiteengezet. De belangrijkste ontwikkelingen worden 
nader verklaard.  
 

 

BATEN GRONDSTOFFEN Begroting 2020 Berap 2020 Verschil %

Kunststofverpakkingen 3.455 2.759 -696 -20,1%

Textiel 222 -9 -231 -104,1%

Oud ijzer 127 134 7 5,5%

Papier 911 799 -112 -12,3%

Overige fracties 186 211 25 13,4%

Totaal 4.901 3.894 -1.007 -20,5%
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Tabel 19: Ontwikkeling baten grondstoffen  
Kunststofverpakkingen (€ 696.000 nadeel) 
De VNG heeft een nieuw regiemodel vastgesteld. Vanaf 1 maart 2020 is ons contract met de verwerker afgelopen 
en zijn we met Afvalfonds een nieuw contract aangegaan. Het nieuwe model is erop gericht dat we alleen nog een 
vergoeding krijgen voor inzamelen en overslag en niet meer voor de kosten die de verwerker maakt. Bij het 
opmaken van de begroting 2020 is hiermee geen rekening gehouden. Daardaar ontstaat er enzerijds een nadeel 
op de baten en anderzijds een voordeel op de lasten waardoor het effect van het nieuwe regiemodel nagenoeg 
budgettair neutraal is. 
 
Het Afvalfonds maakt nu zelf afspraken met verwerkers waardoor het risico op fluctuatie van de uiteindelijke 
vergoeding vermindert. De vergoeding is vastgesteld en is gelijk aan eerdere vergoeding voor het inzamelen. Wel 
zien we een toename van vervuiling en bestaat het risico dat we meer afkeur krijgen. Gezien we voor de vervuilde 
kunststofverpakkingen geen inzamelvergoeding krijgen en de doorlooptijd van sorteren enkele maanden kan zijn 
hebben we nog geen vervuilingsinformatie ontvangen. We gaan uit van 15% vervuiling in onze begroting. 
 
Textiel (€ 231.000 nadeel) 
De textielmarkt staat zwaar onder druk. In de coronaperiode moest er zelfs betaald worden voor afzet van 
textiel. De markt was op slot en afzet naar veelal buitenlandse bestemmingen was niet mogelijk. Herstel zal 
lang duren gezien de voorraden die straks in een keer op de markt komen en daardoor zorgen voor lage 
prijzen. Het dagelijks bestuur heeft ervoor gekozen om de inzameling in stand te houden zodat onze 
inwoners deze grondstof konden blijven aanbieden. De vervuiling is zorgelijk en in de coronaperiode alleen 
maar toegenomen. De financiële effecten op de bestuursrapportage zijn door deze invloeden aanzienlijk. 
 
Papier (€ 112.000 nadeel) 
De ontwikkelingen op de papiermarkt en de vervuiling van papier hebben een direct effect op het resultaat van de 
bestuursrapportage. We zien dat de vergoeding schommelingen vertoont en laag is. De gemiddelde vergoeding in 
2019 was € 77,50 en in de eerste 5 maanden van 2020 is dit verder gedaald naar € 57,00. In de begroting 2020 
(december 2019) gingen we uit van € 67,00 Ook de vervuiling momenteel meer dan 10% en daarmee halen we de 
landelijke norm van 3% niet. Dat betekent dat we (voor het aandeel boven deze norm) sorteer- en 
verbrandingskosten krijgen doorberekend. Verderis  zien we een toename van papier tijdens de coronaperiode. 
 
Uitvoeringskosten basispakket  
Het totaal van de uitvoeringslasten van het basispakket neemt naar verwachting per saldo iets toe ten 
opzichte van de bijgestelde begroting 2020 (+0,3%). Dit wordt veroorzaakt door toename van de 
afvalverwerkingskosten.  
 

 
Tabel 20: Uitvoeringslasten basispakket  
 
In de navolgende alinea’s worden de belangrijkste mutaties in het resultaat kosten afvalstromen, de 
uitvoeringskosten van het basispakket en het btw-resultaat nader toegelicht. 
 
 
 
 
  

UITVOERINGSLASTEN BASISPAKKET Begroting 2020 Berap 2020 Verschil %

Kosten afvalstromen 5.897 5.579 -318 -5,4%

Uitvoeringskosten Basispakket 18.392 18.671 279 1,5%

Overige kosten 931 906 -24 -2,6%

BTW 13,5% 2.751 2.879 128 4,7%

Totaal uitvoeringslasten basispakket 27.971 28.035 65 0,2%
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Kosten afvalstromen (voordeel € 318.000) 
 

 
Tabel 21: Lasten afvalstromen 
 
 
Restafval (€ 282.000 nadeel) 
Op basis van de resultaten over de eerste 5 maanden van dit jaar verwachten we 3.000 ton meer aanbod van 
restafval te krijgen in 2020, wat een nadeel oplevert van € 180.000. Daarnaast is het op de milieustraten bijzonder 
druk en wordt veel meer grof huishoudelijk afval aangeboden. We verwachten ruim 700 ton meer grof 
huishoudelijk afval te verwerken wat een nadeel op de verwerkingskosten oplevert van € 100.000.  
 
Ten opzichte van het tweede half jaar 2019 (aanvang van het nieuwe afvalbeleid) ligt het aanbod op 
nagenoeg gelijk niveau. In de maanden maart en april is echter een duidelijke toename in het aanbod 
waarneembaar die we toeschrijven aan het coronavirus. De gevolgen van het virus vertroebelen de trend 
van het afvalaanbod. 
 
Groente-, fruit- en tuinafval (gft) (€ 71.000 nadeel) 
Op basis van de resultaten over de eerste 5 maanden verwachten we 2.000 ton meer aanbod te krijgen in 
2020, een toename van 3%. Naast de corona-effecten zien we ook dat de weersomstandigheden in deze 
periode uitstekend waren en voor veel tuinafval zorgden in de gft-fractie. 
 
Sorteerkosten kunststof verpakkingen, drinkpakken en blik (pdb)   (€ 768.000 voordeel) 
Het voordeel is ontstaan door het nieuwe regiemodel van de VNG zoals bij de baten (pagina 16) is toegelicht. 
Door het nieuwe regiemodel van de VNG worden er geen verwerkingskosten meer door Avri gemaakt. 
Hiertegenover staat dat ook de vergoeding is komen te vervallen.  
 
Overige kosten (€ 97.000 nadeel) 
We zien een hoger tonnage bouw- en sloopafval en daardoor ook € 50.000 hogere kosten voor de verwerking. 
Deze extra kosten worden gedekt door extra inkomsten uit de pintransacties door inwoners op de milieustraten, 
aangezien dit een betaalde fractie betreft. Deze opbrengsten worden verantwoord onder de uitvoeringskosten van 
het basispakket. Daarnaast is er sprake van kleine voor- en nadelen op de overige fracties 
 
 
Uitvoeringskosten basispakket (nadeel € 288.000) 
 
Afronding project omgekeerd inzamelen (€ 230.000 nadeel) 
Het aanwijzen van locaties voor brengvoorzieningen wordt weer teruggelegd bij de gemeenten. Doordat de 
vergadering van het algemeen bestuur van 16 april niet door is gegaan is het besluit doorgeschoven naar 4 juli. 
De intentie van het besluit is dat gemeenten vanaf 1 augustus weer in de lead zijn voor het aanwijzen van locaties. 
Het project is op 31 december 2019 afgerond, daarna is de organisatie doorgegaan met plaatsen in gebieden 
waar de complexiteit groot was en voorlopig was gekozen voor een tijdelijke voorziening alsmede met plaatsingen 
als gevolg van de autonome groei. Er zijn inmiddels 13 locaties waar tijdelijke voorzieningen stonden voorzien van 
een ondergrondse container. Ook lopen er nog beroepszaken en zijn er nieuwe bezwaren gekomen op 
beschikkingen die dit jaar zijn vastgesteld die afgehandeld dienen te worden. Avri heeft hiervoor extra capaciteit 
moeten inzetten met een extra last van € 90.000. 
 
Met het besluit om blik ook bij PD in te zamelen is ook de termijn van gratis verstrekken van een grotere 
minicontainer verlengd tot 1 april 2020. In deze periode zijn er nog 5500 extra aanvragen geweest. Inwoners 
hebben in mei de grotere minicontainer ontvangen. Daarvoor zijn extra distributiekosten gemaaakt en de nodige 
communicatiemiddelen ingezet zoals labels, brieven en communicatie in de media. Dit levert een nadeel op van  
€ 140.000.  
 
Aanbestedingen grondstoffen (€ 120.000 nadeel) 
Naar aanleiding van opmerkingen van de accountant en juridisch advies inzake het inkopen van onze grond-
stoffen heeft er een bijstelling moeten plaatsvinden in de manier van aanbesteden. Waar veelal grondstoffen 
apart op de grondstofmarkt werden gezet moet dit nu binnen hetzelfde bestek meegenomen worden als 

LASTEN AFVALSTROMEN Begroting 2020 Berap 2020 Verschil %

Restafval 1.720 2.002 282 16,4%

GFT afval 2.181 2.252 71 3,3%

Sorteerkosten kunststof en drankenkartons 993 225 -768 -77,3%

Overige kosten 1.003 1.100 97 9,7%

Totaal 5.897 5.579 -318 -5,4%
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verschillende percelen. Hiermee overschrijden we het drempelbedrag van openbaar aanbesteden en is er 
expertise nodig om deze inkoopprocessen rechtmatig te laten plaatsvinden. Het gaat hier namelijk meestal 
om gecompliceerde bestekken. Dit was in de begroting 2020 niet voorzien. Door de juiste inkoopprocedures 
te doorlopen willen we het rechtmatigheidsoordeel van de accountant in positieve zin beïnvloeden. 
 
Onderhoud brengvoorziening (€ 150.000 voordeel) 
Op het budget onderhoud brengvoorziening is een voordeel ontstaan. Bij het vaststellen van de begroting 
2020 was niet geheel duidelijk wat de structurele kosten zouden gaan worden voor de uitbreiding van het 
datasysteem van de brengvoorzieningen. In het eerste gehele jaar dat het nieuwe afvalsysteem draait 
komen we tot de conclusie dat de schatting ruim is geweest. Dit is een structureel voordeel dat zal worden 
verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2021.  
 
Communicatie en KCC (€ 155.000 nadeel) 
Het vertrek van medewerkers, het ziekteverzuim op een aantal cruciale plekken en de krappe arbeidsmarkt zorgen 
ervoor dat we extra inhuren. We merken dat de werkdruk groot blijft en de nodige ondersteuning gewenst is om 
onze dienstverlening naar inwoners te waarborgen.  De kosten voor inhuur liggen doorgaans hoger dan voor de 
vaste formatie zoals verwerkt in de begroting. Ook de hectiek rondom de coronamaatregelen zorgde ervoor dat 
het noodzakelijk was om capaciteit in te huren om alle vragen die via onze socialmediakanalen binnen kwamen te 
beantwoorden.  

Overige (€ 76.000 voordeel) 
Op het Avriterrein is eind 2019 het windmolenpark in gebruik genomen. Dit betekent dat Avri de huur-
opbrengsten in rekening kan brengen voor een bedrag van € 80.000. In de begroting 2020 was nog geen 
rekening gehouden met deze huurinkomsten. De kosten voor het beheer van de stortplaats zijn lager 
uitgevallen door lagere personeels- en onderhoudskosten wat een voordeel oplevert van € 64.000. 
Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor de inzet van verkeersregelaars wat een nadeel oplevert van 
€50.000. Tot slot zien we een aantal kleinere voor- en nadelen op verschillende posten wat een gesaldeerd 
nadeel oplevert van € 18.000. 
 
BTW-effect 13,5% 
Gemeenten mogen sinds de invoering van het BTW-compensatiefonds (BCF) de inkoop-BTW die zij betalen 
over de activiteiten van de afvalinzameling en afvalverwerking 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 tot baten voor de gemeenten. De BTW mag worden 
beschouwd als onderdeel van de kosten, waardoor er geen invloed is op de kostendekkendheid van het 
tarief afvalstoffenheffing. Het opslagpercentage bedraagt 13,5% (mengpercentage). 
 
De beschreven stijging van uitvoeringslasten van € 0,15 mln. en de daling van de baten grondstoffen van € 1 
mln. zorgen voor een totale stijging van de BTW-grondslag van € 1.150.000 Het hieruit volgende extra te 
compenseren BTW-bedrag voor de regiogemeenten bedraagt € 130.000 (voordelig voor de gemeenten). 
Een overzicht van de BTW-baten per regiogemeente op basis van de bestuursrapportage 2020 is 
weergegeven in bijlage 4. Dit betreft een prognose van BTW-baten. De daadwerkelijk te verrekenen BTW 
wordt gebaseerd op de BTW-grondslag uit de jaarstukken 2020.  
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BIJLAGE 2 TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA’S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA'S AVRI Begroting 2020 Berap 2020 Verschil %

Lasten

Programma Basispakket 29.269 29.319 50

Programma Pluspakket 12.553 13.557 1.004

Programma Bedrijfsafval 2.036 2.085 49

Programma Algemene baten en lasten 107 473 366

Totaal lasten 43.965 45.434 1.469 3%

Baten

Programma Basispakket 29.155 28.898 -257

Programma Pluspakket 12.563 13.572 1.009

Programma Bedrijfsafval 2.091 2.126 35

Programma Algemene baten en lasten 0 0 0

Totaal baten 43.809 44.596 787 2%

Saldo baten en lasten -156 -838 -682

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 130 130

Resultaat voor bestemming -156 -708 -552

Onttrekking uit reserves -221 -764 -543

Dotatie aan reserves 65 56 -9

Resultaat na bestemming 0 0 0
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BIJLAGE 3 TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD 

 

 
 

 

TOTAALOVERZICHT LASTEN PER TAAKVELD Begroting 2020 Berap 2020 Verschil

  Taakveld 0.2 Burgerzaken 4 4 0

  Taakveld 0.4 Overhead 6.022 6.388 -366

  Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 14 17 -3

  Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 866 943 -77

  Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 3.019 3.286 -267

  Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 14 15 -1

  Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 13 14 -1

  Taakveld 3.4 Economische promotie 162 176 -15

  Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 251 273 -22

  Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 4.722 5.140 -418

  Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 918 1.044 -126

  Taakveld 7.2 Riolering 1.107 1.206 -99

  Taakveld 7.3 Afval 26.421 26.468 -47

  Taakveld 7.4 Milieubeheer 10 11 0

  Taakveld 7.5 Begraafplaatsen 412 448 -37

Totaal Saldo van baten en lasten 43.953 45.434 -1.481

  Taakveld 0.10 Mutaties reserves 65 56 9

Saldo van baten en lasten na reserve mutaties 44.018 45.490 -1.471

TOTAALOVERZICHT BATEN PER TAAKVELD Begroting 2020 Berap 2020 Verschil

  Taakveld 0.2 Burgerzaken 6 6 0

  Taakveld 0.5 Treasury 0 0

  Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.154 1.241 -87

  Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 3.527 3.794 -267

  Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 14 15 -1

  Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 19 20 -1

  Taakveld 3.4 Economische promotie 223 240 -17

  Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 275 296 -20

  Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 5.423 5.833 -410

  Taakveld 7.2 Riolering 1.262 1.357 -95

  Taakveld 7.3 Afval 31.364 31.350 14

  Taakveld 7.4 Milieubeheer 10 13 -3

  Taakveld 7.5 Begraafplaatsen 521 560 -40

Totaal Saldo van baten en lasten 43.798 44.726 -928

  Taakveld 0.10 Mutaties reserves 220 764 -544

Saldo van baten en lasten na reserve mutaties 44.018 45.490 -1.472
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BIJLAGE 4 PROGNOSE 2020 BTW-BATEN AFVALSTOFFENHEFFING PER REGIOGEMEENTE 

 

 

Verrekening BTW component afvalstoffenheffing met regio gemeenten

Voorschotbedragen o.b.v. bestuursrapportage 2020 Avri

Gemeentelijk aandeel 2020 in de kosten van inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval

Neder West West Maas

gemeente TOTAAL Buren Culemborg Betuwe Betuwe Maasdriel Tiel en Waal Zaltbommel

verdeelsleutel: aantal inwoners 244.034         26.578         28.544         24.039         50.661         24.703         41.995         19.073         28.441 

Aandeel gemeenten totaal 2020 21.315.220         2.321.463    2.493.184    2.099.693    4.425.000    2.157.691    3.668.065    1.665.937    2.484.187 

Winstopslag 2020 10.000              1.089          1.170          985             2.076          1.012          1.721          782             1.165          

Totaal exclusief omzetbelasting 21.325.220      2.322.552  2.494.354  2.100.678  4.427.076  2.158.703  3.669.786  1.666.718  2.485.353  

A)                     Omzetbelasting 21% 

(te declareren bij BCF) 4.478.296        487.736     523.814     441.142     929.686     453.328     770.655     350.011     521.924     

Totaal inclusief omzetbelasting 25.803.516      2.810.288  3.018.168  2.541.821  5.356.761  2.612.031  4.440.441  2.016.729  3.007.277  

Gemeentelijk aandeel 2020 in de opbrengsten afvalstoffenheffing

Neder West West Maas

gemeente TOTAAL Buren Culemborg Betuwe Betuwe Maasdriel Tiel en Waal Zaltbommel

verdeelsleutel: aantal inwoners 244.034 26.578 28.544 24.039 50.661 24.703 41.995 19.073 28.441

Aandeel gemeenten totaal 2020       24.204.125-   2.636.097-   2.831.091-   2.384.270-   5.024.731-   2.450.128-   4.165.207-   1.891.725-   2.820.875-

Totaal 24.204.125-      2.636.097-  2.831.091-  2.384.270-  5.024.731-  2.450.128-  4.165.207-  1.891.725-  2.820.875-  

B)     Per saldo te betalen aan Avri 1.599.392        174.191     187.077     157.551     332.031     161.903     275.234     125.004     186.401     

BTW Opbrengst 2020 gemeenten 2.878.905        313.545     336.738     283.592     597.655     291.425     495.421     225.007     335.523     

(saldo A en B)

Begroting 2020 2.750.227        299.530     321.687     270.916     570.942     278.399     473.278     214.950     320.526     

Verschil (voordeel voor gemeenten) 128.677             14.014         15.051         12.676         26.713         13.026         22.144         10.057         14.997         
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