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 Aan : Algemeen Bestuur 
Vergadering : 10 februari 2021 
Agendapunt : 7.1, ter besluitvorming 
Van : Dagelijks Bestuur 
Onderwerp : Kadernota 2022 

 

Voorstel 
1. De Kadernota 2022 vast te stellen. 
 

 
Inleiding 
Artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling Avri (GR Avri) bepaalt dat het Dagelijks Bestuur van 
Avri vóór 15 april van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, de algemene 
financiële en beleidsmatige kaders aan de gemeenteraden voorlegt. De kaders voor de ontwerp 
Begroting 2022 (en de meerjarenramingen 2023 tot en met 2025) worden via deze Kadernota 2022 ter 
kennisname voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten van de GR Avri. 
 
In aanvulling op de bepalingen uit de GR leggen we de kadernota 2022 ter besluitvorming voor aan het 
Algemeen Bestuur van Avri. Hiermee bieden we een extra gelegenheid om tijdig het gesprek te voeren 
over de kaders voor de begroting en zodoende meer grip aan de voorkant van het begrotingsproces te 
creëren. Raadsleden worden via de voorafgaande platformbijeenkomst van Avri (21 januari 2021) over 
de kadernota geïnformeerd. Via deze kadernota proberen wij zodoende invulling te geven aan het 
regionale initiatief van raadsleden om de grip op gemeenschappelijke regelingen te vergroten. 
 
Beoogd effect 
Voldoen aan wet- en regelgeving en inzicht geven in de ontwikkelingen, kaders en uitgangspunten 
voor de ontwerp Begroting 2022. 
 
Argumenten 
1.1 Dit is nodig om de gemeenteraden tijdig te informeren over de uitgangspunten in de ontwerp 
Begroting 2022. 
Dit is bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Avri. 
 
1.2 De kadernota geeft een beeld van de belangrijkste uitgangspunten die voor de gemeenteraden van 
belang zijn. 
In de kadernota zijn de visie, hoofddoelen, strategie en belangrijkste ontwikkelingen beschreven. 
Daarnaast zijn hierin de inhoudelijke en financiële beleidskaders en financiële uitgangspunten 
uiteengezet. Tevens wordt ingegaan op ontwikkelingen binnen afvalbeheer, beheer openbare ruimte, 
handhaving en binnen de bedrijfsvoering van Avri. 
 
Kanttekeningen 
- 
 
Communicatie 
De Kadernota 2022 wordt na vaststelling door het Dagelijks Bestuur ter bespreking geagendeerd voor 
het Algemeen Bestuur op 11 februari 2021. Na verzending aan het Algemeen Bestuur  
wordt de Kadernota 2022 ter kennisname verzonden aan de gemeenteraden van de deelnemende 
gemeenten. De Kadernota 2022 wordt ook met de raden besproken tijdens de Platformbijeenkomst die 
voorafgaat aan het Algemeen Bestuur van 11 februari 2021. Voorts wordt de Kadernota 2022 onder de 
aandacht van de raadsleden gebracht in de e-letter die in februari 2021 uitkomt. Daarmee geeft het 
aan het Algemeen Bestuur ruimte om aanpassingen aan de kadernota te doen. 
 
Financiën 
- 
 
Uitvoering 
De uitgangspunten uit de kadernota worden verwerkt in de ontwerp Begroting 2022 die 15 april 2021 
ter zienswijze aan de gemeenteraden wordt aangeboden.  
 
Bijlagen 
- Kadernota 2022 
 


