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Algemeen Bestuur Avri 
 

Agenda 14 april 2021 

 
 

Woensdag 14 april 2021 van 09.00 tot 11.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur van Avri in de 
vergaderzaal, locatie Geldermalsen, Meersteeg 15. 
 

Gewijzigde agenda 
 

 

1. Opening  

2. Vaststellen agenda  

3. Mededelingen  

4. Ingekomen stukken  

 4.1 Benchmark overhead Bijlage 4.1 

5. Besluitenlijst en Actielijst  

 5.1 Vaststellen besluitenlijst AB 10 februari 2021 Bijlage 5.1  

 5.2 Cumulatieve actielijst en agendaplanning Bijlage 5.2 

6. Terugkoppeling uit Platformbijeenkomst 22 maart 2021  - 

7. Ter besluitvorming  

8. Ter bespreking  

 8.1 Communicatie strategie (presentatie) Bijlage 8.1 

 8.2 Programma GRIP: project textiel sorteercentrum - 

 8.3 Stortplaats: laatste stand van zaken - 

9. Ter informatie  

 9.1 Grondstoffenrapportage periode t/m 2020-12 Bijlage 9.1 

 9.2 Presentatie Sturing en structuur (actie AB 10 feb. 2021)  Bijlage 9.2 

 9.3 Presentatie begroting 2022, sessies 7 en 8 april Bijlage 9.3 

10. Rondvraag  

11. Sluiting  



 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 14 april 2021 

Agendapunt : 4.1 

Van : RBA 

Onderwerp : 
Notitie benchmark 
overhead 

 

 
Notitie 
Benchmark overhead 
 

 
In 2020 hebben de gemeente raden verzocht om een benchmark rondom de overhead van Avri. De 
gemeente Zaltbommel heeft recent een beperkte benchmark uitgevoerd rondom de afvalstoffenheffing. 
 
In navolging daarvan is besloten door Avri om deel te nemen aan de landelijke benchmark die uitgevoerd 
wordt door RWS en de NVRD. Aan deze benchmark doen 150 gemeenten mee. 
 
De kosten voor deze benchmark met daarbij ook een analyse per afzonderlijke gemeente liggen rond de 
€ 6.000. 
 
In een overleg met het RBA op 6 april jl. is besproken of het zinvol is om op dit moment een extern 
bureau opdracht te geven voor een benchmark op de overhead. De kosten van een dergelijk onderzoek 
zijn het veelvoud van de landelijke benchmark. 
 
Tijdens dit overleg heeft het RBA aangegeven de voorkeur te geven aan het uitvoeren van de landelijke 
benchmark op dit moment. Afhankelijk van de resultaten kan besloten worden of alsnog een separaat 
extern bureau ingeschakeld dient te worden. 
 
Voor akkoord, 
 
Geldermalsen, april 2021 
 
H. Bergsma (Tiel) 
J. de Kort (Neder-Betuwe) 
A. Schimmer (Zaltbommel) 
H. vd Oord (Maasdriel) 
H. Luiten (Buren) 
N. Aarts (West Betuwe) 
T. van Rossum (Culemborg) 
H. Helderton (WMW) 
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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 10 februari 2021 
 
(Digitaal via Teams) 
 
 

   
Aanwezige AB-leden   
gemeente Buren De heer P. Neven Lid AB 
gemeente Culemborg De heer J.A.W.A. Reus Voorzitter DB en AB  
gemeente Maasdriel De heer E.H.C. Hoften Lid AB 
gemeente Neder-Betuwe De heer S.H.R. van Someren Lid DB en AB 
gemeente Tiel De heer F. Groen Lid AB 
gemeente West Betuwe Mevrouw A. IJff Lid AB 
gemeente West Maas en Waal De heer E. Peters Lid AB 
gemeente Zaltbommel De heer W. Posthouwer Lid DB en AB 
   
Woordvoerders namens Avri De heer W. Brouwer Directeur Avri / secretaris Bestuur 
   
Afwezig m.k.   
   

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  De voorzitter opent de vergadering om 09.02 uur en verwelkomt alle aanwezi-
gen. 
Dit keer wordt wederom digitaal vergaderd en dat komt qua weersomstandighe-
den ook beter uit. 
 

2 Vaststellen agenda Extra agendapunten: 
- Stortplaats 
- Motie gemeente Zaltbommel, vanochtend binnengekomen en geagendeerd 

(agendapunt 4.3) 
 
De agenda wordt met deze aanvullingen vastgesteld. 
 

3. Mededelingen De heer Brouwer heeft twee mededelingen: 
❖ Extreme weersomstandigheden: 

Onze medewerkers zijn 24 uur per dag in touw om de wegen begaan-
baar te krijgen. IBOR medewerkers helpen zelfs bij scholen en bejaar-
dentehuizen om alles sneeuwvrij te krijgen.  
 
Vandaag zijn we ook weer gestart met inzamelen. GFT slaan we mo-
menteel over. Met vriezend weer is het altijd lastig om gft in te zamelen, 
omdat dit afval bij vrieskou snel vast zit. De papierroutes rijden we over-
dag in plaats van ’s avond, omdat het ’s avonds lastiger in te schatten is 
of een straat veilig te berijden is. De medewerkers hebben duidelijke in-
structies gekregen wat ze wel of niet kunnen doen. Er zullen straten zijn 
waar de vrachtwagens niet kunnen komen. Inwoners worden op de 
hoogte gehouden via pushberichten wanneer we de routes dan inhalen 
en deze informatie wordt ook op onze website geplaatst.  
De heer Brouwer geeft aan erg trots te zijn op de medewerkers. 
 

❖ Communicatie:  
We zijn bezig met een strategisch koersplan. Elke 5 jaar maken we zo’n 
document. De hoofdlijn staat in de kadernota, maar wat we willen doen 
en hoe we willen zijn wordt in het koersplan uitgewerkt. 
Inwoners en raadsleden gaan we betrekken bij dit document. Binnenkort 
worden zij uitgenodigd om een enquête in te vullen. Ook kunnen zij zich 
opgeven voor werksessies. In de benen op tafel sessie van 20 mei wil-
len we de resultaten met het AB bespreken. Op 7 juli willen we een 
voorstel voorleggen ter besluitvorming. 
 
Kan het AB schriftelijke informatie krijgen hierover? 
De heer Brouwer: vandaag wordt het een en ander besproken in het 
DB. Daarna kunnen we informatie verspreiden onder de AB leden. 
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4. Ingekomen stukken  

4.1 Brief Gemeente Buren – 
motie grip op uitgaven van 
de gemeenschappelijke re-
gelingen 

Deze brief wordt besproken bij de Kadernota, zie agendapunt 7.1.  

4.2 Mededeling RvC Avri Reali-
satie BV aan de AvA 

De heer Van Someren geeft een korte toelichting op deze mededeling. 
 
Hij vraagt de AB leden of zij kunnen instemmen dat wethouder G. van Bezooijen, 
voorheen AB lid namens gemeente West Betuwe, voorlopig aan kan blijven als 
commissaris. De heer Van Bezooijen wil dit zelf ook vanwege zijn financiële in-
breng in de Raad van Commissarissen en hij zit helemaal in de materie. Na de 
komende verkiezingen zal in ieder geval een nieuwe samenstelling gekozen 
worden.  
 
Vragen naar aanleiding van: 

• Is dit juridisch gecheckt? 
De heer Van Someren: ja, dit is uitgezocht en het kan.  
 
Besluit: het AB stemt in dat de heer G. van Bezooijen langer aanblijft als com-
missaris. Dit standpunt zal worden meegenomen in de eerstvolgende AvA. 
 

4.3 Motie gemeente Zaltbom-
mel – Kaderbrief Avri 
 

Deze motie wordt besproken bij de Kadernota, zie agendapunt 7.1. 
 

5. Besluitenlijst en actielijst 

5.1 Verslag AB 17 december 
2021 

Naar aanleiding van: 

• Pag. 3, agendapunt 5.1 Gedragssturing/voorstel kwaliteitsverbetering 
grondstoffen:  

De heer Posthouwer geeft aan het geen goed idee te vinden om dit voorstel be-
sluitvormend te agenderen voor de vergadering van april. Hij geeft aan eerst het 
waarom van het initiatief met de inwoners vast te stellen en uit te zoeken wat het 
gaat opleveren. Daarvoor zal eerst een heldere communicatie strategie opgezet 
moeten worden. Hij stelt voor om het voorstel in april opiniërend te bespreken. 
Het gaat anders veel te snel, nut en noodzaak zal daar ongetwijfeld uit blijken. 
Deze mening wordt gedeeld door meerdere AB leden. 
 
De voorzitter stelt voor om dit eerst in het DB te bespreken. 
 

• De heer Peters geeft aan wat vragen gesteld te hebben over de doorbe-
rekening van de stortplaats. 

De voorzitter stelt voor om dit bij het bespreekpunt Stortplaats terug te laten ko-
men. 
 

• Mevrouw IJff mist het onderwerp gedragssturing op de agendaplanning. 
De voorzitter geeft aan dat dit onderwerp geagendeerd is voor april. De vraag is 
of dit opiniërend of besluitvormend gaat worden. Dit wordt eerst in het DB be-
sproken. 
 
Besluit: het AB stelt het verslag van 17 december 2020 conform vat. 
 

5.2 Actielijst De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. Actie BS  
 

6. Terugkoppeling Platform-
bijeenkomst 21 januari 
2021 

De platformbijeenkomst bestond uit twee delen. In het eerste gedeelte werd de 
kadernota besproken en in het tweede gedeelte ging het over de BV’s. 
 
De bijeenkomst werd wederom goed bezocht. Online vergaderen wordt wel ge-
waardeerd door de raadsleden. Na corona moeten we maar eens kijken of we dit 
blijven hanteren of eventueel in een hybride vorm kunnen doen.  
 
De heer Brouwer vertelt dat hij in een bredere regionale bijeenkomst, georgani-
seerd door griffies, op 14 december 2020 een presentatie heeft gegeven over de 
kadernota. Op 18 januari 2021 was een evaluatie en kwam een partij uitleggen 
waar een kadernota uit zou moeten bestaan. Geconstateerd kan worden dat wij 
op de goede weg zijn door de raadsleden mee te nemen in de procedure. 
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Tijdens de platformbijeenkomst heeft de voorzitter aan de raadsleden gevraagd 
om sturing mee te geven aan de portefeuillehouders. Daar is goed gehoor aan 
gegeven, getuige de terugkoppeling/inbreng van de AB leden en de motie van 
Zaltbommel (zie 4.3). 
 

7. Ter besluitvorming 

7.1 AB voorstel Kadernota 2022 De gemeente Zaltbommel heeft een motie ingediend. De heer Posthouwer geeft 
een korte toelichting. Daarnaast heeft de heer Posthouwer de volgende opmer-
kingen: 
Communicatie naar de inwoners als belangrijk onderwerp wordt gemist: 

- belangrijk aandachtspunt; vaak genoemd in diverse gremia; 
- de expliciete strategische verankering – zij zien wel bij Avri een posi-

tieve ontwikkeling; 
- neem ‘communicatie met de inwoners’ en de op de kadernota geba-

seerde beleidsstukken prominent op.  
- de verwachting hierbij is dat er programma- en actiepunten geformu-

leerd worden om te komen tot een duidelijke en positieve communi-
catie met inwoners. Communicatie die bijvoorbeeld tijdig het ‘waar-
om’ en het ‘wat’ van veranderingen omvat en ook inzet op een twee-
richtingsverkeer met de inwoners van Rivierenland. 

Visie op hoe en welke termijn we het stortplaatsbeleid invullen. 
Bij het programma GRIP: 

- kijk naar de opbrengsten, wat levert het op?; 
Niet alleen focus op restafval (aantal ledigingen), maar ook de kwaliteit en groot-
te van de stromen in acht houden. 
 
Opmerkingen vanuit de andere AB leden: 

• Iedereen deelt de zorg over communicatie. Scherp de kadernota hierop 
aan. Maak gebruik van inforgraphic en filmpjes. Hier wordt al langer 
over gesproken, maar de AB leden hebben nog niets gezien. Maak niet 
alleen plannen voor de lange termijn, maar regel zaken op korte termijn. 
Betrek raadsleden hierbij, want zij voelen heel goed aan hoe we de in-
woners kunnen bereiken. 

• De meeste AB leden zijn het eens over de opmerking ‘schoenmaker blijf 
bij je leest’. Ga selectief te werk en denk goed na over andere (afval of 
ibor-vreemde) zaken. Focus moet liggen op wie we willen zijn en na-
denken waar wij van zijn. 

• Zet in op preventie door middel van communicatie in plaats van beboe-
ten. 

• Neem bij incontinentiemateriaal de link naar reductie van restafval expli-
cieter op. 

• In de kadernota wordt veel aandacht besteedt aan de financiële kant, 
maar dit is ook een ambitiedocument. Neder Betuwe en Buren missen 
IBOR in dit geheel, terwijl IBOR bijna de helft van de totale begroting 
beslaat. Graag aandacht hiervoor in de volgende kadernota.  

• Gemeente Buren heeft ook een motie aangenomen en naar alle ge-
meenschappelijke regelingen gestuurd. De gemeenten komen voor be-
zuinigingen te staan en de uitgaven van IBOR zijn de laatste jaren ge-
stegen. Deze motie is nu ter kennisgeving aangeboden met hoop op 
meer steun. 

• Buren stemt in dat er meer kennis verkregen moet worden, maar kennis 
vergroten betekent vaak ook investeren. Als dit een kostenstijging met 
zich meebrengt, zal dit problemen geven bij de raad. 

• De heer Peters spreekt complimenten uit over platformbijeenkomsten, 
met name de laatste was perfect. Veel raadsleden uit zijn gemeente 
volgen deze avonden. 

 
Meerdere AB leden spreken hun complimenten uit voor Avri. De AB leden zien 
zeker wel vooruitgang en verbetering. Ook complimenten voor de manier hoe de 
taken nu opgepakt worden met deze extreme weersomstandigheden. 
Iedereen wil met de kadernota instemmen als bovenstaande punten wel meege-
nomen worden. 
 
De heer Brouwer bedankt de AB leden voor het grondig doornemen van de ka-
dernota. De gemaakte opmerkingen zijn mooie aanknopingspunten. Misschien 
niet voor dit document, maar zeker wel voor de begroting. 
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Hij geeft aan dat 2021 al in het teken moet staan van communicatie en dat una-
niem besloten is om meer in te zetten op communicatie met inwoners. Hij neemt 
de suggesties mee. In het kader van ‘schoenmaker blijf bij je leest’, geeft hij aan 
dat hij juist wil laten zien dat we integraal werken. We beperken ons daarbij in-
derdaad tot onze kerntaken van ‘schoon, heel en veilig’ houden van de openbare 
ruimte (de afval-/grondstofketen, beheer openbare ruimte en handhaving). 
 
Besluit: het AB stelt het voorstel Kadernota 2022 vast en besluit hiermee: 
- communicatie een expliciete rol te geven in de uitwerking;  
- de gemaakte punten op te nemen in de notulen en mee te nemen in de be-

groting; 
 

7.2 AB voorstel Gescheiden in-
zameling incontinentiemate-
riaal en babyluiers 

Iedere gemeente kan zelf besluiten om mee te doen. De voorzitter doet daarom 
eerst een rondje. 
 
Neder-Betuwe: 
Prima voorstel. Zij missen alleen een stukje over variabele heffing. Kunnen men-
sen die hiervan gebruik maken een stukje variabele heffing betaling. Zijn hier 
mogelijkheden in en wat zijn de consequenties? 
De deadline van 31 maart is lastig, het voorstel staat op 1 april geagendeerd. 
 
West Maas en Waal: 
Het voorstel wat nu voorligt is een pluspakket waarbij iedereen belast wordt. Het 
voorstel van de gemeente is alleen de gebruikers te belasten.  
De deadline is ook lastig, want het voorstel staat op 1 april geagendeerd. 
 
Maasdriel: 
Wat bij deze gemeente speelt om mee te doen is de afvalstoffenheffing. Als de 
verhoging geringer is, dan zou de raad kunnen instemmen. 31 maart is niet 
haalbaar en de gemeente gaat dan ook niet akkoord met besluitpunt 1. 
 
Zaltbommel: 
Ook Zaltbommel heeft een probleem met de deadline van 31 maart 2021. Een 
maand later is waarschijnlijk wel haalbaar. 
Wat als je veel minder of juist meer hebt opgehaald? Volgt er dan een nacalcula-
tie? 
De kosten worden per gemeente toegerekend en zijn afhankelijk van de keuzes 
die iedere gemeente afzonderlijk maakt. Instemmen onder voorbehoud van 
goedkeuring door de raad. 
 
West Betuwe 
Staat geagendeerd op 31 maart 2021. Is het eens met de vraag over variabele 
heffing. Hoeveel solidariteit kun je vragen aan de inwoners die hier geen gebruik 
van zullen maken. Het pakt in West Betuwe wel heel fors uit. Weet nog niet wat 
de raad gaat vinden.  
 
Buren: 
Gaat de deadline niet halen. Weten niet welke variant ze moeten kiezen en wil-
len eerst een enquête houden bij de inwoners. De raad vindt dit wel een belang-
rijk onderwerp. We moeten richting circulariteit en daar is dit een goed voorstel 
voor. 
 
Tiel: 
Het college heeft dit gisteren besproken. Zij willen de raad voorstellen om voor 9 
brengvoorzieningen te gaan. Het is nog niet bekend hoe de raad hierover denkt. 
Het hogere doel is circulariteit. 
 
De heer Groen merkt op dat dit het eerste voorstel vanuit de GR is voor maat-
werk. Het is uniek dat de gemeenten afzonderlijk kunnen bepalen wat zij willen. 
 
Vragen naar aanleiding van: 

• Kunnen gemeenten ook later instappen, bijvoorbeeld per 1 juli 2022? 
De heer Brouwer: op elk moment instappen is mogelijk zolang het contract met 
ARN nog ruimte bevat voor tonnage verwerkingscapaciteit. Vooralsnog lijkt dit 
geen probleem. Wel zal in de tarieventabel opgenomen moeten worden wanneer 
er ingestapt wordt en tegen welk tarief. En bij de BSR betekent dit extra admini-
stratiekosten in verband met de extra aanslagregel. De deadline van 31 maart 
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wordt juist aangegeven in verband met de voorbereidingen zoals aanwijzen loca-
ties etc. De vraag is bij een latere instap op 1 januari 2022 wel haalbaar is. 
Omdat niet alle gemeenten de deadline kunnen halen stelt de voorzitter voor om 
besluitpunt 1 te veranderen in de vraag om voor 31 maart te besluiten. 
 
De heer Brouwer wil wel genoteerd hebben dat als het besluit later komt dan 31 
maart 2021 we het risico lopen dat 1 januari 2022 niet haalbaar is. Uiteraard 
proberen we het te halen, maar hoe eerder we het weten des te sneller we kun-
nen beginnen met de voorbereidingen. 
 

• Waar we ook over moeten nadenken is als het duurder uitvalt, gaan we 
dit over alle gemeenten verdelen of alleen over die gemeenten die 
meedoen? 

De heer Brouwer: als we meer inzamelen hebben we een nadeel en als we min-
der inzamelen een voordeel. In het eerste jaar wordt het aftasten: hoe loopt het, 
hoeveel mensen maken hier gebruik van. Als we het onder alle gemeenten ver-
delen dan hadden we de inzameling beter in het basispakket kunnen opnemen. 
We zullen het dus moeten hebben of we solidair zijn of niet. We kunnen het te-
kort niet bij de inwoners neerleggen. 
 

• Het voorstel voor een variabele heffing kan van invloed zijn op de be-
slissing van gemeenten? Moet dat door alle gemeenten ingevoerd wor-
den? 

De heer Brouwer: dit kan per gemeente geregeld worden. Iedere gemeente kan 
ook afzonderlijk bepalen om het in de gemeentebegroting op te nemen. Om dit 
als pluspakket aan te bieden is wel toegangscontrole op de container noodzake-
lijk in verband met afvaltoerisme. De vraag over het variabele deel zal hij verder 
bespreken met het RBA.  
 

• In het voorstel wat nu voorligt krijgt iedereen toegang tot de containers. 
Kunnen een pas per gebruiker regelen? Anders loop je het risico dat 
mensen restafval in deze containers dumpen. 

De heer Brouwer: dat vergt teveel administratie als je de passen steeds moet 
bijhouden. Wie is uit de babyluiers en welke ouderen komen er bij. Wat we zou-
den kunnen doen is de containers niet bij restafvalcontainers te plaatsen. 
 

• Kunnen we per gemeente een variabeltarief uitrekenen en op nemen in 
het kostenoverzicht? 

De heer Brouwer: ja dat kan. Wij zijn ambtelijk al aan het uitrekenen wat het be-
tekent bij 50 en 70 cent. Dit zal hij maandag meenemen in het RBA overleg en 
daarna aanbieden per gemeente. 
 
Het is duidelijk dat de doelstelling is om incontinentiemateriaal circulair in te za-
melen. Alle gemeenten willen graag de doorberekening van een variabel tarief 
uitgerekend hebben om mee te nemen in het advies richting de raad. Vooral 
omdat het tarief voor de ene gemeente veel hoger is ten opzichte van een ande-
re. Het gaat om draagvlak en welk tarief acceptabel is om te vragen. 
 
Aanvullende mededeling: 
Met ARN is een tarief afgesproken met een indexatie voor een contract van 5 
jaar. We hebben nog geen toestemming van de ARN voor dit tarief met ingang 
van 1 januari 2022. De heer Brouwer hoopt hier voor de eerste raadsvergadering  
helderheid over te hebben. Als we geen toestemming krijgen, dan kan dit een 
verschil uitmaken van ongeveer € 1.500,- per gemeente. 
 
Kan iedere gemeente instemmen met het voorstel? 
De gemeente Maasdriel kan op voorhand nog niet in stemmen met beslispunt 1 
en 2 zoals oorspronkelijk geformuleerd. Zij halen de termijn van 31 maart abso-
luut niet. Na de voorgestelde aanpassing van de voorzitter (zie hiervoor: ‘ge-
meenten wordt gevraagd om voor 31 maart enz.’) kan ook Maasdriel instemmen. 
Wel wenst ook Maasdriel inzicht in een doorrekening van een variabel tarief.  
 
De voorzitter geeft aan dat Avri gaat proberen om iedereen in te laten stromen. 
Als er nu gemeenten instemmen, kan Avri starten met de voorbereidingen om 
per 1 januari 2022 in te stappen. Beslispunt 1 wordt aangepast. Waarbij nog-
maals wordt gewezen op het voorbehoud ten aanzien van de haalbaarheid per 
1-1-2022. 
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Besluit: het AB stelt het voorstel Gescheiden inzameling incontinentiemateriaal 
en babyluiers vast met de aanvulling van een doorberekening op een variabel ta-
rief en besluit hiermee: 

1. Per gemeente te vragen om voor 31 maart 2021 een besluit te nemen 
om vanaf 1 januari 2022 te starten met de gescheiden inzameling van 
incontinentiemateriaal (en babyluiers), het materiaal duurzaam te laten 
verwerken door ARN en Avri een contract aan te gaan met ARN voor 5 
jaar.  

2. Per gemeente een keus te maken uit twee verschillende 
inzamelsystemen of een combinatie hiervan:  
a. Brengvoorzieningen in de openbare ruimte: semi-ondergrondse 

containers met toegangscontrole voor zowel incontinentiemateriaal 
als babyluiers, waarbij speciale zakken worden verstrekt waarin 
inwoners het materiaal moeten aanleveren. 

b. Huis-aan-huisinzameling: 2-wekelijkse inzameling met een 
minicontainer van 240 liter voor inwoners met 
incontinentiemateriaal die zich hiervoor aanmelden, waarbij 
speciale zakken worden verstrekt waarin inwoners het materiaal 
moeten aanbieden in hun container. 

c. Combinatie tussen brengvoorzieningen in de openbare ruimte en 
huis-aan-huis inzameling.  

3. De kosten voor deze gescheiden inzameling op te nemen in een 
pluspakket. 

4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet 
van maximaal €850.000 voor de benodigde inzamelmiddelen, onder 
voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van de individuele 
gemeenten. 

8. Ter bespreking 

8.1 Programma GRIP De heer Posthouwer roept op om snelheid te maken met programma GRIP. 
De heer Brouwer geeft aan dat de bezetting inmiddels geregeld is en op korte 
termijn een afspraak gepland wordt. Actie WB  
Daarnaast staat GRIP ook op de agenda van het DB. 
 

8.2 Nieuwe organisatiestructuur 
(presentatie) 
 

De heer Brouwer heeft laatst in het RBA een presentatie gegeven. Hij zal deze 
presentatie naar alle AB leden mailen, zodat zij alvast kunnen kijken hoe de 
nieuwe organisatiestructuur eruit ziet en wat dit betekent. Actie WB  
 

8.3 Stortplaats 
 
 
 
 

 

De heer Brouwer geeft een korte toelichting over de laatste stand van zaken. 
De stortplaats wordt vandaag ook in het DB besproken.  
 
De voorzitter stelt voor om een tussenoverleg in te plannen met de AB-leden en 
de wethouders financiën. Actie WB  
Daarna volgt een voorstel richting de jaarrekening. De jaarrekening wordt in het 
platform besproken en komt ter besluitvorming terug in het AB. 
 
Besluit: het AB gaat akkoord met dit procesvoorstel. 
 

9. Ter informatie Geen punten ter informatie. 
 

10. Rondvraag  

10.1 Nascheiding De heer Groen wacht nog op de uitkomst van het bezoek aan Almere inzake na-
scheiding. Deze cijfers wil hij eerst presenteren in de raad en daarna ook het AB 
informeren. Daarnaast zou er nog een bezoek gebracht worden aan een bedrijf 
wat doet aan geautomatiseerde nascheiding.  
 
De heer Brouwer heeft de resultaten nog niet binnen. Zodra deze bekend zijn, 
zal hij ze met de heer Groen delen. Actie WB 
De tweede excursie is helaas uitgesteld. In verband met corona wil dat bedrijf 
momenteel geen bezoekers ontvangen. 
 

11. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen.  
 
De vergadering wordt om 10.53 uur afgesloten. 
 

✓  Acties die bij het gereedkomen van het verslag reeds zijn uitgevoerd, zijn in het verslag gemarkeerd met 
een ‘vinkje’ en komen niet terug in de actielijst. 
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 Algemeen Bestuur GR Avri 
 

CUMULATIEVE ACTIELIJST EN 
AGENDAPLANNING 

 
OPENBARE VERGADERINGEN AB AVRI 

 
Versiedatum 10 februari 2021 

 
 
 
 

 

TOELICHTING 
 
Codering: Aan de acties wordt per jaar een volgnummer toegekend (2019-01 etc.)  
Onder het volgnummer is de datum van de vergadering vermeld, waar de actie uit voortvloeit. Achter het liggende 
streepje staat het nummer van het betreffende agendapunt. 
 
✓ Acties die bij het gereedkomen van het verslag reeds zijn uitgevoerd, zijn in het verslag gemarkeerd met een 
‘vinkje’ en komen niet terug in de actielijst. 
Ter vergadering afgevinkte acties blijven eenmalig ter controle in de actielijst staan en vervallen daarna definitief. 
 

# Acties 2020 Actiehouder Deadline Voortgang  

2020-02 
20.07.09-7.4 

Benchmark: inzichtelijk maken hoe de 

gemeenten het afzonderlijk doen 
DB  

Voortgangsmelding 
10.09.2020: 
Zaltbommel doet een 
voorzet; wordt in het 
RBA besproken. 
 
Voortgangsmelding 
17.12.2020: in het RBA 
van 14 oktober 
besproken. 
 
Voortgangsmelding 
10.02.2021: de 
benchmark wordt 
volgende week in het 
RBA besproken en 
daarna kan het 
gedeeld worden. 
 

 

2020-03 
20.07.09-7.4 

Onderzoek naar 

bezuinigingsmogelijkheden laten 

uitvoeren (overheadsanalyse) 

DB  

Voortgangsmelding 
10.09.2020:  
wordt opgepakt. 
 
Voortgangsmelding 
17.12.2020:  
Wordt in overleg met 
RBA voorbereidt.  
 
Voortgangsmelding 
10.02.2021: dit wordt 
maandag besproken in 
het RBA. We kunnen 
dit niet opnemen in de 
begroting 2022, maar 
bij de vaststelling wel 
iets over zeggen. 
 

 

2020-04 
20.07.09-7.4 

Papierinzameling: is het mogelijk om 

papierinzameling op te nemen als 

pluspakket 

DB  

Voortgangsmelding 
10.09.2020:  
komt terug in het AB 
als alle ins en outs 
verzameld zijn. 
 
Voortgangsmelding 
17.12.2020: komt 

 



 

Actiepuntenlijst AB Avri / Agendaplanning, versiedatum 10.02.2021 2 

volgend jaar op de 
agenda. 

2020-08 
20.12.17 – 8.3 

Incontinentiemateriaal: opties aan het 

voorstel toevoegen: 

- Huis-aan-huis op halen  

- Wat kost het als je 5 of 10 

inzamelpunten meer hebt? 

WB   

 

# Acties 2021 Actiehouder Deadline Voortgang  

2021-01 
21.02.10 – 8.3 

Stortplaats: tussenoverleg plannen met 

alle AB leden en alle financiële 

wethouders. 

WB   

 

2021-02 
21.02.10 – 

10.1 

Nascheiding: uitkomst van de proef in 

Almere delen met de heer Groen. 
WB   

 

      

 
 
Toelichting: doorlopende, ter vergadering gemaakte afspraken worden in principe niet besproken. Deze blijven 
staan tot het AB vaststelt dat de uitvoering routine is geworden 
 

# Doorlopende afspraken 2021 Actiehouder Deadline Voortgang  

D-06 
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Agendaplanning Algemeen Bestuur 

AB 14 april 2021 
(09.00 uur) 

DB 20.01.2021 en 10.02.2021 
Verzending stukken 18.02.2021  Platform 22.03.2021 

• Vaststelling verslag 10 februari 2021 

• T.k. – Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

• Ter info: Grondstoffenrapportage periode t/m 2020-12 

• Ter bespreking: kwaliteitsverbetering ingezamelde grondstoffen 

• Ter bespreking: stortplaats 

• Ter bespreking: communicatie strategie (presentatie) 
 

Extra AB 20 mei 2021- geen besluitvorming, maar opiniërend 

• Programmareview GRIP 

• Beleid Textiel? 

• Doorontwikkeling Avri op de markt van bedrijfsafval 

• Strategisch koersplan 

• Grondstoffenrapportage periode t/m 2021-03 
 

AB 07 juli 2021 
(09.00 uur) 

DB 17.03.2021, 07.04.2021 en 12.05.2021 
Verzending stukken 12.05.2021  Platform 17.05.2021  

• Vaststelling verslag 14 april 2021 

• T.k. – Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

• Begroting 2022 

• Jaarrekening 2020 

• BestTas 

• Onderzoek milieustraten 

• Strategisch koersplan 

• Zienswijze jaarstukken 2020 en begroting 2022 BSR 

• Nieuwe containerlocaties 2020 

• Blik niet langer bij glas 
 

Extra AB 23 september 2021- geen besluitvorming, maar opiniërend 

• Programmareview GRIP 
 

AB 14 oktober 2021 
(09.00 uur) 

DB 02.06.2021 en 07.07.2021 
Verzending stukken 19.08.2021  Platform 13.09.2021 

• Vaststelling verslag 07 juli 2021 

• T.k. – Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

• Bestuursrapportage 2021 

• Voorjaarsnota 2021 BSR 

• Kostenverdeelsleutel-systematiek 

• Mandaatregeling 

• Doorontwikkeling Avri op de markt van bedrijfsafval 

• Grondstoffenrapportage periode t/m 2021-08 
 

AB 16 december 2021 
(09.00 uur) 

DB 08.09.2021 en 06.10.2021 
Verzending stukken 21.10.2021  Platform 18.11.2021 

• Vaststelling verslag 14 oktober 2021 

• T.k. – Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

• Begrotingswijziging 2022 

• Controleprotocol en normenkader 2021 

• Verordeningen 

• Grondstoffenrapportage periode t/m 2021-10 
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Spaaragenda AB 

▪ AB voorstel Inspraak bij aanwijzen locaties 
▪ AB voorstel Krediet kwaliteitsverbetering ingezamelde grondstoffen 
▪ ORT 
▪ Nieuwe containerlocaties 
▪ Incontinentiemateriaal, besluit ARN (actie AB 13.02.2020)  
▪ Verwerkingskosten incontinentiemateriaal 
▪ Zienswijzeprocedure (afhankelijk of het een AB besluit is) 
▪ Voorbereiden Regie op afvalstromen (juni 2020) 
▪ Evaluatie financiële regelingen (zoals Financiële Beheerverordening (art. 212 Gemeentewet, 

Treasurystatuut en Verordening (kostenverdeelsleutel-systematiek); evaluatie op termijn (termijn niet 
concreet bepaald) (Agenda-actie oprichtingsvergadering)  

▪ Evaluatie fin. Regelingen; aanvulling AB 18-02-16: onderdeel evaluatie: mandaatregeling; verstrekt 
mandaat aan directeur, ook w.b. aangaan leningen) 

▪ Doorontwikkeling Avri op de markt van bedrijfsafval (Afspraak AB 16-03-15 pt. 3) Afgesproken 
wordt om hierover een discussie in het AB te plannen. Het MT zal dit inhoudelijk voorbereiden en een 
inhoudelijk stuk voorleggen 

▪ Beleid textielinzameling (handhaving) (actie uit AB 22 dec. 2016) voor het eind van het jaar doen. 

 



Communicatie vanaf 2021
Platformbijeenkomst 22 maart 2021



Inhoud

Communicatie Avri → aanpak

Waar zijn we met communicatie nu mee bezig?

Basis op orde

Omslag in communicatie

Wat gaan we vanaf 2021 doen voor inwoners? 

Wat doen we op de langere termijn? Communicatiebeleid 2021-2025



Terugblik: wat valt op?













Communicatie Avri: terugblik

Afgelopen jaren veel negatieve krantenkoppen, onrustig beeld social media.

Coronacrisis: maatschappelijke waardering voor beroep vuilnisman.

Winters weer februari ‘21: waardering voor Avri en communicatie.

Wat valt op?

Diffuus beeld van Avri:

Verschillende beelden bij inwoners over Avri.

Veel opmerkingen over dienstverlening Avri: verwachtingen vs realiteit.

Hogere doel Avri niet door inwoners herkend.

Avri typische uitvoeringsorganisatie (pragmatisch): 

niet gewend ontwikkelingen samen met inwoners /in afstemming op wat 

er leeft in de samenleving, op te pakken: andere eisen en verwachtingen 

inwoners. 

Avri → zendgedrag gericht op overtuigen overheerst.



Aanpak

Besef: 

Inwoners zijn onze belangrijkste partners voor het succesvol 

realiseren van onze doelstellingen voor Rivierenland. 

Het is daarom essentieel dat we draagvlak bij hen verkrijgen voor 

onze opgave (kadernota 2021-2025). 

Daarvoor is nodig:

Basis op orde: dienstverlening (communicatie en gedrag)  → 

communicatieonderzoek ( positioneringstraject).

Omslag communicatie.

Beleid communicatie.



Waar zijn we nu mee bezig?

Basis op orde

Omslag in communicatie



Basis op orde: verwachtingen vs realiteit

Doe wat je zegt en wees duidelijk als je iets niet (kan) doen →

Kadernota 2021-2025 → strategisch koersplan 2021-2025: keuzes 

maken (het wat). 

Om onze opgave uit te kunnen voeren, is een robuuste en wendbare 

organisatie nodig → de nieuwe organisatiestructuur van Avri.

We zijn ons ervan bewust dat hoe we de dingen doen (communicatie 

en gedrag) belangrijk is voor het verkrijgen van draagvlak bij inwoners 

voor onze opgave en het succesvol realiseren van onze 

doelstellingen voor Rivierenland:

wie we willen zijn in de opgave waar we voor staan, wat we willen 

uitstralen, hoe zien anderen Avri graag? 

zodat inwoners, gemeenten en andere partijen weten wat ze van 

ons kunnen verwachten.



Basis op orde: aanpak

In 2020 intern traject gestart, extern communicatieonderzoek: 

vastleggen waar Avri voor staat, hoe (communicatie en gedrag) we 

de dingen doen en toekomstvisie op dienstverlening.

Bestuurlijk traject (DB, AB mei – juli): strategisch koersplan 2021-

2025 (het wat) en kompasboekje (het hoe); platformbijeenkomst mei.

Start intern traject medewerkers (t/m eind 2021):

Doorvertaling in communicatie en gedrag van Avri naar inwoners, 

gemeenten → dienstverlening.

2022 ingezette koers borgen in de organisatie.



Omslag communicatie

Zender-gedreven → inleving inwoners:

van buiten naar binnen denken → verbinding maken en samen 

werken.

Reactieve → proactieve communicatie.

Al mee gestart, komende jaren verder aan bouwen door:

Positie van communicatie veranderen.

Investeren in communicatie: steeds meer bij betrekken nieuwe 

ontwikkelingen, beleidsvoornemens en uitvoeringszaken →  wat 

betekent het voor de inwoner?

Zodat we inwoners steeds beter en gerichter gaan informeren over en/of 

betrekken bij ontwikkelingen/werkzaamheden door Avri.



Wat gaan we vanaf 2021 doen voor 

inwoners?









Vanaf 2021: programma Grip

Inwoners helpen (nog) beter afval scheiden door:

Schone grondstoffen campagne: inwonersonderzoek randvoorwaarde.

Programma educatie lagere en middelbare scholen (oa E-waste met 

lagere scholen).

Persoonlijke communicatie → Afvalcoaches.

Avri-app doorontwikkelen..

Inwoners inzicht in eigen scheidingsgedrag → Avri app fase 3 → data 

gestuurd werken.



Wat gaan we nog meer doen?











Informatie voorziening inwoners inrichten 

/verbeteren

Bijvoorbeeld de afvalwijzer, op milieustraten, 

website en Avri-app continue actualiseren met wat 

inwoners vragen/willen weten.

Analyse vragen inwoners KCC en social media 

vertalen naar communicatie (en organisatie).

milieustraat



Wat doen we op de langere termijn?

Communicatiebeleid 2021-2025



Communicatiebeleid 2021-2025

Verandering in communicatie en gedrag

Meer visuele en persoonlijke communicatie

Inzet van communicatiemiddelen

Toenemende inzet van online communicatie 

Omslag Communicatie

Strategisch koersplan 2021-2025 → strategisch communicatieplan:  

eventueel aanvullen communicatiebeleid

Wat doen we op de langere termijn?



Meer visuele en persoonlijke communicatie

Van tekst naar meer visuele 

communicatie (oa filmpjes). 

Van algemeen / iedereen aanspreken 

naar combinatie van persoonlijke en 

massacommunicatie (oa door 

afvalcoaches, taalgebruik, Avri-app). 

Persoonlijke informatie terug naar 

inwoners (obv persoonlijke data) app 

fase 3

Leidt tot meer begrip en draagvlak bij 

inwoners



Inzet van communicatiemiddelen

In 2021 samen met inwoners evaluatie huidige 

communicatiemiddelen → in 2022 keuzes maken inzet middelen:

Rekening houden met de digitale vaardigheden inwoners en op 

welke manieren zijn zij inwoners het beste te bereiken. 

Verkennen de samenwerking met externe partijen om 

doelgroepen te bereiken. Bijv ouderen.

Jongeren als doelgroep: educatie voor scholieren op lagere en 

middelbare scholen → bewustzijn van het milieu en goed 

scheidingsgedrag.



Toenemende inzet van online communicatie 

Online communicatie (Avri app, social media en website) steeds 

belangrijkere rol in het snel en accuraat informeren van inwoners en het 

aangaan van interactie. 

Toename inzet online betekent ook online kanalen die voldoen aan moderne 

online maatstaven (snel, persoonlijk): online communicatiemiddelen 

aanpassen/vervangen (bijv website van Avri einde technische levensduur, 

door ontwikkelen Avri-app) 



Vragen?



Einde



Reserve sheets, niet 

gebruiken



Programmalijnen

G R I P

Prijsstabiliteit & kostenbeheersing

Inwoners

-INDIVIDUEEL

-Informatie en educatie

-Afvalcoaches

-Maatwerk dienstverlening 

-Avri-app: inzicht, melding, 

particpatie, dienstverlening

-COLLECTIEF

-Communicatie-campagnes

-Afvaltoerisme (buiten regio, 

via bedrijfsafval, in openbare 

prullenbakken) aanpakken

Markt

-MINDER VERVUILING

-Minder verwerkingskosten

-MEER WAARDE

-Bewerken focus-fractie: gft

-Zeven/sorteren overige fracties: 

textiel / plastic / …

-Businesscases & projecten (oa. 

RegioDeal)

-OVERIGE INKOMSTEN

-Bedrijfsafval / solar / huur

Organisatie

-UITVOERINGSKOSTEN

-Benchmark NVRD / COELO / 

extern

-ORGANISATIEONTWIKKELING

-Nieuwe koers, anders denken

-DATAGESTUURD WERKEN

-Efficiënt en op maat

-Maatwerk / pluspakket: inco, 

papier, gft, zorg, …



Samen op weg naar een 

Circulair Textielsorteercentrum 

Rivierenland

Voor: 
Bestuur Avri en Werkzaak 

Van:
Projectgroep Circulair textielsorteercentrum 
Rivierenland

8 april 2021



Wij presenteren u:
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1. Urgentie 

2. Ambitie Rivierenland

3. Uitgangspunten

4. Wat willen we doen

5. Schematische weergave

6. Hoe komen we daar? 

 Bestuurlijke opdracht en partners

 Projectstructuur

 Planning & mijlpalen

 Circulair, inclusief en maatschappelijk verantwoord businessmodel

 Aanloopkosten + financiering

 Risico’s

 Juridische uitdagingen

7. Innovatie passend bij ambitie

8. Bestuurlijke go  
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 Milieu; textiel industrie is de meest vervuilende industrie, na de 

olie industrie. 

 Circulair; het idee is om ingezameld textiel, te zien als grondstof

en 100% circulair te maken in eigen regio met meer 

prijsstabiliteit. 

 Financiën; fast fashion -> aanbod textielafval stijgt, kwaliteit 

daalt -> prijs keldert -> grip op de textielmarkt.

 Personeel; robotisering + toenemende vraag van werkgevers naar 

hoger opgeleid personeel -> werkgelegenheid onderkant 

arbeidsmarkt onder druk. 
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Overheid: 

 Verenigde Naties: UN Sustainable Development Goals.

 Rijksopgave: Nederlandse economie 100% circulair in 2050 +

50% reductie van het gebruik in 2030.

 Provincie Gelderland: eerste provincie die volledig circulair 

wil van afval naar grondstoffen.

 Rivierenland: Regionale opgave Textielafval Rivierenland: 

Van afval (8 kg per inwoner) -> naar grondstof -> naar 

nieuwe producten -> naar circulair hergebruik en geen 

restafval.

 RES: aan de slag met circulaire economie vanuit de regionale 

energie strategie.

Samen verantwoordelijkheid nemen – actie is nodig!
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 We willen het ingezamelde textiel in Rivierenland optimaal

hergebruiken.

 We richten daarvoor een textielsorteercentrum op.

 We doen dit vooral met talent van en via Werkzaak Rivierenland. 

 We hergebruiken en vermarkten (textiel)producten in eigen regio.

 Daarmee bouwen we aan een circulaire (textiel)keten in Rivierenland.

 We doen dit op basis van een nieuw circulair, inclusief en 

maatschappelijk verantwoord businessmodel.
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 Preventie; aankopen terugdringen, juiste inzameling stimuleren bij 

inwoners/bedrijven.

 Circulair; optimaal hergebruik -> loop sluiten -> samenwerking met 

ketenpartners nodig. 

 Inclusief; banen voor kwetsbare inwoners. Sorteerwerk uitermate geschikt 

voor deze doelgroep.

 Financieel; een (op termijn) circulair, inclusief en maatschappelijk 

verantwoord businessmodel.

 Regionale partners en netwerk; regionale economie en brede welvaart 

versterken, regionale kennisontwikkeling en netwerkvorming, voorkomen 

onnodige CO2 uitstoot transport. (Inter)nationale samenwerking en 

kennisuitwisseling waar nodig.  
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 In de regio wordt 1.8 miljoen kilo textiel onder- en bovengronds ingezameld door de 

Avri.

 We bouwen een circulaire textielketen, om afval ter herwaarderen naar grondstof, 

waarbij gemeenten meer invloed hebben op de textielmarkt en een stabiel 

prijsbeleid.

 In een textielsorteercentrum sorteren werkzoekenden van Werkzaak het textiel.

 We doen dat in samenwerking met 2Switch en andere kringloopbedrijven in regio,

die de nog bruikbare, gesorteerde kleding verkoopt via haar winkels.

 Verwerkende keten partners als ClS Tex en HTEX uit onze regio helpen de keten 

verder te sluiten.

 HTEX en Cls Tex kunnen als verwerkers van textielafval (katoen en polyester) 

grondstoffen maken voor nieuwe bedrijfskleding en (met combi textielafval en 

plastic) straatmeubilair maken voor de openbare ruimte.

 Toekomstige partners (bijv. creatief ateliers uit regio) kunnen aansluiten voor

bijvoorbeeld het maken van design textiel producten.

 We verkopen nieuwe (textiel)producten, bijv. nieuwe bedrijfskleding en

straatmeubilair voor openbare ruimte aan bedrijven en gemeenten in de regio en 

daarbuiten.
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1. Bestuurlijke opdracht en partners

2. Projectstructuur

3. Planning en mijlpalen

4. Circulair businessmodel

5. Aanloopkosten en financiering

6. Risico’s

7. Juridische uitdagingen
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Opdrachtgever en opdrachtnemer:

▪ Opdrachtgever: Dagelijks Bestuur Avri (fysiek domein) en Werkzaak (sociaal domein).

▪ Opdrachtnemer: Directeur Walter Brouwer Avri en Directeur Elfriede Boer Werkzaak.

Opdrachtnemende partners in de circulaire textielketen Rivierenland

▪ Avri (inzamelen)

▪ Werkzaak Rivierenland (sorteren)

▪ 2Switch, kringloopbedrijf (verkopen herdraagbaar textiel)

Verwerkende bedrijven en toekomstige partners om de circulaire textielketen 

verder te sluiten

▪ Verwerkende bedrijven zoals CLS Tex en HTEX

▪ Toekomstige partners, bijvoorbeeld OFN en/of creatief textiel- en repair ateliers en 

andere kringloopbedrijven in regio om circulaire keten verder te sluiten.
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Projectteam Cirtex

Projectleiderschap: Cees Brouwer (Avri) en Theo Niënhaus (Werkzaak)

Inzet projectteam

▪ Avri: Cees Brouwer, Guido de Wildt

▪ Werkzaak Rivierenland: Theo Niënhaus, Miranda Schouten, Veronique 

Stevens.

▪ 2SWITCH: Onno in ‘t Veld, Huub Kwekkeboom, Bram Cossee.

▪ Externe deskundigen, CLS TEX: Rien Otto en Jos Habets.
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2021 Kwartaal 
1

Kwartaal 
2

Kwartaal 
3

Kwartaal 
4

2022

Het innovatieproces:
1. Kansen verkennen
2. Ambitie formuleren
3. Ontwerpen/Besluit DB/AB
4. Testen
5. Implementeren
6. (tussentijds) Evalueren

1.                            2.                            3.                           4.                            5.    6.
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 Uitgangspunt is een circulair, inclusief en maatschappelijk 

verantwoord businessmodel met ketenpartners in eigen regio.

 3 scenario’s uitgewerkt (minimum, maximum en reëel).

 Verschillende sorteringsvarianten onderzocht (zomer/winter mix, 

12 soorten en Afrika mix).

 Keuze gemaakt voor uitwerking reëel scenario op basis van 1.8 

miljoen kilo en sortering van 12 soorten.

 Is meest passend bij ambitie, bestuurlijke opdracht 

(maatschappelijk verantwoord businessmodel), milieu 

effecten/C02 besparing, werk/sociale inclusie en verkoop/afzet in 

eigen regio.
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Hoevee lhe id inge z a m e ld 2.000.000,00€  kg 1.500.000,00€  kg 1.800.000,00€  kg

Hoevee lhe id a fva l uit ops c honen 13% 19% 14%

Hoevee lhe id ge s orte e rd 85% 65% 70%

Hoevee lhe id a fva l uit s orte e rproc e s 5% 15% 10%

Hoevee lhe id w inke lkle ding 21% 7% 10%

P rijs  w inke lkw a lite it € 4,50 /kg € 4,00 /kg € 4,25 /kg

P rijs  orig ine e l € 0,45 /kg € 0,30 /kg € 0,35 /kg

P rijs  T w eede  keus € 0,10 /kg € 0,10 /kg € 0,10 /kg

P rijs  a fva l -€ 0,18 /kg -€ 0,18 /kg -€ 0,18 /kg

1

Va r ia b e le n
Ma x im u m  s c e n a r io Min im u m  s c e n a r io R e ë e l s c e n a r io



B egro ting  12 S o o rten  S y s teem
1.800 ton/jaa r

O mz et € 856.619

Inz amelkosten € 252.000

K osten  voo rraad € 30.275

V erkoopko sten € 25.896

Personeelskosten 487.703€         

H uisvestingsko sten € 93.500

A fschrijv ingen  ed € 44.544

R esultaat -€ 77.299

R eëel scenario
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2022 2023 2024 2025 Totaal

Omzet € 854.043 € 868.680 € 915.186 € 971.783

Inzamelkosten € 252.000 € 252.000 € 257.040 € 262.181

Kosten voorraad € 30.275 € 30.275 € 30.275 € 30.275

Verkoopkosten € 25.896

€ 25.896 € 25.896

€ 25.896

Personeelskosten € 532.703 € 517.703 € 512.457 € 507.406

Huisvestingskosten € 93.500 € 93.500

€ 93.500 € 93.500
Overige kosten € 86.266 € 15.000 € 10.000

€ 10.000
Rente en aflossing lening Avri vr 
tafels e.d. (10 jr)

€ 35.890 € 35.890 € 35.890 € 35.890

Resultaat -€ 202.487 -€ 101.584 -€ 49.872 € 6.636* -€ 347.306

Meerjarenbegroting CIRTEX – 12 soorten systeem – 1,8 ton/jaar
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 Uitgangspunt is het bestuurlijk vastgesteld prijsbeleid Werkzaak.

 Er is 37 fte aan sorteerfuncties nodig (personele kosten € 400.000,-).

 Het betreft een mix aan doelgroep medewerkers uit de SW, Beschut, P-

wet en Wajong.  

 We zijn hierbij uitgegaan van 2/3 aan betaalde functies in een 

bandbreedte in loonwaarde dat leidt tot een mix aan uurtarieven van € 

6,34 (30% LW) € 8,45 (40% LW) en € 10,56 (50% LW) per medewerker.

 Daarnaast zijn we uitgegaan van 1/3 deel aan re-integratie- en 

ontwikkelplekken (voornamelijk P-Wet) voor een maximale duur van 3-6 

maanden (met behoud van uitkering) waarvoor geen uurtarief wordt 

gerekend.

 Wanneer blijkt dat de LW meer is geworden dan 50%, dan stroomt deze 

medewerker door naar een meer reguliere werkplek bij een andere 

werkgever.



A
a
n
lo

o
p
k
o
st

e
n
 e

n
 f

in
a
n
c
ie

ri
n
g

 Vanuit Regiodeal is € 100.000 beschikbaar gesteld voor het 

opstellen van een haalbaarheidsonderzoek en businesscase voor 

een textielsorteercentrum.

 Avri, Werkzaak en 2Switch hebben hiervoor cofinanciering 

ingebracht door veelal uren inzet.

 Onderzocht wordt of er voor de ontwikkeling en exploitatie 

(financiering) van dit textielsorteercentrum nog 

subsidiemogelijkheden zijn vanuit bijvoorbeeld ESF, Greendeals, 

EFRO en/of andere beschikbare gelden.

 Daarvoor gaan we gesprekken aan met gemeenten, regio, 

Provincie Gelderland en het Rijk/Europa.
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 Prijzen op textielmarkt fluctueren – structureel uitgaan 

van vaste opbrengsten is niet reëel, maar we willen wel 

zoveel mogelijk grip hierop hebben.

 Bemensing – kennis van scheiden en sorteren is van groot 

belang.

 Kennis en expertise over circulaire innovaties en nieuwe 

businessmodellen. 

Kennis en kunde is aanwezig bij verschillende partijen -> 

samenwerking met partners is nodig om Textielsorteercentrum 

Rivierenland zo efficiënt en effectief mogelijk te laten opereren, 

waarbij kennis van de markt nodig is en er nieuwe oplossingen, 

technieken en innovaties kunnen worden ontwikkeld.
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 We zijn steeds meer actief in een netwerk- en ketensamenleving.

 Investeren in partnerschappen is van belang.

 Er ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen tussen bedrijven, overheden 

en maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen.

 We betreden een nieuw speelveld qua samenwerkingsvorm.

 Op te richten entiteit/organisatievorm -> bijvoorbeeld een 

coöperatievorm of een maatschappelijke BV, is een aparte juridische 

erkenning voor sociale ondernemingen?

 Stap 1. Samenwerking GR-en om het textielsorteercentrum op te 

zetten

 Stap 2. Coöperatie van partners? Nader juridisch onderzoek is 

hiervoor nodig.
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Visie/ambitie/hoofddoelen Avri en Werkzaak 

 We zijn van en voor de regio en investeren in partnerschappen.

 Duurzaamheid als inzet en focus op meerdere strategische 

thema’s (bijv technologische ontwikkelingen) voor de toekomst.

 Voor een circulaire economie en (sociaal) ondernemerschap 

nemen we onze verantwoordelijkheid.

 Voorspelbaar voor onze inwoners en grip op de (textiel) markt.

 Inclusiviteit vinden we belangrijk, iedereen doet mee in de 

arbeidsmarkt en samenleving. We versterken de kwetsbare mens 

bij het ontdekken, benutten en vergroten van talent.

 We verbinden werkzoekenden, werkgevers en al onze partners en 

proberen dit soort innovaties uit om ambities te realiseren.
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 Er is voldoende bestuurlijk draagvlak voor dit project

 Mijlpalenplan verder uitwerken.

 Van businessmodel naar bedrijfsplan.

 De richtinggevende keuze “Scenario reëel op basis van 1.8 miljoen kilo 

en sortering in 12 soorten” uitwerken.

 Bij de verdere uitwerking van het businessplan gaan we nog specifiek in 

op:

▪ Juridische entiteit – voorkeur coöperatie vorm? 

▪ Vermarkten textielproducten aan bedrijven/gemeenten in de regio

▪ Financiële dekking maatschappelijk verantwoord businessmodel

Voorstel: Gezamenlijk DB voorstel Avri en Werkzaak ter besluitvorming over 

de oprichting van een circulair textielsorteercentrum Rivierenland.



Afval en 

grondstoffenmarkt 2020

Algemeen Bestuur, 

14 april 2021



Inhoud presentatie

Ontwikkelingen grondstoffenmarkt

Overall beeld tonnages en tarieven

Ontwikkelingen per grondstof 

Vervuiling en afkeur

Conclusies



Inleiding

ZORGELIJKE 
TREND!!



Tonnage grondstoffen overall

Update



Tonnage grondstoffen overall

Bevindingen 2020 t.o.v. 2019:

Toename tonnen grondstoffen

Afname tonnen restafval sinds nieuwe 

afvalbeleid juli 2019

Gebaseerd op ingezamelde tonnen



Tarieven grondstoffen overall

Update



Tarieven grondstoffen overall

Bevindingen 2020 t.o.v. 2019:

Tarieven liggen grotendeels vast in jaar- of 

meerjarige contracten

Papier en textiel markttarieven per maand

Tarief papier is eerst gedaald en daarna gestegen

Lager tarief textiel

PMD ander vergoedingsysteem p.i. 1 maart 2020



Restafval

Aanbod; 

Vanwege nieuwe inzamelbeleid in 

2020 minder ton dan in 2019

Sinds Corona-pandemie meer 

aanbod

Tarief;

Ongewijzigd (contract 2024)

Situatie markt;

Onderzoek nascheiding

Tonnage:

Tarief:

Update



GFT
Aanbod; 

In 2020 meer aanbod

Nadeel € 70.000

1e Afkeur door verwerker

Tarief;

Ongewijzigd (contract 2023)

Situatie markt;

Onderzoek/verkenning 

duurzame 

verwerkingsmethoden

Landelijke trend is meer 

vervuiling

Tonnage:

Tarief:

Update



Textiel
Aanbod; 

Aanbod 2020 ongeveer gelijk aan 

2019

Vervuiling zorgelijk, veelal niet-

gedefinieerd als textiel

Ondanks Corona-maatregelen textiel 

inzameling in stand gehouden

Tarief;

Ongewijzigd laag

Situatie markt;

Onderzoek analyse kwaliteit 

Onderzoek zelf sorteren

Tonnage:

Tarief:

Update



Papier
Aanbod; 

Meer tonnen in 2020

Meer papier/karton door online 

aankopen

Vervuiling zorgelijk, nog steeds 

veel textiel in minicontainers

Tarief;

Na daling, stijging tarief in 2020

Situatie markt;

Minder aanbod op de markt

Tonnage:

Tarief:

Update

Update



PMD
Aanbod; 

Meer tonnen in 2020

Deels door Take-away

Vervuiling toegenomen

Tarief;

Vergoeding stelsel veranderd

Minder risico nieuw stelsel

Vergoeding Afvalfonds 2017-

2018 is afgerond

Afrekening 2017 t/m 2020 

geschil verwerker

Situatie markt;

VNG langdurige overeenkomst

Verwerkingscapaciteit 

Nederland onvoldoende

Tonnage:

Tarief:

Update

U p d a t e



Glas

Aanbod; 

Lichte stijging in 2020

Schone afvalfractie

Tarief;

Update: ongewijzigd

Situatie markt;

Meer transportkosten

Beperkte markt

Tonnage:

Tarief:

Update



Ontwikkeling saldo kosten en 

opbrengsten afvalstromen per maand

Update

Na afname saldo begin 2020, 

gedeeltelijk herstel saldo eind 2020

Is te verklaren uit:
Gestegen tarief papier

Toename ton papier en pmd

Afname ton gft (seizoeneffect)



Toelichting vervuiling grondstoffen

Sinds nieuw inzamelbeleid en Corona meer 

vervuiling bij papier, pmd, textiel en gft

Avri zet in overslaghal duidelijk zichtbare vervuilde 

vrachten grondstoffen over naar restafval

Lagere baten grondstoffen

Verwerkers papier en textiel rekenen aanvullende 

kosten voor afvoer vervuiling 

Verwerker papier brengt sorteerkosten in rekening 

als % vervuiling norm (3%) overschrijdt

Risico: kosten vervuiling pmd toegenomen



Kosten vervuiling grondstoffen textiel 

en papier in 2020

Kosten vervuiling papier lager dan 

prognose vanwege nieuwe afspraak met 

verwerkerMaandelijkse kosten vervuiling textiel 

overschrijden de begroting.



Toetsing restafval (kg/inw) aan doelen

Uitgangspunten:
• Restafval = fijn + grof
• Fijn restafval inclusief afkeur grondstoffen door Avri en verwerkers
• Bron landelijk 2013-2019: CBS

Realisatie 2020 = 82 kg/inw

Avri doelstelling 2020 van 
75 kg/inw is niet behaald.

Avri voldoet in 2020 wel 
ruim aan de landelijke 
doelstelling van 100 kg/inw

Verklaring hogere kg/inw:

• Meer restafval door 
Corona crisis (enkele 
kg/inw)

• Meer afkeur/vervuiling 
grondstoffen dan eerder 
was aangenomen

• Als de grondstoffen zuiver 
zouden zijn; 77 kg/inw 
restafval.

• Zonder vervuiling én 
zonder Corona zou 75 
kg/inw naar verwachting 
zijn behaald



Conclusie

Corona leidt tot onstabiliteit in aanbod, markt 

en vervuiling

Schone grondstoffen zijn noodzakelijk

• Om meer opbrengsten te ontvangen

• Om meer kosten te besparen

• En daarmee onze doelen te halen

Landelijke focus verschuift van minder kg 

restafval naar schonere grondstoffen.



Sturing en structuur

Avri

(t.b.v. RBA, 02-2021)



Inhoud

1. Waarom aanpassen?

2. Waarnaar is gekeken? Wat is 

meegenomen?

3. Nieuwe structuur, nieuwe sturing

4. Iedereen doet mee

5. Verder invullen: het vervolg



Inhoud

1. Waarom aanpassen?

2. Waarnaar is gekeken? Wat is 

meegenomen?

3. Nieuwe structuur, nieuwe sturing

4. Iedereen doet mee

5. Verder invullen: het vervolg



Omgeving verandert

Omgeving

Avri

Strategie

Missie

Visie

Buiten
Dienstverlening

Binnen
Sturing

Bedrijfsvoering

diensten middelen mensen

Robuust 

Wendbaar

structuur



Duurzaamheid 

en inclusiviteit

Mondige burger

Meerwaarde 

goed verhaal Hogere 

scheidingsdoelen
Preventie en kwaliteit 

grondstoffen

Eisen, wet en 

regelgeving

Data gestuurd 

werken

Krappe 

arbeidsmarktDruk op tarieven

Bestuurlijke 

wensen nemen toe
Professionalisering 

OGON-relatie

Gemeenten willen 

kiezen

Kansen Bedreigingen

Pro-actieve rol  Avri – belang communicatie groot  – ontwikkelen tot kennispartner gemeenten

Meer in  
verbinding

Vergroten  
denkkracht

Meer 
regelruimte

Ontwikkelingen

Eisen organisatie

Verwachting bestuur

Omgeving verandert



Uit: Jaarstukken 2019

&

Begroting 2021



Trendbreuk

2018-2019: beleidsdoel ➔ systeemwijziging ➔

minder restafval

2020-2021: prijsstabiliteit ➔ kostenbeheersing ➔

kwaliteit grondstoffen

plus:

kwaliteit dienstverlening ➔ maatwerk



Jaarstukken 2019 - beleidsresultaten

Restafval  Grondstoffen 



Jaarstukken 2019 - beleidsresultaten

Leefbaarheid; IBOR & Handhaving

Inclusiviteit

Duurzaamheid

Van de regio, voor de regio



Inhoudelijk:

Kortom: hoe doen we het?



Weerstandsvermogen basispakket naar 0

Jaarstukken 2019 – financiële resultaten



Inhoudelijk:

Kortom: hoe doen we het?

Financieel:



(Kadernota en) Begroting 2021

Circulariteit; investeren in verbeteren kwaliteit

van grondstoffen

Investeren in voorspelbaarheid; prijsstabiliteit

en kostenbeheersing

Vergroten invloed op de keten

Verbetering weerstandsvermogen

robuuste, wendbare bedrijfsvoering

Leefbaarheid; continueren partnerschap IBOR

en handhaving

Duurzaamheid; financiële bijdrage Solarpark?

Regionaal betrokken; verbinding bedrijfsleven

en positief resultaat



Vergroten invloed op de keten



Inhoud

1. Waarom aanpassen?

2. Waarnaar is gekeken? Wat is 

meegenomen?

3. Nieuwe structuur, nieuwe sturing

4. Iedereen doet mee

5. Verder invullen: het vervolg



Sturing- en structuur sessies

Samen verkennen door MT, teamleiders, OR, 

P&O, Bestuur en functiekundige:

• 28 november 2019: 1e sturingsessie

• 16 januari 2020: 2e sturingssessie MT

• 6 februari 2020: 3e sturingssessie

• 30 april 2020: 4e sturingssessie MT

• 7-11 mei 2020: individuele ronde TL’s

• 27 mei 2020: 5e sturingssessie



Vraag

Wat moet er veranderen in de organisatie om in te 
kunnen spelen op de ontwikkelingen?

Opdracht

Wat zijn de 5 belangrijkste aandachtspunten?

In 3 groepen uiteen, mixen!

Ieder aandachtspunt op 1 A4

Schrijf je naam 2 x op de sticker



Met een kritische blik bekeken

18

Invulling ontbreekt
• Bestuurlijke borging BOR en HH
• Tactische, strategische inbedding HH
• Borging sociaal ondernemerschap
• Contractbeheer inkoopkant
• Tactisch invulling facilitair

Taak versnipperd belegd
• Beleid afval, handhaving, IBOR en milieu
• Account- en contractmanagement
• Gedragssturing burgers
• Contractbeheer verkoopkant
• Secretariaat
• Administraties

o BB admi (uren, tonnage, kleding)
o BB bedrijfsafval (contracten, routes, verkoop)
o BB techniek (middelenbeheer)
o Fin administratie (concern))

Samenhang met huidige plek?
• KAM
• Weegbrug
• Gebouwenbeheer 

Bij één uitvoeringspeiler, bredere inzet
• Technisch bedrijfsbureau
• Communicatie
• KCC
• Gebouw- en terreinbeheer
• Handhaving
• Planning

Unieke functies
• Projecten terreinontwikkeling
• Milieu coördinatie- en advisering

Onevenwichtige span of control
• Binnen MT: uitvoering en BV
• Binnen IBOR: HH en BU, omvang BI
• Binnen Afval: Inzameling en verwerking



Uitgangspunten

Ambities

1. Versterken verbinding

2. Verminderen kwetsbaarheid

3. Vergroten denkkracht

4. De bedoeling centraal

19

Randvoorwaarden

1. Logische en efficiënte clustering 

taken

2. Evenwichtige span of control 

3. Draagvlak bij personeel

4. Wendbaar

• Meer regelruimte • Behouden wat goed gaat
• Lage transitiekosten
• Risico’s minimaliseren



Structuur:

Verbinden afval, ibor en handhaving

Bundelen van strategische functies

Bundelen van de ondersteuning primair 

proces

Bedrijfsvoering blijft een apart 

organisatieonderdeel



Sturing:

Pro-actieve rol van MT en teamleiders

• MT koers uitzetten

• Teamleider:

• Mee de koers uitdragen

• Organiseren verbinding

• Integraal verantwoordelijk



Inhoud

1. Waarom aanpassen?

2. Waarnaar is gekeken? Wat is 

meegenomen?

3. Nieuwe structuur, nieuwe sturing

4. Iedereen doet mee

5. Verder invullen: het vervolg



Structuur



Van grof naar fijn

Hoofdstructuur

Team-indeling

Taken & 
functies

✓

✓





Organogram

Realisatie BV

Klant & 

Innovatie

Bedrijfs-

voering

Uitvoering

Directie

BB / FAC

FIN / ICT

P&O / JZ

KCC / 

COM AC / HH

Beleids-

advies

Grondst. 

& Markt

SOLAR 

BV

REMAN 

BV i.o.

INZAME-

LING

MS / WB 

/ VERW
IBOR 1

IBOR 2

Planning



Sturing



Management team

Directeur

Klant & 
innovatie

Uitvoering

Bedrijfs-
voering

P&O



Inhoud

1. Waarom aanpassen?

2. Waarnaar is gekeken? Wat is 

meegenomen?

3. Nieuwe structuur, nieuwe sturing

4. Iedereen doet mee

5. Verder invullen: het vervolg



Teamleiders & andere 

medewerkers

Functievolger

Voor iedereen is plek

Logische verdeling lijkt goed mogelijk

Binnenkort (informeel) gesprek: verkenning 

positie, wensen, verwachtingen



Inhoud

1. Waarom aanpassen?

2. Waarnaar is gekeken? Wat is 

meegenomen?

3. Nieuwe structuur, nieuwe sturing

4. Iedereen doet mee

5. Verder invullen: het vervolg



Vervolg

1. Voorstel 
afronden

2. Besluiten
3. Kwartier

maken

4. Werken 
nieuwe 

structuur

16 juni      15 juli                     1 oktober              1 januari

Stappen

Tijdspad



Voorstel afronden

• Presentatie medewerkers (meerdere sessies)

• Informele gesprek om puzzel teamleiders en 
bespreekpunten/-clusters te leggen

• Uitwerken taken en functies per team

• Plaatsingsprocedure 
(NB: meesten zijn functievolger)



Besluiten

Voorgenomen besluit organisatie

Advies Ondernemingsraad

Definitief besluit organisatie

Plaatsingsbesluit

Implementatieplan ‘kwartier maken’

Invulling manager K&I



Vragen?



Bedrijfsafval?

Huidige inrichting



Organogram

Realisatie BV

Klant & 

Innovatie

Bedrijfs-

voering

Uitvoering

Directie

BB / FAC

FIN / ICT

P&O / JZ

KCC / 

COM AC / HH

Beleids-

advies

Grondst. 

& Markt

SOLAR 

BV

REMAN 

BV i.o.

INZAME-

LING

MS / WB 

/ VERW
IBOR 1

IBOR 2

Planning



Begroting 2022

AB-leden en 
portefeuillehouders Financiën
7 & 8 april 2021



Inhoud

Begroting en afvalstoffenheffing

PM-posten

Risicobeheersing: vooral stortplaats

Zienswijzen



Begroting en afvalstoffenheffing



Begroting en afvalstoffenheffing

Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing 2021 € 297

(incl. € 12 w eerstandsvermogen)

a) Autonome prijsindexeringen (o.a. CAO, markttarieven) 9

b) Bezetting milieustraten en inzamelactiviteiten 3

c) Communicatie 1

d) Overige mutaties, per saldo 1

14€        5%

 - Circulaire verwerking incontinentiemateriaal pm

 - Alternatieve inzet verenigingen in basispakket pm

 - Herinrichting milieustraten pm

 - Verlagen BTW percentage afvalstoffenheffing pm

Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing 2022 € 311

ONTWIKKELING TARIEF AFVALSTOFFENHEFFING



Begroting en afvalstoffenheffing



Risicobeheersing: stortplaats

Overdracht 2034: voldoende opbouw weerstandsratio



Risicobeheersing: stortplaats

Overdracht 2034: voldoende opbouw weerstandsratio

Risico: rente-verlaging rendement ALM-studie in 2026

(NB: effect verlaging naar 2,5% = € 40 miljoen)

Optie: eerder overdragen?

Voorstel: ‘spaar-opties’ opnemen in Kadernota ‘23



Risicobeheersing: stortplaats

Overdracht 2026: extra middelen nodig



Zienswijzen

Afvalstoffenheffing: zienswijze op pm-posten om stijging 

te beperken

Risicobeheersing stortplaats: scenario’s uitwerken 

(Kadernota ‘23)




