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Voorstel 
 
1. De bestuursrapportage 2021 vast te stellen. 
2. In te stemmen met de hierin opgenomen begrotingswijzigingen en reserve mutaties voor 2021 
3. In te stemmen met de hierin opgenomen (bijstelling van) investeringskredieten voor 2021. 
 

 
Inleiding 
Voor u ligt de bestuursrapportage 2021. Hierin verantwoorden we ons tussentijds over de verwachte 
beleidsresultaten en de besteding van de beschikbaar gestelde budgetten uit de lopende begroting 2021. 
Daarnaast informeren we onze inwoners, bestuurders en gemeenten over de relevante, actuele 
ontwikkelingen binnen Avri. In de eerste helft van 2021 hebben veel zaken plaatsgevonden die hun invloed 
hebben op het dagelijks werk en de dienstverlening van Avri.  
 
De impact van het coronavirus op onze maatschappij en de dienstverlening door Avri is ook in 2021 nog 
steeds voelbaar. Als vitale beroepsgroep moeten we onze dienstverlening in stand houden. In de eerste 
helft van 2021 hanteerden we nog steeds strenge maatregelen om besmettingen zoveel mogelijk te 
voorkomen en de impact van eventuele besmettingen te beperken. Hierbij anticiperen we continu op de 
landelijke ontwikkelingen. Dit doen we door zoveel mogelijk thuis te werken, goed samen te werken en 
door de personele capaciteit voor onze inzamelroutes, milieustraten en beheer van de openbare ruimte bij 
te stellen waar dat nodig is. Hierdoor zijn we in staat gebleven om de impact voor onze inwoners zo klein 
mogelijk te houden. Het handhaven van de lockdown was een grote opgave voor onze boa’s. Door de 
flexibele inzet en het aanpassingsvermogen van onze medewerkers is de pandemie tot op heden 
nauwelijks van invloed geweest op de kwaliteit van onze dienstverlening. Hier zijn wij trots op.  
 
Ook het winterweer heeft in het eerste kwartaal veel inzet gevraagd van onze medewerkers. Zij waren 
actief bij het schoon en veilig houden van de omgeving, onder meer door bestrijding van de gladheid toen 
hevige sneeuwval en vorst voor onbegaanbare wegen zorgde. Ook bij het noodweer in juni, waarin met 
name de gemeenten Tiel en Buren werden getroffen, is adequaat gehandeld om gevaarlijke situaties te 
voorkomen. De gemeenten hebben hun waardering uitgesproken voor de inzet en communicatie in deze 
situaties. Ook bij acute calamiteiten, zoals de brand in onze overslaghal in april, is adequaat gehandeld. 
De brand werd tijdig gedetecteerd waardoor er geen persoonlijk leed is ontstaan en de materiele schade 
beperkt is gebleven. Dankzij de inzet en betrokkenheid van de medewerkers zowel ’s nachts als overdag 
bleef de impact op de bedrijfsvoering minimaal. Al met al hebben we in 2021 wederom bewezen dat de 
inwoners van Rivierenland ook in bijzondere omstandigheden kunnen rekenen op Avri.  
 
Naast onze dagelijkse inzet voor een leefbare woonomgeving, werken we binnen de organisatie aan de 
nieuwe, ingezette koers. Avri zit hierdoor momenteel in een transitie richting de doelen zoals omschreven 
in ons nieuwe, nog vast te stellen strategisch koersplan 2021-2025. Per 1 mei 2021 is de structuur van de 
organisatie gewijzigd, waarmee we de organisatie optimaal ingericht hebben om aan de doelstellingen te 
kunnen werken. De komende periode werken we verder aan het verstevigen en borgen van dit koersplan 
binnen de organisatie. We realiseren ons daarnaast ook dat de wijze waarop we de dingen doen van 
belang is om maatschappelijke doelen te bereiken. Naar aanleiding van het gesprek met inwoners, 
ambtenaren en raadsleden willen we - vanuit onze deskundigheid - werken aan meer verbinding, begrip en 
samenwerking aan een schoon Rivierenland. Immers, met elkaar zorgen we voor onze leefomgeving.  
 
We liggen voor 2021 beleidsmatig op koers en werken aan financieel herstel. Hoewel we financieel op 
koers zitten en voorzichtig uit het dal klimmen, doen financiële risico’s zich voor en proberen we problemen 
uit het verleden op te lossen. De uitbetaling van de onregelmatigheidstoeslag aan ons uitvoerend 
personeel is hier een actueel voorbeeld van. Als goed werkgever respecteren wij de juridische kaders en 
vergoeden wij – met terugwerkende kracht - de inzet waar medewerkers recht op hebben, ondanks de 
forse impact op de financien van dit jaar. Wij stellen voor de financiële consequenties binnen Avri op te 
vangen, zodat gemeenten geen directe consequenties hiervan ondervinden. 
 



Beoogd effect 
De budgetten van 2021 bijstellen en inzicht geven in de verwachte financiële resultaten van 2021. 

 

Argumenten 
1.1 2.1 / 3.1  Het Algemeen Bestuur is hiertoe bevoegd. 
Dit is bepaald binnen de kaders van de gemeenschappelijke regeling Avri. 
 

Kanttekeningen 
2.1 Het incidentele tekort in het programma Pluspakket wordt niet gedekt door de opdracht gevende gemeenten 
Het tekort is gevolg van een incidenteel risico binnen de bedrijfsvoering van Avri. Door vergoeding van een 
onregelmatigheidstoeslag (ORT) voor het uitvoerend personeel binnen Avri wordt met terugwerkende kracht 
(vanaf 2014) hogere kosten in het lopende begrotingsjaar in rekening gebracht. Dit risico is reeds enkele jaren 
opgenomen in de risico paragraaf van Avri en doet zich in 2021 daadwerkelijk voor.  
 

Op basis van de raamovereenkomst met de IBOR gemeenten worden alle kosten jaarlijks verrekend met de 
opdracht gevende gemeenten. Gelet op het uitzonderlijke karakter (een verrekening met terugwerkende kracht 
voor de IBOR taken) en de verantwoordelijkheid hiervoor binnen de eigen bedrijfsvoering van Avri, stellen we 
voor dit incidentele tekort eenmalig te dekken binnen de GR Avri. De overeengekomen raamovereenkomsten 
bieden de ruimte om in redelijkheid en billijkheid te handelen over de overeen te komen budgetten. Aangezien 
de afzonderlijke jaren intussen zijn afgerekend en afgesloten, stellen we een pragmatische oplossing voor om 
de incidentele kosten t/m 2020 binnen de GR op te vangen, zonder hiermee de afvalstoffenheffing te 
beïnvloeden .Het structurele, jaarlijkse effect wordt in de werkbegrotingen verwerkt.  
 

2.2 Voor dekking van het tekort in het programma Pluspakket wordt afgeweken van de uitgangspunten uit de 
door het Algemeen Bestuur vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen Avri 
De reserves zijn gekoppeld aan de uitvoering van de diverse programma’s. Door inzet van de reserve 
Pluspakket en Bedrijfsafval ten gunste van de IBOR taken in het pluspakket wordt afgeweken van de 
oorspronkelijke bestemming van deze middelen. De voorgestelde inzet van de reserves ter dekking van dit 
tekort hebben geen invloed op de begroting van het programma Basispakket en daarmee de afvalstoffenheffing. 
De reserves zijn – op basis van besluitvorming - vrij besteedbaar aan te wenden door het Algemeen Bestuur. In 
het onderdeel financien van dit voorstel is de dekking nader toegelicht.  
 

Communicatie 
De bestuursrapportage 2021 wordt behandeld op de platformbijeenkomst voor raadsleden en in het ambtelijk 
overleg met de beleidsadviseurs en financieel adviseurs van de regiogemeenten. De bestuursrapportage 2021 
wordt na vaststelling digitaal beschikbaar gesteld via de website van Avri. 
 

Financiën 
 
Resultaatsbestemming en reserve mutaties per programma 

1. Programma Basispakket; het met de Voorziening Basispakket te verrekenen saldo is nihil. 
 

2. Programma Pluspakket; het nadelige saldo a € 351.000 te onttrekken uit achtereenvolgens; 
 
a) de reserve Pluspakket voor € 101.000. Deze reserve is beschikbaar voor activiteiten waarbij niet is 

overeengekomen dat risico’s worden verrekend met de gemeente. Voorgesteld wordt om deze 
reserve volledig te benutten, aangezien de pluspakket activiteiten tegen kostprijs worden uitgevoerd 
en eventuele verschillen op realisatiebasis de afgelopen jaren gering van omvang zijn. 
 

b) de reserve Ontvlechtingskosten Neerijnen voor € 48.000. Dit betreft het restant van de eenmalige, 
in 2019 ontvangen frictievergoeding als gevolg van de wijziging in het IBOR takenpakket van de 
voormalige gemeente Neerijnen. De overhead is intussen conform de destijds gemaakte afspraken 
(en op onderdelen eerder) afgebouwd. Een eventueel overschot is niet eerder door het Algemeen 
Bestuur bestemd.  

 
c) de reserve Bedrijfsafval voor € 202.000. Voorgesteld wordt om het surplus ten opzichte van het 

resultaat in de begroting 2021 in te zetten, zodat er geen nadelig effect op de begroting van de 
basistaken ontstaat. Indien het resultaat bedrijfsafval bij de jaarrekening afwijkt van de 
bestuursrapportage wordt dit in de dekking verrekend tot maximaal de volledige inzet van de 
reserve.  

 
3. Programma Bedrijfsafval; het voordelige saldo a € 184.000 toe te voegen aan de reserve Bedrijfsafval 

 
4. Programma Algemene Baten en Lasten; het voordelige saldo a € 76.000 toe te voegen aan de 

Algemene Bedrijfsreserve Avri 



 
Resultaat programma Basispakket 
Met ingang van 2021 wordt via de tarieven afvalstoffenheffing weerstand opgebouwd tegen de risico’s van het 
Basispakket. Op begrotingsbasis wordt € 1 mln. (€ 12 per huishouden) aan de weerstandscapaciteit toegevoegd. 
In 2021 doen een aantal voorziene risico’s zich voor. Door vergoeding van een onregelmatigheidstoeslag (ORT) 
voor het uitvoerend personeel binnen Avri wordt met terugwerkende kracht (vanaf 2014) hogere kosten in 
rekening gebracht (€ 0,9 mln. nadeel). Daarnaast verwachten we tot definitieve afrekening te komen over de 
vergoeding voor 2019 van het kunststof verpakkingsmateriaal (€ 0,4 mln. nadeel). Deze nadelen kunnen 
grotendeels worden gecompenseerd door enkele voordelen op de afval- en grondstoffenmarkt en hogere 
opbrengsten uit de afvalstoffenheffing. Door toename van markttarieven voor textiel, papier en schroot en 
geleverde inspanningen voor betere contractvoorwaarden nemen de opbrengsten toe. Daarnaast is er een 
toename te constateren van de ingezamelde hoeveelheden grondstoffen. Er wordt over begrotingsjaar 2021 
geen exploitatie saldo verwacht ten opzichte van de begroting. In onderstaande tabel zijn de mutaties ten 
opzichte van de begroting 2021 samengevat uiteengezet. 
 

 
 
Per saldo verwachten we dat de genoemde voor- en nadelen elkaar opheffen waardoor de – via de tarieven - 
opgebouwde weerstandscapaciteit van € 1,1 mln. in tact blijft. Tegelijkertijd nemen de risico’s ten opzichte van 
2020 verder af. In onderstaande grafiek is het geactualiseerde weerstandsvermogen voor het basispakket 
weergegeven. De ontwikkelingen vanaf 2022 volgen uit de begroting 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Specificatie afwijking basispakket t.o.v. begroting 2021

Bedragen x € 1 mln

Opbrengsten grondstoffen (o.a. papier, textiel) 1,0 v

Afwikkeling risico kunststof verpakkingen 2019 -0,4 n

Afwikkeling risico ORT 2014 - 2021 -0,9 n

Opbrengsten afvalstoffenheffing 0,1 v

Overige, per saldo 0,2 v

Totaal: 0,0
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Resultaat programma Pluspakket 
In deze bestuursrapportage 2021 worden de baten en lasten van het pluspakket geactualiseerd op basis 
van de met iedere gemeente afzonderlijk voor 2021 overeengekomen opdrachten en hieruit volgende 
werkbegrotingen. De baten en lasten van het programma pluspakket zijn geactualiseerd opzichte van de 
GR begroting 2021 (opgesteld april 2020). De mutatie van baten en lasten is een gevolg van zowel 
wijziging van DVO taken per 2021, areaaluitbreiding als kostenstijgingen door marktwerking.  
 
Voor de IBOR activiteiten worden de lasten voor het lopende begrotingsjaar verrekend met de gemeenten 
waardoor er voor deze activiteiten geen financieel resultaat voor Avri is. Voor dit programma komt een 
exploitatietekort van € 351.000 tot uitdrukking. We stellen dit tekort te dekken binnen de reserves van de 
GR Avri. Voor nadere toelichting verwijzen we naar kanttekening 2.1 en de uitgewerkte reserve mutaties 
van dit voorstel.  
 
Resultaat programma Bedrijfsafval 
In lijn met de ontwikkelingen uit de jaarrekening 2020, constateren we een structurele toename van het resultaat 
op de inzameling en verwerking van bedrijfsafval. Dit is gevolg van toegenomen omzet en gestegen 
marktvergoedingen van ingezamelde grondstoffen. 
 
Het financiële resultaat wordt met € 130.000 naar boven bijgesteld naar € 184.000 ten opzichte van de begroting 
2021. Het rendement op de omzet is 8%. De resultaten van bedrijfsafval worden afgestort naar de reserve 
Bedrijfsafval. In voorliggende bestuursrapportage wordt voorgesteld het surplus ten opzichte van de begroting 
incidenteel in te zetten ter dekking van een tekort in het programma Pluspakket. 
 
Resultaat programma Algemene baten en lasten 
Ten aanzien van de bedrijfsvoering budgetten verwachten een gering voordeel op de overhead van € 76.000 
(1,3%) ten opzichte van de begroting 2021. Het resultaat betreft het saldo van enerzijds voordelen op ICT 
budgetten en anderzijds nadelen door o.a. voorbereidende kosten op de nieuwe wetgeving 
‘rechtmatigheidsverklaring’ en advieskosten met betrekking tot de afwikkeling van het ORT risico. Op basis van 
de Nota Reserves en Voorzieningen wordt het surplus over 2021 toegevoegd aan de Algemene Bedrijfsreserve 
Avri.  
 
Weerstandsvermogen GR Avri 
In deze bestuursrapportage is het risicoprofiel van Avri geactualiseerd. In onderstaande tabel is de ontwikkeling 
van de weerstandsratio's weergegeven ten opzichte van de jaarstukken 2020 (peildatum 31 december 2020). 
 

Ratio weerstandsvermogen Jaarrekening 
2020 

Bestuurs- 
rapportage  2021 Verschil 

Basispakket 0,0 0,1 0,1 

Pluspakket 1,1 0,0 -1,1 

Bedrijfsafval 1,0 0,0 -1,0 

Bedrijfsvoering 0,5 0,8 0,3 

Totaal Avri 0,0 0,2 0,2 

Betekenis 
Ruim 

onvoldoende 
Ruim 

onvoldoende   

 
De meeste financiële risico’s worden in het Basispakket gelopen. Voor dit programma verwachten we 
verbetering van de weerstandsratio, doordat enerzijds de financiële weerstand toeneemt door opbouw via 
de tarieven en tegelijkertijd de risico’s verder afnemen. Het totale risicoprofiel daalt naar € 7,1 mln., 
(waarvan het risico met betrekking tot de stortplaats € 4,9 mln. bedraagt). De ratio stijgt van 0,0 naar 0,1 
(betekenis ‘ Ruim onvoldoende’ ). In de begroting van Avri is aanvulling van de weerstandscapaciteit via de 

tarieven structureel opgenomen, zoals weergegeven in grafiek x. Daarnaast adviseren we gemeenten 
weerstandscapaciteit binnen de gemeente te reserveren zolang binnen GR Avri niet alle risico’s 
(waaronder de risico’s met betrekking tot overdracht van de stortplaats) gedekt zijn. 
 
Door incidentele dekking van het ORT risico in het programma Pluspakket neemt de ratio van dit 
programma en van het programma Bedrijfsafval af naar 0. Voor de Bedrijfsvoering (ABR) neemt de ratio 
toe door toevoeging van de dividend uitkering (zie volgend kopje). De totale ratio voor geheel GR Avri 
neemt naar verwachting toe van 0,0 naar 0,2 (betekenis; ‘Ruim onvoldoende’).  
 
 
 
 
 



Dividend uitkering Avri Realisatie B.V. 
Op 7 juli j.l. heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Avri Realisatie B.V. besloten tot het 
uitkeren van € 250.000 dividend aan GR Avri. Op basis van de BBV regelgeving wordt deze uitkering 
toegevoegd aan een algemene reserve (Algemene Bedrijfsreserve Avri), waardoor de bestemming vrij 
besteedbaar is voor het Algemeen Bestuur. Afhankelijk van de daadwerkelijke resultaten over 2021 zal bij de 
jaarstukken 2021 een specifieke bestemming van deze middelen aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. 
 
Investeringen 
In de bestuursrapportage 2021 wordt voor in totaal € 0,6 mln. aan nieuw investeringskrediet aangevraagd. Dit 
betreft enerzijds de aanschaf van een nieuwe kraanwagen (€ 350.000) voor de inzameling van incontinentie 
materiaal. In de exploitatiekosten voor deze activiteit (programma Pluspakket m.i.v. 2022) is reeds rekening 
gehouden met de inzet van een kraanwagen. Daarnaast wordt krediet gevraagd voor vervanging van 
werkmaterieel voor IBOR taken (€ 150.000). De exploitatiekosten zijn reeds in de IBOR werkbegrotingen gedekt. 
Tot slot wordt krediet gevraagd voor de vervanging van mini containers (€ 75.000) en worden diverse kredieten 
bijgesteld (€ 25.000). 
 
Uitvoering 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen  
Bestuursrapportage 2021 Avri 
 
 
 


