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1 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 flexible inzet en het aanpassingsvermogen van onze 
medewerkers is de pandemie tot op heden nauwelijks van invloed geweest op de kwaliteit van onze 
dienstverlening. Hier ben ik 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 financiele 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 financiele consequenties binnen Avri op te vangen, zodat gemeenten geen directe consequenties 
hiervan ondervinden en we onze medewerkers de waardering geven die hen toekomt.  
 
Terugkijkend op een enerverend eerste half jaar 2021 ben ik trots op de inzet van de medewerkers van Avri. De 
omstandigheden waren continu anders, de veerkracht bleef onveranderd aanwezig.  
 
 
Walter Brouwer 
Directeur Avri 
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2 LEESWIJZER 
 

 

Deze bestuursrapportage gaat in op de ontwikkelingen binnen GR Avri in 2021. 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 op peildatum 1 mei 2021 een prognose weer voor de financiële resultaten over 2021 ten 
opzichte van de vastgestelde begroting (inclusief de begrotingswijziging 2021 zoals vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur van GR Avri in december 2020, hierna: ‘begroting’). Afwijkingen op de begroting worden 
verklaard.  
 
De bestuursrapportage begint met een samenvatting van de rapportage (hoofdstuk 3), gevolgd door een 
toelichting op actuele bestuurlijke ontwikkelingen (hoofdstuk 4). Vervolgens komen de beleidsontwikkelingen 
en financiële ontwikkelingen van de volgende (vastgestelde) programma's aan bod: 
 

• Programma Basispakket     (hoofdstuk 5) 

• Programma Pluspakket      (hoofdstuk 6) 

• Programma Bedrijfsafval     (hoofdstuk 7) 

• Programma Algemene baten en lasten   (hoofdstuk 8) 
 

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 worden 
de risico's binnen Avri opnieuw beoordeeld. Zo komen we tot een geactualiseerd beeld van het 
weerstandsvermogen. Tot slot gaan we in op de verwachte uitputting en eventuele bijstelling van de 
investeringskredieten. 
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3 SAMENVATTING BESTUURSRAPPORTAGE 
 

 
 
We verwachten over 2021 de gemeenten meerdere positieve resultaten te kunnen laten zien. We zien een 
verdere daling van het aangeboden restafval en werken binnen de bedrijfsvoering hard aan nieuwe initiatieven om 
invulling te geven aan de koers. De eerste resultaten en tekenen van financieel herstel worden zichtbaar, ondanks 
de forse nabetaling van onregelmatigheidstoeslag aan het uitvoerend personeel.  
 
Beleidsmatig; verdere daling restafval verwacht ondanks corona invloed 
In beleidsmatig opzicht verwachten we voor 2021 opnieuw een lichte daling van het aanbod restafval. Ondanks de 
aanhoudende invloed van de corona pandemie, verwachten we op circa 80kg. restafval per inwoner uit te komen 
(2020; 82 kg/inw.). De ontwikkeling zal mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling van het coronavirus (en hieruit 
volgende maatregelen) in het tweede halfjaar. De Avri gemeenten blijven hierdoor ruimschoots voor op het 
landelijk gemiddelde aanbod restafval, dat dankzij de corona pandemie per 2020 is gestegen. Het landelijke doel 
(100kg.) is intussen al behaald, het regionale doel van 2020 is binnen handbereik.  
 

 
 
De Avri gemeenten liggen ruimschoots voor op het landelijke gemiddelde en we zien jaarlijks de 
scheidingsresultaten verbeteren. Daarom zetten we in op intensieve communicatie met inwoners en gemeenten 
om samen tot nog betere resultaten te komen. We kijken naar manieren om de grondstofstromen zo schoon 
mogelijk te krijgen en te houden om een goede opbrengst- en prijsstabiliteit te realiseren.  
 
Er zijn in 2021 al veel initiatieven hiervoor opgestart. Zo is de communicatie met inwoners via social media 
geïntensiveerd en wordt de Avri-app doorontwikkeld. Programma GRIP is vormgegeven waarin – naast diverse 
projecten gericht op de inwoners – ook wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om met marktpartijen meer 
opbrengsten te genereren uit ingezamelde grondstoffen. Er zijn projectaanvragen gedaan in het kader van de 
Regio Deal, waarin een drietal circulaire initiatieven in businesscases nader worden uitgewerkt.  
 
In overleg met de Avri gemeenten wordt intensief gewerkt om het huidige inzamelbeleid verder te optimaliseren. 
Zo worden de voorbereidingen getroffen voor de gescheiden inzameling van incontinentie materiaal per 1 januari 
2022, zal na de zomer van 2021 blik niet langer meer bij glas worden ingezameld, vindt er een evaluatie plaats 
over vervangende werkzaamheden voor (niet of gedeeltelijk) inzamelende papierverenigingen. 
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Financieel; verdere daling risico’s en opbouw financiële weerstand 
In het kader van meer prijsstabiliteit werken we aan opbouw van financiële weerstand binnen de GR Avri. Hiervoor 
is met ingang van begrotingsjaar 2021 structureel € 12 per huishouden in de afvalstoffenheffing opgenomen. Ook 
in 2021 doen financiële risico’s zich voor en lossen we problemen uit het verleden op. De uitbetaling van de 
onregelmatigheidstoeslag (ORT) aan ons uitvoerend personeel is hier een actueel voorbeeld van. Wij stellen voor 
de financiële consequenties binnen Avri op te vangen, zodat gemeenten geen directe consequenties hiervan 
ondervinden 
 
Een ander risico uit het verleden betreft de vergoeding van het kunststof verpakkingsmateriaal. In de prognose is 
rekening gehouden met de verwachte afwikkeling vanuit Stichting Afvalfonds over de vergoeding van het 
ingezamelde kunststof verpakkingsmateriaal 2019. Evenals over 2017 en 2018 (afgewikkeld in 2020) verwachten 
we een nadeel van € 0,4 mln., deze was reeds in de risico paragraaf voorzien (zie blz. 33). Definitieve afwikkeling 
heeft op dit moment nog niet plaatsgevonden. 
 
We verwachten deze incidentele tegenvallers binnen de begroting te kunnen opvangen door hogere inkomsten uit 
de afzet van ingezamelde grondstoffen. Dankzij extra inspanningen op de afval- en grondstoffenmarkt zijn 
gunstigere contractvoorwaarden afgesloten voor o.a. textiel. Daarnaast zien we een duidelijke stijging van enkele 
markttarieven zoals papier en schroot. De marktprijs van papier is fors toegenomen door de explosieve groei van 
de online activiteiten. Bij beide fracties zien we tevens een hoger aanbod dan begroot voor 2021. In onderstaande 
grafiek is de ontwikkeling van de verwerkingskosten en -opbrengsten in de begroting weergegeven. 
 

 
 
We verwachten dat de ontwikkelingen van zowel het aanbod als de (markt)prijzen van grondstoffen structureel 
kunnen doorwerken in de begroting. Dit is echter afhankelijk van de ontwikkelingen op de (wereld)markt.  
 
In onderstaande tabel zijn de mutaties ten opzichte van de begroting 2021 uiteengezet. Er wordt over 
begrotingsjaar 2021 geen exploitatie saldo verwacht ten opzichte van de begroting 2021. 
 

 
 
Per saldo verwachten we dat de genoemde voor- en nadelen in de exploitatie 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. Door opbouw van financiële weerstand en vermindering van de risico’s proberen we 
invulling te geven aan het realiseren van meer prijsstabiliteit voor de toekomst.  
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Weerstandsvermogen 
In onderstaande grafiek is het geactualiseerde weerstandsvermogen voor het basispakket weergegeven. De 
ontwikkelingen vanaf 2022 volgen uit de begroting 2022 
 

 
 
In de grafiek is een gelijke trend waarneembaar als bij de begroting 2022 (april 2021). De komende jaren wordt 
financiële weerstand opgebouwd om de risico’s volledig te kunnen afdekken binnen de GR Avri. De geschatte 
risico’s met betrekking tot de overdracht van de stortplaats vormen met € 4,9 mln. het grootste deel van het 
risicoprofiel. Bij de kadernota 2023 wordt de risico afweging hiervoor aan de gemeenteraden voorgelegd. 
 
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. Evenals in 2019 is het daarmee gelukt om vanuit deze B.V. bij te dragen aan 
het weerstandsvermogen van GR Avri. Het dividend wordt – op basis van regelgeving – toegevoegd aan de 
Algemene Bedrijfsreserve Avri. In bovenstaande grafiek is nog geen rekening gehouden met verbetering van het 
weerstandsvermogen van het basispakket. Afhankelijk van de daadwerkelijke resultaten over 2021 en de diverse 
reserve mutaties om het ORT risico binnen GR Avri te dekken, zal bij de jaarstukken 2021 een bestemming van 
deze middelen aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.  
 
Financiële prognoses overige programma’s 
Op basis van de uitgangspunten in de (raam-)overeenkomsten met de individuele IBOR-gemeenten behaalt Avri 
geen financieel resultaat in het programma Pluspakket. Uitzondering hierop is de nabetaling van de 
onregelmatigheidstoeslag (ORT) voor het uitvoerend personeel. We stellen voor om de ORT kosten over de 
periode 2014-2020 te dekken uit de reserves binnen GR Avri. In de volgende IBOR-voortgangsrapportage wordt 
het effect op de lopende DVO-begroting 2021 verwerkt.  
 
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%. 
 
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. 
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4 ONTWIKKELINGEN OP HOOFDDOELEN 
 

 

De komende jaren staan de Avri-gemeenten voor diverse uitdagingen in hun bijdrage aan een schone en 
duurzame leefomgeving. De ambities en ontwikkelingen op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en 
inclusiviteit zijn veelomvattend. We richten ons op het zo schoon mogelijk houden van grondstoffen. We 
steven ernaar de scheidingsresultaten verder te verbeteren, maar kijken ook naar kostenbeheersing. Daarbij 
bouwen we in meerjarig perspectief aan voldoende financiële armslag. We werken aan meer 
voorspelbaarheid, maatwerk in dienstverlening en een stabielere tariefontwikkeling. We onderzoeken op 
welke wijze we onze invloed op de keten van circulariteit verder kunnen vergroten. Voorbeelden hiervan zijn 
het vergroten van grip op de afzetmarkten en preventief investeren in voorlichting en communicatie. 

 
4.1 Investeren in voorspelbaarheid en prijsstabiliteit 
We werken actief aan het vergroten van de voorspelbaarheid van de organisatie; dienstverlening die aansluit bij 
de behoeftes van inwoners en gemeenten, waarbij onverwachte ontwikkelingen zo min mogelijk invloed hebben 
op dienstverlening en kosten. We werken vanuit een helder omschreven dienstenpakket en streven naar meer 
invloed op de keten van circulariteit, een robuuste en wendbare bedrijfsvoering en voldoende financiële armslag.  
 
In 2021 is het programma GRIP van start gegaan. Doel van het programma is het realiseren van prijsstabiliteit en 
verbeteren van de voorspelbaarheid van de afvalstoffenheffing. Die bereiken we door enerzijds kostenreductie en 
kostenbeheersing, en anderzijds het vergroten van de opbrengst door het leveren van toegevoegde waarde aan 
producten en diensten. Er zijn drie lijnen in het programma die het programmadoel inhoud geven: Inwoners, Markt 
en Organisatie.  

 

In het Algemeen Bestuur van 20 mei is het programma gepresenteerd. Momenteel wordt binnen Avri de verdere 
programma- en projectorganisatie ingericht om de projecten gedegen voor te bereiden en op gestructureerde 
wijze te kunnen uitvoeren. 
 
4.2 Inzetten op efficiency en financiële voorspelbaarheid 
 
Datagestuurd werken 
Sturing op data wordt steeds belangrijker. Dat geldt zowel in de aansturing van de operatie als in de monitoring 
van het beleid en het beantwoorden van vragen. Op dit moment onderzoeken we de optie om meer 
informatiegestuurd te handhaven. Hierdoor kunnen de verschillende handhavingsthema’s, met behulp van 
software, op één platform worden gecombineerd. Door de informatie kunnen controles efficiënter worden 
uitgevoerd, betere analyses gemaakt, snel rapportage worden opgesteld en wordt de samenwerking met en 
dienstverlening aan de gemeenten beter. 
 
De vraag naar inzet van onze handhavers overstijgt de beschikbare capaciteit. Het is cruciaal om tijd beschikbaar 
te hebben voor persoonlijk contact met de burgers, ondernemers en bezoekers. Verdere digitalisering van 
activiteiten op het gebied van parkeren, cameratoezicht en handhaving biedt hiervoor grote kansen. 
 
Om de efficiëntie bij de uitvoering van de taken nog verder te verhogen, wordt ook bij het beheer van de openbare 
ruimte data gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vervuilingsgraad van wegen en kolken en de vullingsgraad 
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van afvalbakken. Data op deze gebieden geeft inzicht waar en wanneer ingrijpen nodig is. Daarom gaan we ook 
hier verder met datagestuurd werken.  
 
Een mooi voorbeeld van datagestuurd werken is ook het legen van de ondergrondse containers op basis van de 
vullingsgraad. Dit kan met behulp van sensoren die continu meten hoe vol de bak is,of door het tellen van het 
aantal klepbewegingen. Aan de hand van deze data bepaalt het systeem welke containers geleegd moeten 
worden en wat de meest optimale route is. Dat leidt tot reductie van CO2-uitstoot. Bovendien is het systeem 
zelflerend. Het ‘leert’ hoe snel containers doorgaans vol raken. Op dit moment zijn we druk bezig om alle routes in 
de computer te zetten. Naast efficiencyvoordelen kan datagestuurd legen van de ondergrondse containers ook 
leiden tot een reductie van het aantal klachten en meldingen. Dit geldt ook voor de verdere invoering van het 
gebruik van boordcomputers in de inzamelvoertuigen.  

 
4.3 Inclusiviteit: meerwaarde voor kwetsbare groepen én gemeenten 
Maatschappelijke betrokkenheid is een speerpunt van Avri. Wij zijn een organisatie waar ook mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt een volwaardige plek hebben en met plezier kunnen werken. Wij zetten circa 90 
medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in via Werkzaak, maar ook heeft Avri werkervaringsplaatsen 
beschikbaar. Ook bieden wij, wanneer daar gelegenheid voor is, bijstandsgerechtigden (P-wetters) een tijdelijk 
contract aan. Als deze medewerkers hun werkzaamheden naar behoren uitvoeren bestaat de mogelijkheid om 
vast bij Avri in dienst te treden. Dit alles vraagt goede en intensieve begeleiding door de uitvoerende teams. Zo 
geeft Avri samen met de gemeenten invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van 
participatie, waarbij continu de balans wordt gezocht tussen ‘regulier’ en afstand tot de arbeidsmarkt.  
 
Ook op het gebied van handhaving en toezicht draagt Avri haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Gedurende het jaar begeleidt Avri circa tien stagiars om kennis en ervaring op te doen. Deze bijdrage zorgt ervoor 
dat ook in de toekomst boa’s van goede kwaliteit op de arbeidsmarkt beschikbaar komen. 
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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. Daarin zijn de ambities en speerpunten van de 
acht regiogemeenten op het gebied van afval en grondstoffen vastgelegd.  
 
5.2 Wat willen we bereiken? 
 
Vanuit onze visie en kernwaarden leveren we verschillende diensten aan de inwoners in de gemeenten Buren, 
Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Avri voert de 
inzameling en scheiding van afval zo efficiënt en effectief mogelijk uit om de landelijke en regionale doelstellingen 
te realiseren.  
 
Binnen de landelijke beleidskaders Van Afval Naar Grondstof (VANG) vindt binnen Avri in 2021 een verdere 
doorontwikkeling plaats van het eigen beleid ‘Afval scheiden, heel gewoon’. Ondanks de coronacrisis, waardoor er 
meer aanbod was van restafval, hebben we in 2020 wederom een forse afname van de hoeveelheid restafval per 
inwoner weten te realiseren. Van 100 kg per inwoner in 2019, naar 82 kg in 2020, een daling van 18%. Het stemt 
ons hoopvol dat wij in Rivierenland de regionale doelstelling van 75 kg in 2021 weten te bereiken. Hiermee lopen 
de Avri-gemeenten voor op het gemiddelde in Nederland. Naast reductie van het restafval concentreren wij ons op 
het verminderen van de vervuilingsgraad van de aangeboden grondstoffen.  
 
5.3 Stand van zaken en ontwikkelingen 
 
Implementatie inzameling incontinentiemateriaal en luiers 
Begin 2021 is gestart met de implementatie van de gescheiden inzameling van incontinentiemateriaal en luiers. 
De gemeenten West Betuwe, Neder-Betuwe, Tiel en Zaltbommel hebben eind maart 2021 te kennen gegeven per 
1 januari 2022 te willen starten met de inzameling van incontintiemateriaal en luiers (inco). De gemeente Buren zal 
in juli 2021 hierover een besluit nemen. 
  
Voor de levering en plaatsing van de benodigde inzamelcontainers is eerste helft 2021 een Europees 
aanbestedingstraject opgestart. Dit traject wordt begeleidt door het aanbestedingsbureau United Quality. Gunning 
van de opdracht zal in juli 2021 plaatsvinden. Parallel hieraan heeft de Antea Group een locatieonderzoek 
uitgevoerd. Uitgangspunt in de planning is plaatsing van alle containers vóór 1 december a.s. 

Dit programma gaat over: 

het inzamelen van verwerken van huishoudelijke 

afvalstromen en grondstoffen. 
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Kleine Kernen 
In 13 kleine kernen, te Acquoy, Altforst, Delwijnen, Erichem, Est, Gellicum, Heesselt, Kerkwijk, Ommeren, 
Ravenswaaij, Rijswijk, Wadenoijen en Zoelmond wordt, in afwijking van de overige kernen, nog restafval 
ingezameld met minicontainers. Omwille van een eenduidige en efficiente inzameling van restafval, heeft het 
dagelijks bestuur in 2020 besloten per kern maar één inzamelsysteem voor restafval te willen hebben. Als invulling 
van het besluit is door Avri onderzocht of deze kernen kunnen worden ingedeeld in de woonsituatie ‘kern’ of 
‘buitengebied’. De woonsituatie bepaalt uiteindelijk de keuze voor mini- of verzamelcontainers. De uitkomsten van 
het onderzoek alsmede een uitgewerkt voorstel zullen in de tweede helft van 2021 worden aangeboden aan het 
bestuur. 
 
Pilot papierverenigingen/Pluspakket 
Van de 89 inzamelende papierverenigingen leveren 49 geen of beperkte tegenprestatie. Voor bestuurders van de 
Avri-gemeenten een ongewenste situatie en reden om te laten onderzoeken en beproeven of er vervangende 
werkzaamheden voor papierverenigingen zijn te realiseren waarmee recht wordt gedaan aan de verstrekking van 
de papiersubsidie. Het gaat hier om verenigingen waarvoor huis aan huis inzameling van papier niet of beperkt 
meer mogelijk is, Geen onbelangrijke bijkomstigheid is dat sinds 2018 bij Avri door o.a. wet- en regelgeving 
(arbeid- en rijtijden) de inzet van materieel onder hoge druk staat. Concreet betekent dit dat de inzet van mens en 
materieel beperkt is. 
 
In 2020 zijn een aantal mogelijke vervangende werkzaamheden onder de loep genomen. Een pilot met een 
mobiele milieustraat was er daar één van maar is vanwege de coronapandemie niet opgestart. Overige 
alternatieven werden tijdens bijeenkomsten met en door verenigingen niet als haalbaar gedefinieerd. Uiteindelijk is 
gekozen voor een pilot waarbij papierverenigingen worden ingezet voor het schoonhouden van ondergrondse 
containers en de directe omgeving daarvan. De pilot is op 1 januari 2021 van start en stopt eind juni 2021. 
Aansluitend zal begin juli 2021 een evaluatie met de papierverenigingen plaatsvinden en een eindrapport worden 
opgesteld. De uitkomsten, aanbevelingen en een voorstel zal in december 2021 aan het algemeen bestuur 
worden aangeboden. 
 
Inzameling papier valt binnen het basispakket. De wens van een aantal gemeenten naar meer maatwerk bij de 
inzameling van papier, heeft de vraag opgeroepen of papierinzameling in het pluspakket passender is. Dit vraagt 
een gedegen afweging waarbij alle voors en tegens goed tegen elkaar afgewogen moet worden en waarbij de 
ontwikkeling van een toekomstschets van papierinzameling met verenigingen en/of Avri onderdeel is. De 
bovengenoemde pilot kan daar niet geheel los van worden gezien. In dat licht bezien wordt gestreeft om de wens 
voor meer maatwerk in papierinzameling mee te nemen in het voorstel van de pilot.  
 
Blik niet meer bij glas 
Sinds november 2019 wordt het blik bij de plastic verpakkingen en drinkpakken (als PDB) ingezameld. Daarmee 
kon aangesloten worden op een bestaande inzamelmethodiek. Deze manier van inzamelen van blik levert ook een 
prima dienstverlening op omdat deze grondstof daarmee bij de meeste inwoners aan huis wordt ingezameld.  
 
Vóór november 2019 kon het blik bij glas worden aangeboden in de glasbak. De glasbakken zijn hierop 
aangepast. Blik dat bij glas wordt ingezameld levert geen financiële vergoeding op. Blik als onderdeel van het PDB 
telt mee in het totale gewicht aan verpakkingen waarvoor een vergoeding van uit het Afvalfonds wordt verstrekt.  
 
Met deze nieuwe inzichten is er voldoende reden om het inzamelen van blik bij glas te beëindigen. Na een periode 
van communicatie over de wijzigingen worden de containers na de zomer 2021 omgebouwd tot glasbak. De 
kosten die hiervoor worden gemaakt, worden gecompenseerd door een voordeel op inzameling ondergrondse 
containers. 
 
Benchmark 
De afgelopen jaren zorgden dalende grondstofvergoedingen, ingevoerde rijksbelastingen en prijsindexeringen 
voor een stijgende afvalstoffenheffing in Nederland. Vanuit het programma GRIP werken wij aan prijsstabiliteit 
en voorspelbaarheid van onze activiteiten. Daarbij kijken we continu naar onze bedrijfsvoering. De benchmark 
huishoudelijk afval van de NVRD is wat ons betreft daarvoor de eerste aanzet. 
 
In de benchmark vergelijken gemeenten en publieke organisaties hun aanpak en prestaties op het gebied van 
afval- en grondstoffenbeheer. Hierdoor worden zij geprikkeld om te leren van elkaar en in 
benchmarkbijeenkomsten ervaringen en best practices uit te wisselen. Over het jaar 2020 neemt Avri deel aan 
deze landelijke benchmark. Binnen de benchmark zijn vier prestatiegebieden die worden vergeleken en 
geanalyseerd, te weten: milieu, kosten, service en vaardigheden. Voor het eerst worden de acht gemeenten, 
behalve als Avri-collectief, ook afzonderlijk hierin meegenomen. De uitkomsten zullen einde 2021 bekend zijn en 
worden aangeboden aan het bestuur. 
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Onderzoek milieustraten 
De huidige corona pandemie heeft aangetoond dat de milieustraten een zeer belangrijke functie vervullen in ons 
verzorgingsgebied. We beschouwen de milieustraten als belangrijk middel om de huidige scheidingsresultaten 
verder te optimaliseren en als steeds belangrijker wordend visitekaartje naar de inwoners. De huidige milieustraten 
zijn verouderd en geven logistieke problemen dankzij de toename van het aantal bezoekers de afgelopen jaren. 
Aanpassingen, uitbreiding en/of vernieuwingen zijn noodzakelijk.  
 
Een eerste verkennend onderzoek door een extern bureau naar de functionaliteit en toekomstbestendigheid van 
de milieustraten heeft reeds plaatsgevonden. De uitkomsten dienen als input voor een verkennend gesprek met 
het Algemeen Bestuur en de leden van het RBA op 23 september 2021. Op basis van de uitkomsten van het 
gesprek zal bepaald moeten worden welke vervolgstappen er op korte termijn gezet kunnen gaan worden 
teneinde te komen tot een goed onderbouwd en solide plan. Dit dient als basis waarop door gemeenten 
beslissingen kunnen worden genomen. Vanuit Avri streven wij ernaar om in mei 2022 het plan aan het algemeen 
bestuur voor te leggen. 
 
Evaluatie zorgcontainers 
Bij de invoering van het nieuwe afvalbeleid in 2019 is rekening gehouden met doelgroepen die door fysieke of 
lichamelijke ongemakken, problemen hebben met het wegbrengen van het afval. Bestuurlijk is hiervoor het besluit 
genomen dat hiervoor maatwerk wordt aangeboden. Concreet houdt dit in dat de betreffende inwoner een 
inzamelmiddel (een ‘zorgcontainer’) ontvangt voor het laten ophalen van restafval bij de woning. Hiervoor zal een 
aparte route moeten worden gereden.  
 
De zorgcontainer is als maatwerkoplossing gekozen omdat het snel te organiseren was als tijdelijke oplossing. 
Omdat het een tijdelijke oplossing is, waarmee nog ervaring moet worden opgedaan, loopt er sinds juli 2019 tot 
heden een pilot. Recent heeft een eindevaluatie plaatsgevonden op basis van een enquête. Deze enquête is 
uitgezet bij alle vakambtenaren alsmede bij de Wmo-afdeling van de gemeenten. De daaruit getrokken conclusies 
zijn vertaald in een bestuurlijk voorstel. Volgens planning wordt dit voorstel in december 2021 aan het Algemeen 
Bestuur voorgelegd. 
 
Aanwijzen locaties afvalcontainers 
Avri heeft samen met de vakambtenaren van de gemeenten onderzocht bij wie (Avri of gemeenten) de 
bevoegdheid tot het aanwijzen van locaties het best op zijn plaats is. In de procedure die hiervoor door Avri 
opgezet is, zijn veel taken bij gemeenten ondergebracht. Avri levert de advertentie aan gemeente voor 
bekendmaking van de start van de inspraak op de gemeentepagina. Bij het gemeentehuis en op de gemeentelijke 
website ligt het voorgenomen besluit en achterliggende stukken ter inzage. De publicatie op 
officielebekendmakingen.nl kan uitsluitend door (de voorzitter van het DB van) Avri plaatsvinden, omdat dit het 
orgaan is dat uiteindelijk het besluit neem.  
 
De gemeente is contactorgaan gedurende de inspraaktermijn, gemeente verzamelt inspraakreacties. Na de 
inspraaktermijn wordt het formele traject weer voortgezet: gemeente en Avri gaan om tafel om de inspraakreacties 
te bespreken, er komt een advies aan het DB van Avri over de inspraakreactie en vervolgens neemt het DB van 
Avri een besluit over de definitieve locaties.  
 
Het voorstel voor het aanwijzen is goedgekeurd door het RBA en zal in juli worden aangeboden aan het algemeen 
bestuur. 
 
Doorontwikkeling app 
De nieuwe Avri-app is in gebruik genomen. De app wordt in de komende tijd doorontwikkeld om meer 
functionaliteit en een hoger serviceniveau te bieden voor de inwoners. Doel is dat inwoners straks zelf 24/7 nieuwe 
containers, een vervangende afvalpas aanvragen of een afspraak kunnen inplannen voor het ophalen van grof 
vuil. Het direct afrekenen via iDeal is eveneens een toevoeging die in de doorontwikkeling zit.  
 
Social media-aanpak 
Geen enkele generatie kan zo makkelijk en zo snel communiceren met elkaar als wij met social media. Afstand is 
geen belemmering meer doordat we online verbonden zijn via bijvoorbeeld Facebook, Snapchat en Instagram. 
Een bericht is zo verstuurd, een foto zo gedeeld. Avri maakt daar ook graag gebruik van in haar communicatie 
naar inwoners, andersom is dit ook het geval. Ze geven Avri kans om zich van haar beste kant te laten zien door 
snel en concreet actuele informatie over de uitvoering van haar taken te delen, maar ook om met 
achtergrondverhalen het beeld van de organisatie meer te kleuren en breder in te vullen. 
 
 
Deze wijze van communicatie kent ook een harde keerzijde; je komt niet altijd positief in het nieuws. Het is niet 
altijd gemakkelijk om te bepalen of en hoe er het best gereageerd kan worden op berichten. Wel moet een 
eventuele reactie altijd snel worden geplaatst. Om slagvaardig en inhoudelijk sterk te kunnen reageren, worden de 
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social-mediaprocessen met enige regelmaat opnieuw getoetst en waar nodig verbeterd. Bijvoorbeeld door meer 
mensen te betrekken en meer collega’s te trainen.   
 
Social media vragen ook om meer visuele communicatie. Beeld is pakkend en vertelt sneller en duidelijker het 
verhaal dan tekst. Daarom zetten we in de komende periode meer in op het versterken van onze visuele content. 
Door een beeldbank in te zetten, nieuwe foto’s te laten maken en te beginnen met een reeks filmpjes over een 
veelheid van onderwerpen rond Avri, afval, openbare ruimte en handhaving. Het eerste nieuwe beeldmateriaal 
zullen wij geleidelijk na de zomer gaan inzetten. 
 
Regio Deal 
De Regio Deal is een arrangement tussen regio’s en het Rijk om de kracht van de regio’s te versterken. Met de 
Regio Deal krijgen regio’s de kans om hiervoor van het Rijk ondersteuning in de vorm van financiële middelen, 
experimenteerruimte en expertise te krijgen. In de Regio Deal maken Rijk en regio afspraken, waarbij het primair 
gaat om het samen oplossen van deze regionale opgave. Avri heeft in één projectaanvraag drie projecten voor de 
Regio Deal toegekend gekregen. Samen met onze partners voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit of stellen 
we een businesscase op.  
 
1.Een innovatief circulair textielsorteercentrum  
Rivierenland wil een bijdrage leveren aan het tegengaan van de, na olie, meest vervuilende industrie: de 
textielindustrie. Dit kan door inzameling, sortering en reststromen zo circulair mogelijk te doen plaatsvinden, en 
inwoners daarbij te betrekken. We willen textiel regionaal sorteren, zodat we reststromen zo circulair mogelijk 
kunnen verwerken. Het sorteerwerk wordt gedaan door mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. 
Betrokken partijen zijn Avri, Werkzaak Rivierenland en Kringloopbedrijf 2Switch.  
 
Dit project staat aan de vooravond van een besluit. Dat betekent niet dat het een gelopen koers is. Dilemma´s als 
entiteit, lening in relatie tot de pilot met een looptijd van 4 jaar en brancheveranderingen 
(producentenverantwoordelijkheid) zorgen voor de nodige vragen. 
 
2. Betere bodem Betuwe – van tuinafval naar compost voor de Fruitdelta. 
We willen onderzoek doen om tuinafval uit de GFT-fractie te halen en binnen onze regio te verwerken tot compost. 
Deze kunnen we vervolgens als bodemverbeteraar inzetten in Fruitdelta Rivierenland. Compost houdt vocht vast 
en vormt hiermee een oplossing voor het omgaan met watertekort in onze regio (tegenaan klimaatverandering). 
Ook neemt het transport af, door het groenafval regionaal te composteren en ook weer in te zetten. Dat leidt tot 
een flinke CO2-reductie. Naast compost wordt uit de ‘T-fractie’ biomassa geproduceerd. Dit kan gebruikt worden 
als biobrandstof, om daarmee de energie-infrastructuur binnen de glastuinbouw te verduurzamen. Betrokken 
partijen zijn Avri en ondernemer Bruins en Kwast. Werkzaak Rivierenland wordt betrokken vanwege de mogelijke 
werkzaamheden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Momenteel wordt een plan van aanpak 
geschreven en geïnventariseerd wat de uitgangspunten zijn. 
 
3. Betuws Circulair – van regionale reststromen zoals plastic, naar regionale producten voor de Fruitdelta en 
recreatiesector. 
We willen de reststromen, waaronder plastic, sorteren. Daarna kunnen we deze grondstoffen omzetten in 
circulaire producten voor de Fruitdelta Rivierenland en haar recreatiesector. Voorbeelden zijn nieuwe 
windschermen voor de fruitteelt met ingebouwde zonnepanelen en waterreservoir. Maar denk ook aan 
straatmeubilair, zoals picknickbankjes en bewegwijzering van fietsroutes.  
Samen met OFN Geldermalsen onderzoeken we mogelijkheden om plastic, afkomstig van huishoudens uit 
Rivierenland, om te zetten in nieuwe producten voor en in de regio. OFN werkt inmiddels samen met de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) voor de productontwikkeling en wil deze samenwerking graag uitbreiden 
met studenten van ROC Rivor. Omdat het assemblagewerk van de producten kan worden gedaan door mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, wordt ook Werkzaak Rivierenland erbij betrokken. Het project is opgestart en 
we zitten met de HAN aan tafel voor de uitrol.  
 

 
Onderzoek Btw-mengpercentage 
Gemeenten mogen sinds de invoering van het BTW compensatiefonds (BCF) in 2003 de inkoop BTW die zij 
betalen over de activiteiten van de afvalinzameling- en verwerking verrekenen met de burger. De wetgever staat 
deze mogelijkheid toe omdat gemeenten met de invoering van het BCF gekort zijn op hun algemene uitkering uit 
het gemeentefonds en deze korting deels betrekking heeft de dienstverlening ten aanzien van de 
afvalstoffenheffing.  
 
Avri berekent deze mogelijkheid voor haar gemeenten door in de uiteindelijke tarieven van de afvalstoffenheffing. 
Dit BTW deel wordt berekend over de kostengrondslag (netto kosten op taakveld Afval) en leidt (na doorbetaling 
door Avri) tot baten voor de gemeenten. Deze ‘ btw’ leidt tot een voordeel voor de deelnemende gemeenten. Avri 
hanteert sinds de totstandkoming van het BTW compensatiefonds voor gemeenten een “btw-mengpercentage” in 
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de afvalstoffenheffing. Bij de begroting 2021 is aangegeven dat de BTW een mogelijkheid is waarmee gemeenten 
(indirect) zouden kunnen bijdragen aan verlaging van de afvalstoffenheffing.  
 
De vraag is ontstaan of dit percentage nog actueel is. Hiermee samenhangend is de behoefte ontstaan om 
enerzijds inzicht te krijgen in de wijze waarop Avri de kosten van het basispakket verrekent met de deelnemende 
gemeenten en anderzijds de gevolgen te kunnen beoordelen van wijziging van de toegepaste verrekenwijze. 
Vanuit de begroting 2021 is de vraag afkomstig in hoeverre het BTW mengpercentage – ook in de huidige 
constructie – kan worden verlaagd om de afvalstoffenheffing te verlagen. In de begroting 2022 is zienswijze 
gevraagd aan de gemeenten om de huidige hoogte te heroverwegen en zo de stijging van de afvalstoffenheffing te 
verminderen.  
 
In februari zijn de gemeenten in kennis gesteld over het onderzoeksrapport. Momenteel vindt fiscaal juridisch 
vervolgonderzoek door de gemeenten plaats naar de toepassing van BTW compensatie in relatie tot de 

afvalstoffenheffing. Afhankelijk van de standpunten van de gemeenten kan worden beoordeeld of en zo welke 
vervolgacties noodzakelijk zijn. Eventuele effecten op de begroting van Avri zullen aan het Algemeen Bestuur 
worden voorgelegd.  
 
Stortplaats Geldermalsen 
Op 16 maart 2021 is het nazorgplan ingediend. Op 1 april heeft de provincie Gelderland ingestemd met de 
maatregelen die zijn beschreven in het plan. Daarmee hebben we weer een geactualiseerd (en door de provincie 
geaccordeerd) Nazorgplan.  Als uitvoering van de bestuurlijke afspraken is in juni ambtelijk overleg gevoerd over 
de financiele stand van zaken. De ontwikkeling van het weerstandsvermogen binnen Avri, het rendement van het 
reeds opgebouwde vermogen in het nazorgfonds en de aanslag oplegging door de provincie zijn hierin besproken. 
Na de zomer krijgt dit proces een vervolg, mede gericht op de voorbereidingen van de scenario’s met betrekking 
tot de stortplaats in de kadernota 2023. 
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5.4 Ontwikkeling van de baten en lasten   
 
Toelichting op de baten en lasten afgezet tegen de begroting 2021 
Met ingang van de begroting 2021 is rekening gehouden met het opbouwen van financiële weerstand voor 
Avri van € 1 mln. (€12 per huishouden) ter dekking van de risico’s in het basispakket. Dit bedrag is (op 
begrotingsbasis) toegevoegd aan de Voorziening Basispakket. Hoewel enkele risico’s zich in 2021 opnieuw 
hebben voorgedaan, verwachten we dat deze vanuit de exploitatie gedekt kunnen worden uit hogere baten 
van zowel de afvalstoffenheffing als de ingezamelde grondstoffen. 
 
In tabel 1 is het exploitatieresultaat van het programma basispakket uiteengezet. Hierin wordt inzichtelijk dat 
het verwachte financieel over 2021 resultaat nihil is, waardoor we verwachten dat het – via de tarieven 
gespaarde - bedrag van € 1 mln. als weerstand volledig in tact zal blijven.  
 
In onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen in de exploitatie nader toegelicht.  
 

 
Tabel 2: Resultaat programma basispakket  
 
Opbrengsten afvalstoffenheffing 
Er wordt een voordeel verwacht van € 52.000 op het vaste deel, gelet op de voortgangsinformatie van Belasting 
Samenwerking Rivierenland (BSR). Daarnaast verwachten we € 88.000 hogere opbrengsten op het variabele deel 
van de afvalstoffenheffing, dat gebaseerd is op het verwachte aantal aanbiedingen restafval. 
 
Opbrengsten grondstoffen 
In onderstaande tabel is het voordeel op opbrengsten van ingezamelde grondstoffen gespecificeerd. Stijgende 
marktprijzen en verbeterde, nieuw afgesloten contracten zorgen voor stijgende grondstofvergoedingen. Daarnaast 
neemt ook het tonnage ingezamelde grondstoffen toe. In de cijfers is rekening gehouden met de verwachte 
afwikkeling vanuit Stichting Afvalfonds over de vergoeding van het ingezamelde kunststof verpakkingsmateriaal 
2019. Evenals over 2017 en 2018 (afgewikkeld in 2020) verwachten we een nadeel van € 0,4 mln., deze was 
reeds in de risico paragraaf voorzien (zie blz. 33). Definitieve afwikkeling heeft op dit moment nog niet 
plaatsgevonden. 
 

 
Tabel 3: Ontwikkeling baten grondstoffen  
 
Uitvoeringskosten 
De uitvoeringskosten liggen grotendeels in lijn met de begroting 2021. Het nadeel van 0,7 mln. (2,3%) is 
gevolg van de eenmalige uitkering – met terugwerkende kracht – van een onregelmatigheidstoeslag aan het 
uitvoerend personeel. Deze nabetaling was reeds als risico in de risico paragraaf van Avri opgenomen en is 
nader toegelicht in de risico paragraaf (blz. 34). 
 
Een detailanalyse van de financiële afwijkingen is opgenomen in bijlage 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTAAT PROGRAMMA BASISPAKKET Begroting 2021 Berap 2021 Verschil %

Opbrengsten afvalstoffenheffing 27.383 27.524 141 0,5%

Opbrengsten grondstoffen 3.440 3.992 552 16,0%

UItvoeringskosten basispakket -30.796 -31.516 -720 2,3%

Resultaat programma basispakket 27 0 -27

BATEN GRONDSTOFFEN Begroting 2021 Berap 2021 Verschil %

Kunststofverpakkingen 2.648 2.164 -484

Textiel -27 321 348

Oud ijzer 160 290 130

Papier 521 990 469

Overige fracties 138 227 89

Totaal 3.440 3.992 552 16,0%
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5.5 Kosten a.g.v. Corona 
In onderstaande tabel zijn voor het basispakket de Coronakosten opgenomen; deze kosten zijn vooralsnog 
meegenomen in het resultaat van het basispakket. Op dit moment is nog niet definitief in hoeverre gemeenten 
vanuit het Rijk voor 2021 gecompenseerd gaan worden voor de gemaakte Corona kosten met betrekking tot 
afvalinzameling. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de lasten in de begroting van Avri worden verwerkt en zullen 
met de gemeenten in overleg treden over verrekening van de kosten.  
 

 
Tabel 4: Corona effecten 2021 
 

Totale kosten a.g.v. corona    (*€1.000)

Prognose 

bestuurs-

rapportage 2021

Programma basispakket (directe kosten)

Transport en inzet (extra) personeel
Extra transport, extra inzet personeel en toezicht 381

Schoonmaak 12

Handhaving

minder inzet op ASV ivm gevraagde inzet op Noodverordening -17

Aanbod afval en grondstoffen

Verwerkingskosten en opbrengsten -114

Dekking via afvalstoffenheffing (aanbod restafval) -16

Dekking via betaalde stromen milieustraten -61

Overige

Vervangende kosten i.v.m. afwezigheid 30

Totaal Basispakket (directe kosten) 215

Programma basispakket (indirecte kosten)
Vervuiling als gevolg van niet handhaven 46

Totaal Basispakket (indirecte kosten) 46

Totaal Basispakket 261

Programma Algemene baten en lasten (interne bedrijfsvoering)

Extra inhuur, aanschaf middelen t.b.v. thuiswerken en 

kantoor coronaproof maken. 5

Totaal Algemene baten en lasten 5

Programma pluspakket

Handhaving ivm coronaverordening

- Culemborg 24

- Tiel 70

- Zaltbommel 55

Totaal pluspakket 149
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Bij handhaving betreft dit de inzet op de noodverordening. Daardoor is de inzet binnen de 
oorspronkelijke opdracht lager, waardoor deze coronakosten niet per definitie ook meerkosten voor de gemeenten 
zijn. De overige kosten (basispakket en bedrijfsvoering) zijn in onderstaande tabel verdeeld naar de gemeenten. 
 

 
Tabel 5: Verdeling Corona effecten (incl interne bedrijfsvoering) per gemeente 
 
5.6 Samenvatting baten en lasten 
In onderstaande tabel worden de baten en lasten van dit programma samengevat.  
 

 
Tabel 6: Baten en lasten programma basispakket 

 

 

  

REALISATIE CORONAKOSTEN

Aantal inwoners 

per 1-1-2020  

(bron: CBS)

Basispakket 

(directe 

kosten)

Basispakket 

(indirecte 

kosten o.b.v. 

aannames)

Interne 

bedrijfsvoering
Totaal

Buren 26.749 11% 23.300€           5.000€             500€                      28.800€        

Culemborg 28.955 12% 25.200€           5.400€             600€                      31.200€        

Maasdriel 25.030 10% 21.800€           4.700€             500€                      27.000€        

Neder-Betuwe 24.339 10% 21.200€           4.500€             500€                      26.200€        

Tiel 42.159 17% 36.800€           7.900€             900€                      45.600€        

West Betuwe 51.128 21% 44.600€           9.500€             1.000€                  55.100€        

West Maas en Waal 19.324 8% 16.900€           3.600€             400€                      20.900€        

Zaltbommel 28.881 12% 25.200€           5.400€             600€                      31.200€        

Eindtotaal 246.565                     100% 215.000€         46.000€           5.000€                  266.000€      

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET Begroting 2021 Berap 2021 Verschil %

Lasten

Lasten uitvoering basispakket 27.593 28.292 699

BTW basispakket 13,5% 3.254 3.274 20

Kwijtscheldingen 1.318 1.289 -29

Totaal lasten programma basispakket 32.165 32.855 690 2,15%

Baten

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 3.440 3.992 552

Baten afvalstoffenheffing 28.701 28.813 112

Exploitatieresultaat programma basispakket -26 0 26

Totaal baten programma basispakket 32.115 32.805 690 2,15%

Saldo van lasten en baten voor vermogensmutaties 50 50 0

Vermogensmutaties -50 -50 0

Saldo van lasten en baten na vermogensmutaties 0 0 0
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6 PROGRAMMA PLUSPAKKET 
 

 

 

 

IBOR en Handhaving 

 

 

6.1 Inleiding  

Naast het basispakket kunnen gemeenten ervoor kiezen om ook taken op het gebied van Integraal Beheer van de 
Openbare Ruimte (IBOR) en handhaving en toezicht af te nemen van Avri. Deze dienstverlening richt zich op alle 
acht gemeenten, waarbij de inbreng modulair is. De komende jaren werkt Avri verder aan een integraal en 
intergemeentelijk takenpakket waarbij we – in overleg met onze opdracht gevende gemeenten – continu streven 
naar het duurzamer, efficiënter én belevingsgerichter beheren van de openbare ruimte. Daarbij geven we ook 
invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van participatie. 
 
6.2 Ontwikkelingen Integraal Beheer Openbare Ruimte 
 
Kostenbesparingen IBOR 
Gezien de huidige financiële situatie zijn gemeenten genoodzaakt om de uitgaven structureel te verlagen. De bij 
Avri ondergebrachte plustaken ontkomen niet aan deze bezuinigingen. De bezuinigingstaakstelling ligt tussen de 
10 en 15%. Veelal is de opdracht aan Avri om de kosten zoveel mogelijk te reduceren zonder verlaging van de 
gevraagde kwaliteit. Samen met de gemeenten zoeken we een zo goed mogelijke invulling van deze opdracht.  
 
Onderzoek gemeente Buren 
In 2020 heeft de gemeente Buren een evaluatie op de uitvoering van de IBOR-taken uitgevoerd. Daaruit bleek 
onder meer dat Avri de gevraagde kwaliteit levert en het werk overwegend binnen de jaarbegroting uitvoert. Ook is 
geconcludeerd dat de kosten voor het uitvoeren van de taken structureel toenemen. Bij vaststelling van deze 
evaluatie is besloten in 2021 een vervolgonderzoek uit te voeren. De planning is dat het onderzoek rond de zomer 
wordt afgerond. Dan volgt een advies richting het college over de toekomstige organisatie en uitvoering van de 
IBOR-taken. 
 
Winter 2021 
Het eerste kwartaal van 2021 kende relatief veel nachten waarin de temperatuur net onder het vriespunt lag. Ook 
heeft het begin februari veel gesneeuwd. Dit vroeg om extra inzet bij de bestrijding van gladheid op de wegen. 
Onze medewerkers hebben bij nacht en ontij hun beste beentje voorgezet. De gemeenten zijn tevreden met onze 
inzet. Meerdere portefeuillehouders hebben een strooiactie bijgewoond en hebben hun waardering uitgesproken. 
Eén gemeente trakteerde de ploegen zelfs op taart. Daar zijn we trots op. 
 
Innovatie 
In maart is een proef van start gegaan met een laag snippers in meerdere plantsoenen in Buren, Neder-Betuwe en 
Tiel. Deze ‘mulchlaag’ bestaat uit snippers van siergras (Miscanthus). Zo’n laag biedt veel voordelen.  

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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Nieuwe planten in onze plantsoenen hebben het de laatste jaren steeds moeilijker. Dat komt door droge voorjaren, 
gevolgd door hete droge zomers. Alleen maar meer water geven is niet genoeg. Het aanbrengen van een 
mulchlaag van fijngehakt siergras kan helpen. Deze laag zorgt ervoor dat de grond minder snel uitdroogt. Onkruid 
krijgt ook minder kans. Een mulchlaag is niet alleen goed voor de korte termijn, maar zorgt ook op langere termijn 
voor gezondere beplanting, omdat de structuur van de grond beter wordt. Als de test goede resultaten laat zien, 
komt er vanaf volgend jaar op meer plaatsen een mulchlaag bij nieuwe aanplant. Als het kan komt er ook zo’n laag 
in bestaande plantsoenen. 
 
Dienstenboek 
De IBOR-gemeenten en Avri hebben de wens om een dienstenboek op te stellen. In een dienstenboek staan de 
door Avri te leveren diensten, inclusief een indicatie van de kosten. Dit dienstenboek vormt de basis voor nog 
betere werkbegrotingen. Nacalculaties zullen tot verdere optimalisering van het dienstenboek en werkbegrotingen 
leiden. Het dienstenboek stelt gemeenten in staat om betere keuzes te maken uit de diensten die Avri levert. De 
invoering heeft wel tot gevolg dat de tot nu toe gebruikte begrotingssystematiek moet veranderen. Het gaat van 
‘wat is nodig om de kosten voor een dienst te dekken’ naar: ‘wat kost de levering van een dienst’. De komende 
jaren zal het productenboek in overleg worden opgesteld en doorontwikkeld. 
 
Corona raakt ook dit jaar onze organisatie   
Vanaf begin 2021 lijken de coronabesmettingen onder de uitvoerende medewerkers van IBOR redelijk onder 
controle. Wel valt er soms iemand korte tijd uit met klachten, maar in veel gevallen kan deze medewerker na de 
test weer aan het werk. Mede door de flexibele houding en creativiteit van onze medewerkers heeft de crisis geen 
of nauwelijks invloed gehad op de kwaliteit van de werkzaamheden. We houden de medewerkers constant in de 
gaten op de verschijnselen van corona. Bij minimale klachten adviseren we een test af te laten nemen bij de GGD. 
 
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 schaalvoordeel 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 de 
gemeenten. 
 
De coronacrisis had dit voorjaar nog steeds grote invloed op de werkzaamheden van het team toezicht en 
handhaving. In overleg met de gemeenten werden de werkzaamheden vorig jaar al afgestemd op de belangrijkste 
behoefte: het handhaven van de actuele maatregelen rondom corona. Onder moeilijke omstandigheden hebben 
onze boa’s veel aandacht besteed aan het uitleggen van de maatregelen aan inwoners en ondernemers. Mede 
hierdoor werden in algemene zin de richtlijnen goed nageleefd.  
 
De laatste jaren hebben veel wisselingen bij het personeel van de handhavingsteams plaatsgevonden. Het 
wordt steeds lastiger om gekwalificeerde en ervaren medewerkers te verleiden bij Avri te komen werken. 
Binnen Avri wordt gezocht naar mogelijkheden om een nog aantrekkelijker werkgever te zijn: zowel om 
nieuwe medewerkers te werven als om de bestaande medewerkers te behouden.  
 
Bodycams 
Sinds eind 2020 zijn onze boa’s met bodycams uitgerust. Het gebruik van dit hulpmiddel wordt als zeer 
prettig ervaren. De bodycams zijn enkele keren gebruikt. Door het gebruik kan escalatie in bepaalde situaties 
worden voorkomen. Ook kunnen de beelden als bewijs worden gebruikt bij aangiftes. 
 
 
6.3 Ontwikkeling van de baten en lasten 
In de P&C-cyclus van de GR Avri wordt aangesloten op de meest actuele individuele DVO-afspraken en 
hieruit volgende werkbegrotingen. De cijfers in de GR-begroting 2021 (opgesteld april 2020) zijn gebaseerd 
op de werkbegrotingen 2020 die Avri heeft opgesteld op basis van de op dat moment geldende 
dienstverleningsovereenkomst. In voorliggende bestuursrapportage 2021 worden de baten en lasten 
geactualiseerd op basis van de overeengekomen taken voor 2021. 
 
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van het programma Pluspakket weergegeven. Op basis van de 
uitgangspunten in de (raam-)overeenkomsten met de individuele IBOR-gemeenten behaalt Avri geen 
financieel resultaat. 
 
Uitzondering hierop vormt de nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag voor het uitvoerend personeel. 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 
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(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, stellen we voor dit 
incidentele tekort eenmalig te dekken door de reserves uit de GR Avri. De overeengekomen raamovereenkomsten 
bieden de ruimte om in redelijkheid en billijkheid te handelen over de overeen te komen budgetten. Het structurele, 
jaarlijkse effect wordt in de werkbegrotingen verwerkt.  
 
 

 
Tabel 7: Baten en lasten programma Pluspakket          
 
Integraal beheer openbare ruimte – via DVO 
In onderstaande tabel zijn de lasten van de DVO’s van de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, West Betuwe 
en Tiel weergegeven. De cijfers bij ‘DVO Berap 2021’ betreffen de verwachte kosten op basis van de eerste 
voortgangsrapportage 2021 (april 2021), waarin de werkbegrotingen 2021 zijn geactualiseerd. De verwachte 
kosten zijn tevens verhoogd met kosten inzake ORT 2021 (totaal € 45.000).In de volgende 
voortgangsrapportage wordt het effect op de lopende DVO-begroting verwerkt. We stellen voor om de ORT 
kosten over de periode 2014-2020 te dekken uit de reserves binnen GR Avri.  
 

 
Tabel 8: IBOR DVO begroting 2021 

 
Handhavingstaken 
Naast de DVO met gemeente Tiel voert Avri sinds 2010 handhavingstaken uit voor de gemeenten 
Culemborg en Zaltbommel. Evenals bij de IBOR-taken zijn de baten en lasten bijgesteld op basis van de 
meest recente overeenkomsten met de gemeenten.  
 
Net als in 2020 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 € 57.000 ten opzichte van de 
begroting van € 1.180.000 en daarmee komen de verwachte kosten uit op € 1.237.000. Vervolgens zijn de 
kosten in tabel 5 verhoogd met het aandeel in de ORT. Voor 2014-2020 wordt voorgesteld deze kosten te 
dekken uit de reserves binnen GR Avri. Het aandeel van 2021, circa € 4.000, zal worden verwerkt in de 
voortgangsrapportages 2021. 

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA PLUSPAKKET Begroting 2021 Berap 2021 Verschil %

Lasten

Integraal beheer openbare ruimte - via DVO 12.399 12.897 498

Integraal beheer openbare ruimte - overige opdrachten 221 163 -58

Frictiekosten Neerijnen 0 0 0

Handhavingstaken 1.180 1.270 90

Overige dienstverlening Pluspakket 390 274 -116

Totaal lasten 14.190 14.604 414 2,9%

Baten

Integraal beheer openbare ruimte - via DVO 12.399 12.558 159

Integraal beheer openbare ruimte - overige opdrachten 221 163 -58

Frictiekosten Neerijnen (inzet voorziening) 0 0 0

Handhavingstaken 1.180 1.241 61

Overige dienstverlening Pluspakket 400 291 -110

Totaal baten 14.200 14.253 53 0,4%

Saldo baten en lasten 10 -351 -361

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

Resultaat voor bestemming 10 -351 -361

Reservemutatie 10 -351 -361

Resultaat na bestemming 0 0 0

INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE GR Begroting 2021 DVO Begroting 2021 DVO Berap 2021

apr-20 dec-20 mei-21

Gemeente Buren 2.801 2.854 2.864

Gemeente Neder-Betuwe 2.276 2.276 2.284

Gemeente West Betuwe 1.895 1.895 1.921

Gemeente Tiel 5.427 5.364 5.489

Totaal 12.399 12.389 12.558
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Overige dienstverlening Pluspakket  
De overige activiteiten in het pluspakket bestaan uit de verwerking van afvalstromen, extra GFT inzameling, 
de pilot inzameling incontinentiemateriaal 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. Een 
eventueel saldo bij de jaarstukken, wordt verrekend met de reserve Pluspakket.  
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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 2021 
Een gevolg van de coronacrisis is dat veel regionale evenementen in 2021 geen doorgang kunnen vinden. 
Daardoor kunnen we in 2021 geen invulling kunnen geven aan de regionale maatschappelijke betrokkenheid van 
Avri zoals sponsoring in natura tijdens regionale evenementen. De hoop is in om in de 2e helft van 2021 toch wat 
te kunnen doen aan sponsoring, zij het in beperkte mate. 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 € 130.000 
toeneemt en uit zal komen op een bedrag van € 184.000. Het rendement op de omzet bedraagt 8%. Het 
overschot wordt toegevoegd aan de reserve bedrijfsafval. In de navolgende paragrafen worden de 
afwijkingen verder toegelicht.   
 
 

 
Tabel 9: Resultaat programma bedrijfsafval 
 

RESULTAAT PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL Begroting 2021 Berap 2021 Verschil Verschil

%

Resultaat voor vennootschapsbelasting 67 219 152

Af te dragen vennootschapsbelasting -13 -35 -22

Resultaat na vennootschapsbelasting 54 184 130 241%

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 10: Baten en lasten programma bedrijfsafval  
 
Lasten uitvoeringskosten Bedrijfsafval 
We verwachten een zeer geringe stijging van de uitvoeringskosten van € 23.000 (1,1%). Door bijstelling van 
het financiële resultaat wordt automatisch de af te dragen vennootschapsbelasting bijgesteld. De stijging van 
het resultaat zorgt voor een hogere belastingafdracht ten opzichte van de begroting 2021. 
 
Opbrengsten contracten bedrijfsafval 
Als gevolg van toename van het aantal klanten gedurende dit en vorig jaar alsmede het feit dat de 
inzameling van papier wordt doorbelast zijn de verwachte opbrengsten uit klantcontracten 4% hoger dan 
begroot. 
 
Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 
Evenals voor het programma basispakket is het resultaat van dit programma erg afhankelijk van de 
ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt. Schommelingen in de marktvergoedingen hebben direct effect op 
het resultaat. De papierprijs is gestegen als gevolg van de explosieve groei van de online activiteiten. Dit 
leidt tot extra opbrengsten van € 104.000. 
 
  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL Begroting 2021 Berap 2021 Verschil %

Lasten

Lasten uitvoering Bedrijfsafval 2.039 2.062 23

Af te dragen vennootschapbelasting 13 35 22

Totaal lasten 2.052 2.097 45 2,2%

Baten

Opbrengsten contracten Bedrijfsafval 1.936 2.020 84

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 137 241 104

Overige opbrengsten 33 20 -13

Totaal baten 2.106 2.281 175 8,3%

Saldo baten en lasten 54 184 130

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

Resultaat voor bestemming 54 184 130

Reservemutatie 54 184 130

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 2021 
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.  
 
In 2021 verwachten we een financieel overschot (1,3%). Dit betekent dat de verwachte overheaduitgaven 
lager zijn dan de op begrotingsbasis gedekte overheaduitgaven in de diverse programma’s. De afwijkingen 
zijn onder de tabel toegelicht. 
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8.3 Ontwikkeling van de baten en lasten 
In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van baten en lasten voor begrotingsjaar 2021 nader verklaard. In 
onderstaande tabel zijn de baten en lasten van de bestuursrapportage afgezet tegen de begroting 2021. 
 

 
Tabel 11: Programma algemene baten en lasten  
 
8.3.1 Taakveld 0.4 Overhead 
We verwachten een daling van de overheadlasten van € 76.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 
2021. Dit is 1,3% van het begrotingstotaal. 
 
In de navolgende alinea’s worden de grootste budgetmutaties nader toegelicht. 
 
ICT budgetten (€ 230.000 voordeel) 
Met betrekking tot ICT ondersteuning is er een voordeel door een gewijzigde invulling van het ICT beheer, 
niet ingevulde vacatureruimte en daarnaast een voordeel op de kapitaalslasten door uitstel van diverse 
(vervangings)investeringen. Momenteel wordt een project uitgevoerd om de inrichting van het 
applicatielandschap te heroverwogen. Dit project behelst een analyse en optimalisatie van ICT 
ondersteuning voor de processen binnen (de nieuwe organisatiestructuur) van Avri. We onderzoeken de 
mogelijkheden om meer data gestuurd te gaan werken waarmee een efficiëntere bedrijfsvoering wordt 
beoogd. 
 
Investeringen ter voorbereiding op de rechtmatigheidsverklaring (€ 90.000 nadeel) 
Met ingang van boekjaar 2021 dient het Dagelijks Bestuur zelf verantwoording af te leggen aan het 
Algemeen Bestuur over de rechtmatige totstandkoming van de jaarrekening. Veranderende, aangescherpte 
wetgeving voor overheidsorganisaties en een strenger wordend toetsingskader voor accountants hebben de 
afgelopen jaren een toenemende invloed op het rechtmatigheidsoordeel van de accountant. Dankzij de 
nieuwe wet komt de verantwoordelijkheid meer bij de organisatie te liggen. Hiermee wordt een kwaliteit 
verhogend effect op de bedrijfsvoering nagestreefd. Vooruitlopend op de definitieve invoering van de nieuwe 
wet (per 1 juli 2021 of 1 januari 2022) en naar aanleiding van de bevindingen van de accountant wordt 
geïnvesteerd in verbetering van de interne beheersing.  Speerpunt hierbij is de verbetering van 
(verbijzonderde) interne controle en beheersing van rechtmatigheidsrisico’s. 
 
Overige budgetmutaties, per saldo (€ 64.000 nadeel) 
Binnen de bedrijfsvoering zijn diverse budgetmutaties door o.a. de doorgevoerde organisatiewijziging, 
advieskosten m.b.t. afwikkeling van het ORT risico (zie risicoparagraaf) en kosten om maatregelen te treffen 
als gevolg van de Corona pandemie. 
 

PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN Begroting 2021 Berap 2021 Verschil

Taakveld 0.4 Overhead 6.913 6.837 -76

Doorbelaste overhead naar programma Basispakket -4.205 -4.205

Doorbelaste overhead naar programma Pluspakket -2.329 -2.329

Doorbelaste overhead naar programma Bedrijfsafval -274 -274

Subtotaal taakveld 0.4 Overhead 105 29 -76

Taakveld 0.5 Treasury (rente) 634 559 -75

Taakveld 0.5 Treasury (dividend) 0 0 0

Doorbelaste rentekosten naar programma's -634 -559 75

Subtotaal taakveld 0.5 Treasury 0 0 0

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 13 44 31

Doorbelaste Vpb naar basispakket 0 -6 -6

Doorbelaste Vpb naar pluspakket 0 -3 -3

Doorbelaste Vpb naar bedrijfsafval -13 -35 -22

Subtotaal taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0

Saldo baten en lasten -105 -29 76

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

Resultaat voor bestemming -105 -29 76

Taakveld 0.10 Mutatie reserves -105 -29 76

Resultaat na bestemming 0 0 0
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8.3.2 Taakveld 0.5 Treasury 
 
Rente  
In voorliggende bestuursrapportage is rekening gehouden met een extra financiering als gevolg van de 
toenemende liquiditeitsbehoefte. Ondanks deze extra financieringsbehoefte ligt de rentelast € 75.000 lager 
dan in de begroting 2021 mede door gunstigere rentepercentages.  
 
8.3.3 Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 
 
De af te dragen Vpb wordt in deze bestuursrapportage met € 31.000 naar boven bijgesteld naar € 44.000. 
Voor het basispakket is een bedrag opgenomen van € 6.000, voor het pluspakket is er € 3.000 opgenomen 
voor af te dragen Vpb en voor Bedrijfsafval is de afdracht met € 22.000 verhoogd als gevolg van een hoger 
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. Een Rivierenland waar we trots op zijn, doordat we samen met 
inwoners en gemeenten werken aan een schone leefomgeving. Dat doen we op een bedrijfsmatige, transparante 
duurzame en inclusieve manier. De bedrijfsvoeringsfuncties zorgen er met hun ondersteunende werkzaamheden 
voor, dat Avri dit zo optimaal mogelijk kan realiseren. 

Avri wil zich steeds meer inzetten als een brede maatschappelijke dienstverlener, passend bij een veranderende 
maatschappij. We streven naar excellente uitvoering. Dienstverlening die aansluit bij de behoeftes van gemeenten 
en inwoners, waarbij onverwachte ontwikkelingen zo min mogelijk invloed hebben op dienstverlening en kosten.  
 
De afgelopen jaren is gebleken dat de begroting van Avri steeds meer onderhevig is aan de werking van de markt. 
Daarmee zijn de risico’s fors toegenomen. Invoering van het nieuwe afvalbeleid heeft weliswaar significant 
bijgedragen aan de regionale milieudoelstellingen (reductie van restafval), maar leidt ook tot hogere kosten, door 
toegenomen vervuiling van grondstoffen en afvaltoerisme.  
 
Daar waar de afgelopen jaren de invoering van het nieuwe systeem centraal stond, moest vanaf 2020 de focus 
verlegd worden, om toekomstige financiële tekorten zoveel mogelijk tegen te gaan. Aan de hand van de kadernota 
en begroting zijn in 2020 met gemeenten (raadsleden, wethouders en ambtenaren) gesprekken gevoerd over de 
koerswijziging die nodig is. Hoe komen we tot meer prijsstabiliteit, pro-actieve communicatie met inwoners en 
gemeenten en behoud van de kwaliteit van grondstofstromen.  
 
9.2 Ontwikkelingen 2021 
 
Afronding wijziging organisatie structuur 
De ervaringen die zijn opgedaan met de invoering van het omgekeerd inzamelen en actuele ontwikkelingen 
hebben aangetoond dat we dienen te bouwen aan een toekomstgerichte organisatie. In 2020 is het MT Avri 
met het Dagelijks Bestuur, teamleiders en OR Avri gestart met een ontwikkelingstraject om de organisatie 
meer robuust en wendbaar te maken. In dit proces is specifiek gekeken welke betekenis de opgedane 
ervaringen in het project en actuele ontwikkelingen hebben voor de structuur en sturing van de organisatie. 
In dit proces is een nieuwe organisatiestructuur ontworpen. Met deze nieuwe structuur wordt de organisatie, 
met haar bedrijfsvoering, meer robuust en wendbaar.De rode draad in de ontwikkeling 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. 

 
De invoering van de organisatiestructuur is per 1 mei 2021 geformaliseerd en in werking getreden. De 
nieuwe Avri organisatie bestaat uit de afdelingen Klant&Innovatie, Uitvoering en Bedrijfsvoering. De 
structuurwijziging is echter geen eindpunt, maar een eerste, randvoorwaardelijke stap in de verdere 
ontwikkeling van de organisatie. De organisatie willen we niet alleen robuuster en wendbaarder maken met 
de vernieuwde structuur van de organisatie, maar ook met een hernieuwde strategische koers van de 
organisatie.  
 
De leidinggevenden (managers, teamleiders en coordinatoren) spelen hier in een belangrijke rol. Door 
middel van onder meer een management development traject investeren we - als volgende stap -  in de 
ontwikkeling van leidinggevenden waarbij de belangrijkste speerpunten van de strategische koers en de 
organisatieontwikkeling centraal zullen staan.  
 
Nieuwe strategie van Avri 
Aangezien het strategisch bedrijfsplan 2017-2020 van Avri ten einde is gekomen, is in het laatste kwartaal van 
2020 de ontwikkeling van een nieuw strategisch koersplan 2021-2025 en het positioneringstraject van Avri van 
start gegaan.  
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Het strategisch koersplan geeft richting aan de werkzaamheden van Avri om de kadernota 2021-2025 te 
realiseren. De positionering raakt het hart van de cultuur van Avri, en wordt sturend in haar communicatie en 
gedrag, zowel intern als in de buitenwereld. Samen vormen zij de nieuwe strategie van Avri: zo verbinden we het 
‘wat’ met het ‘hoe’. Het verkrijgen van draagvlak staat centraal in de ontwikkeling van beide producten. Daarom is 
er in 2021 een intern traject met medewerkers gehouden om het strategisch koersplan 2021-2025 en de 
positionering te ontwikkelen. In mei 2021 is het Algemeen Bestuur geinformeerd over beide trajecten. 
 
Strategisch koersplan 
Voor de ontwikkeling van het strategisch koersplan is gekozen voor een ‘businessplan op één A4’. Hierdoor is er 
in één oogopslag overzicht en een sturingsmiddel. Daarmee kan de realisatie van het plan goed gemonitord 
worden en waar nodig bijgestuurd. Het conceptplan is getoetst bij de leidinggevenden van Avri, de OR en bij de 
RBA-leden van de gemeenten. Na vaststelling van het strategisch koersplan 2021-2025 door het AB in juli, wordt 
dit plan doorvertaald naar de teamplannen van Avri en wordt de verantwoordelijkheid hiervoor in de lijn belegd.  
 
Positioneringstraject 
Eind 2020 is een positioneringstraject ingezet dat in 2021 samen met inwoners, gemeenten en gemeenteraden 
verder wordt vormgegeven. Hierin krijgen we oog voor wie we willen zijn in de opgave waar we voor staan, wat we 
willen uitstralen en hoe anderen Avri graag zien. Zodat inwoners, gemeenten en andere partijen weten wat ze van 
ons kunnen verwachten.  
In dit traject gaat het zowel om een verandering in communicatie en gedrag van onze medewerkers, als om een 
verandering in alle centrale communicatie-uitingen. Met de uitkomsten van dit traject kunnen we onze relatie met 
de inwoners van Rivierenland vanuit verbinding en samenwerking verder invullen.  
Voorjaar 2021 zijn de resultaten van het onderzoek onder interne en externe stakeholders opgeleverd. Dat heeft 
geleid tot de herpositionering van Avri. Er is een plan ontwikkeld om de herpositionering van Avri door te voeren. 
In de tweede helft van 2021 worden hiervoor diverse sessies met de teams gehouden en een interne campagne 
gestart. Zo leren medewerkers de nieuwe positionering kennen, begrijpen en toepassen in hun werk (gedrag en 
communicatie). Ook wordt de positionering doorgevoerd in alle communicatie-uitingen van Avri.  
  



 

29 

10 VERLOOP VAN DE RESERVES EN VOORZIENINGEN 
 

 

10.1 Inleiding 
Het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen voor 2021 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 2021 zijn geactualiseerd op basis van jaarstukken 
2020. De verwachte resultaten van de programma's over 2021 zijn geactualiseerd op basis van deze 
bestuursrapportage 2021. In de volgende alinea's worden de mutaties nader toegelicht.  

 

Tabel 12: Saldo ontwikkeling reserves en voorzieningen 
 

RESERVES EN VOORZIENINGEN AVRI 2021-2024 2021 2022 2023 2024

RESERVES

Algemene Bedrijfsreserve Saldo 01-01 297 488 333 398

Ontwikkelbudget t.b.v. organisatie ontwikkeling -25

Besteding AMBOR subsidie t.b.v. scholing personeel -30 -75 -35

Dividenduitkering Avri Realisatie BV 250

Resultaat/ dotatie programma algemene baten en lasten 76 0 100 100

Inzet reserve programma algemene baten en lasten -80 -80

Saldo 31-12 488 333 398 498

Reserve Pluspakket Saldo 01-01 84 0 0 0

Inzet programma pluspakket -101 0

Resultaat/ dotatie vanuit programma pluspakket 17

Saldo 31-12 0 0 0 0

Reserve Bedrijfsafval Saldo 01-01 68 0 105 210

Resultaat programma bedrijfsafval 184 105 105 109

Inzet reserve -252 0 0 -82

Saldo 31-12 0 105 210 237

Reserve Ontvlechtingskosten Neerijnen Saldo 01-01 101 0 0 0

Dekking personele en materiele frictiekosten -53

Inzet reserve -48

Saldo 31-12 0 0 0 0

VOORZIENINGEN

Voorziening Basispakket Saldo 01-01 0 1.050 2.049 3.049

Dotatie vanuit programma basispakket 1.050 1.000 1.000 1.082

Resultaat programma basispakket 0 -1 0 -1

Saldo 31-12 1.050 2.049 3.049 4.130

Voorziening Stortplaats Saldo 01-01 258 228 203 193

Kosten nazorgplan en overige kosten -30 -25 -10 -10

Saldo 31-12 228 203 193 183

Voorziening Onderhoud gebouwen Saldo 01-01 635 782 502 517

Dotatie vanuit exploitatie 207 207 207 207

Onderhoudskosten -60 -487 -192 -120

Saldo 31-12 782 502 517 604

Totaal reserves en voorzieningen Saldo 31-12 2.548 3.192 4.367 5.652
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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 overschot wordt verwacht van € 76.000 
over 2021. Dit verwachte overschot wordt toegevoegd aan 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. Met ingang van 2023 word jaarlijks €100.000 toegevoegd aan de reserve. 
 
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. 

 
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 2021 neemt de reserve met € 17.000 toe als gevolg van het positieve resultaat in het 
programma pluspakket. Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om de reserve pluspakket in te zetten 
als dekking van de afwikkeling van de ORT voor 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 2021 van € 184.000 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. Aan het Algemeen Bestuur 
wordt voorgesteld om de reserve bedrijfsafval in te zetten als eenmalige dekking van de afwikkeling van de 
ORT voor het programma pluspakket. 
 
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 2021 wordt € 53.000 onttrokken voor dekking van frictiekosten op 
begrotingsbasis. Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om de reserve in te zetten als eenmalige 
dekking voor de afwikkeling van de ORT voor het programma pluspakket. 
 
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 2021 is een bedrag van  
€ 1.050.000 aan de voorziening gedoteerd vanuit het programma basispakket.  
 
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 in het Nazorgfonds van de 
provincie 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; deze is op dit moment 
verwacht in 2044.  
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10.2.7 Voorziening Onderhoud gebouwen 
De dotatie van € 207.000 is gebaseerd op het huidige onderhoudsplan vastgesteld in 2020. Er zullen kosten 
groot onderhoud worden gemaakt voor de vervanging van de W&S installatie alsmede gevelreiniging aan de 
buitenzijde van het gebouw. 
 
10.3 Reservemutaties per programma 
Aan het Algemeen Bestuur worden de volgende reservemutaties per programma ter besluitvorming voorgelegd; 

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 á € 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 
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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.  In onderstaande tabel zijn de risico's per programma 
weergegeven. Het risicoprofiel uit de jaarstukken 2020 (peildatum 31-12-20)  is verwerkt in voorliggende 
bestuursrapportage 2021. Gewijzigde risico’s worden toegelicht.  
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Tabel 13: Ontwikkeling risicoprofiel per programma 
 

11.3 Toelichting grootste en gewijzigde risico’s 
 
6 - Onzeker doelvermogen voor nazorg stortplaats 
De provincie en Avri hebben in december 2020 een bestuurlijk akkoord gesloten voor uitstel van de overdracht 
van de stortplaats van Avri. Dit akkoord heeft als doel om de korte termijn effecten voor de gemeenten te 
verminderen die waren ontstaan door het besluit van Provinciale Staten om de rekenrente te verlagen (oktober 
2020). Kernpunt in dit bestuursakkoord is de uitstel van het moment van overdracht voor onbepaalde tijd; in 2031 
besluit provincie na overleg met de Avri-gemeenten over het overdrachtsmoment . Tot dat moment zijn alle risico’s 
(zowel technisch als financieel) voor rekening van Avri.  
 
Tevens is afgesproken om jaarlijks overleg te voeren over de nazorg (technisch en juridische aspecten), 
bestuurlijk en financieel. Het geeft partijen de tijd voor implementatie van maatregelen die een efficiënte nazorg 
waarborgen en voldoende financiële middelen hiervoor op te bouwen. Het stelt de gemeenten in staat tijdig te 
anticiperen op de ontwikkelingen en invloed uit te oefenen op de besluitvorming hieromtrent. 
 
Er dienen voldoende financiële middelen beschikbaar te zijn bij overdracht. Verschillende uitgangspunten en 
parameters voor de bepaling van dit doelvermogen zijn onzeker in de tijd gezien. Daardoor blijft het risico bestaan 
dat er te weinig doelvermogen is opgebouwd op de nog nader te bepalen overdrachtsdatum. Daarentegen kunnen 
ook positieve ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld een langere vervangingstermijn van toegepaste materialen of 

ONTWIKKELING FINANCIELE RISICO'S
Jaarrekening 

2020

Begroting 

2022

berap 

2021

Verschil 

Berap - 

Jaarrekening

( * €1.000) jan-21 apr-21 jun-21

Basispakket

1 Verkoop gebulkt materiaal 29 29 29 0

2 Prijsontwikkeling op de afvalmarkt 242 242 242 0

4 Faillissement van verwerkers 266 266 266 0

5 Betaling afvalstoffenheffing 120 120 120 0

6 Onzeker doelvermogen voor nazorg stortplaats 4.900 4.900 4.900 0

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 283 283 283 0

14 Onzekerheid scheidingsgedrag huishoudens 500 250 250 -250

17 Vervuiling van aangeboden grondstoffen 550 275 275 -275

19 Vergoeding kunststof verpakkingen 500 0 100 -400

20 Onregelmatigheidstoeslag 950 0 0 -950

21 Brand bij verwerker kunststoffen pm 0 0 0

22 Corona effecten pm pm pm 0

23 Geschil met verwerker PMD's 430 430 430 0

Totaal Basispakket 8.952 6.977 7.077 -1.875

Pluspakket

13 Risico's uitvoering pluspakket activiteiten 75 75 75 0

Totaal Pluspakket 75 75 75 0

Bedrijfsafval

2 Prijsontwikkeling op de afvalmarkt 37 37 37 0

4 Faillissement van verwerkers 14 14 14 0

12 Inzet medewerkers Afvalbeheer 17 17 17 0

Totaal Bedrijfsafval 68 68 68 0

Bedrijfsvoering

1 Gekwantificeerde risico's (10% taakveld 0.4) 604 604 604 0

Totaal Bedrijfsvoering 604 604 604 0

Totaal alle programma's 9.699 7.724 7.824 -1.875
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hogere gerealiseerde beleggingsrendementen van het nazorgfonds) de komende jaren van invloed zijn op het 
benodigde, op te bouwen vermogen.  
 
De stortplaats wordt al meerdere jaren intensief gemonitord en onderhouden. De technische risico’s (o.a. ongelijke 
‘zetting’, percolaatvorming) beschouwen we daarom als beheersbaar, waarbij opgemerkt wordt dat toekomstige 
(wettelijke) ontwikkelingen altijd van invloed kunnen zijn op de nazorgkosten. 
 
Avri loopt meerdere financiële risico’s bij de opbouw van het toekomstig doelvermogen. Deze risico’s zijn niet 
beïnvloedbaar omdat de provincie autonoom bevoegd is te besluiten over de uitgangspunten (waaronder het 
overdrachtsmoment dat na overleg met de Avri-gemeenten wordt bepaald). In het risicoprofiel gaan we er vanuit 
om voldoende middelen te hebben opgebouwd voor directe overdracht na besluitvorming in 2031. Rekening 
houdend met de reële doorlooptijd van het (deels juridisch) sluitingsproces en contractuele afspraken gaan we 
voor de inschatting van de risico’s uit van (eerdere) overdracht per 2034 (voor de opbouw van het doelvermogen 
gaan we uit van overdracht per 2044). Hierbij zal er naar verwachting voor het beslismoment in 2031 (tenminste) 
door het nazorgfonds nog een studie worden uitgevoerd voor actualisatie van de rekenrente, welke de meeste 
invloed heeft op het doelvermogen. Op dit moment is – ook voor de nazorgorganisatie - onzeker of de rente stijgt 
of daalt, hoe de beleggingsmix zich gaat ontwikkelen en welk effect deze wijzigingen vervolgens hebben (zowel 
positief als negatief). 
 
Op basis van de gehanteerde uitgangspunten wordt € 10,6 mln. doelvermogen opgebouwd per 2044. Bij deze 
geleidelijke opbouw is er per 2034 een bedrag van € 7,7 mln. beschikbaar. Voor de bepaling van de financiële 
risico’s zijn met het landelijke rekenmodel Rinas (voor berekening van het doelvermogen) meerdere scenario’s 
berekend. De scenario’s gaan er vanuit dat één of meerdere uitgangspunten afwijken van de huidig ingenomen 
standpunten (zie onderbouwing voorziening stortplaats, pag. 63) door Avri en eventuele overdracht per 2034; 

- Bij een tussentijdse verlaging van de rekenrente naar bijvoorbeeld 2,5% neemt het effect bij overdracht in 
2034 toe tot naar schatting ca. € 30 mln.  

- Uitgaande van alle provinciale uitgangspunten zou een verlaging van de rekenrente naar 2,5% zelfs een 
effect kunnen hebben tot maximaal € 40 mln. 

 
De kans dat de rente bij de volgende studie wordt verlaagd en in welke mate is op dit moment niet duidelijk. In het 
bestuursakkoord is afgesproken om jaarlijks de ontwikkelingen en verwachtingen voor de komende jaren te 
bespreken. Dit stelt de gemeenten in staat om samen met de provincie te anticiperen op deze ontwikkelingen. De 
kans dat de genoemde uiterste effecten zich gaan voordoen wordt derhalve op dit moment als zeer klein 
ingeschat. 
 
Er zijn de komende jaren ook ontwikkelingen mogelijk die een positief effect kunnen hebben op het doelvermogen. 
Voorbeelden zijn lagere nazorgkosten door technische ontwikkelingen, hogere beleggingsrendementen van de 
provincie of een hogere rekenrente.  
 
Rekening houdend met de diverse risico scenario’s en de actuele inschatting van de kans dat deze zich voordoen, 
bedraagt het gekwantificeerd risico € 4,9 mln. op basis van de toe te passen kans x effect methode. 
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14 - Onzekerheid scheidingsgedrag huishoudens; risico afgenomen 
In de jaarstukken 2020 is het risico gehandhaafd. Dit als gevolg van het extra aanbod van afval door de corona 
crisis en inherent scheidingsgedrag. Desondanks beschikken we op dit moment over 1,5 jaar ervaringscijfers van 
het nieuwe beleid die – vanwege de opstartperikelen in de zomer 2019 en de coronacrisis in 2020 – nog niet 
geheel representatief kunnen zijn. Ook wordt vanaf 2021 fors ingezet om communicatie en voorlichting. In de 
meerjarenbegroting 2022 – 2025 wordt het risico steeds verder verlaagd. In de tarieven afvalstoffenheffing 2021 is 
het scheidingsgedrag (aantal aanbiedingen restafval) bijgesteld en zijn de variabele tarieven verlaagd waardoor de 
kans op financiele afwijkingen is verkleind. 
 
17 - Vervuiling van aangeboden grondstoffen; risico afgenomen 
Het behoud van kwaliteit van schone grondstofstromen is – na invoering van het nieuwe afvalbeleid - een 
speerpunt de komende jaren. We investeren in deze begroting in gedragssturing om het scheidingsgedrag van 
inwoners verder te verbeteren. Daarnaast verlagen we de variabele tarieven waardoor de prikkel om grondstoffen 
te vervuilen wordt verkleind. 
 
19 - Vergoeding kunststof verpakkingen; risico tov begroting 2022 verhoogd 
Gemeenten worden, in het kader van de producentverantwoordelijkheid voor verpakkingen, vergoed voor het 
inzamelen, sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingen en drankenkartons. Deze vergoedingen van vorige 
boekjaren zijn nog niet definitief vastgesteld door de raamovereenkomstpartijen, we verwachten in 2021 tot  
afwikkeling van het jaar 2019 te komen, dit is verwerkt in de prognose van het programma Basispakket. Voor het 
jaar 2020 dient nog een afrekening plaats te vinden over de periode januari – maart. Daarmee resteert een risico 
van €100.000. 
 
20 – ORT; risico vervallen 
De onregelmatigheidstoeslag is een wettelijke toeslag op het salaris en wordt – in bepaalde gevallen - toegepast 
wanneer op specifieke werktijden wordt gewerkt. Er is onduidelijkheid over de toepassing van de 
onregelmatigheidstoeslag voor het uitvoerend personeel. Dit risico is in het verleden ontstaan en is – vanuit goed 
werkgeverschap – zorgvuldig onderzocht. 

Inmiddels is juridisch uitgezocht dat een aantal (ex)werknemers daadwerkelijk recht heeft op een nabetaling van 
de onregelmatigheidstoeslag voor het werken tussen 07.15 en 08.00 uur voor de jaren vanaf 2014. Boven op de 
nabetaling ORT hebben zij recht op aanvullende componenten zoals de wettelijke rente voor het niet tijdig 
uitbetalen van deze vergoeding. We respecteren hierbij de juridische kaders en zullen in afstemming met de OR 
komen tot definitieve uitvoering. 

De exacte hoogte van de uit te keren bedragen aan het personeel zijn nog niet definitief, in deze 
bestuursrapportage is de meest actuele raming verwerkt. Voor geheel Avri schatten we de totale kosten op € 1,3 
mln. In de verdeling naar de diverse programma’s heeft € 0,9 mln betrekking op het Basispakket en € 0,4 mln op 
het pluspakket. We schatten de structurele kosten voor 2022 e.v. op circa € 160.000 voor geheel Avri. 

Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de gekwantificeerde risico's af te zetten tegen de beschikbare 
weerstandscapaciteit. In de nota risicomanagement wordt de uitkomst gewaardeerd volgens onderstaande 
waarderingstabel: 
 

 
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



 

36 

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

 
Tabel 15: Ontwikkeling weerstandsvermogen  
 

Programma basispakket 
Het weerstandsvermogen stijgt van ratio 0,0 (Ruim onvoldoende) naar een ratio van 0,1 (Ruim onvoldoende) 
als gevolg van een toename in de gekwantificeerde risico’s en een stijging van de weerstandscapaciteit door 
de toevoeging op begrotingsbasis.  
 
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het weerstandsvermogen van het basispakket weergegeven. 

 
Grafiek 2: ontwikkeling weerstandsvermogen 
 
  

ONTWIKKELING WEERSTANDSVERMOGEN Jaarrekening 2020 bestuursrapportage  2021 Verschil

Basispakket Gekwantificeerde risico's (A) 8.952 7.077 -1.875

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 0 1.050 1.050

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

Betekenis Ruim onvoldoende Ruim onvoldoende

Pluspakket Gekwantificeerde risico's (A) 75 75 0

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 84 0 -84

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

Betekenis Voldoende Ruim onvoldoende

Bedrijfsafval Gekwantificeerde risico's (A) 68 68 0

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 68 0 -68

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

Betekenis Voldoende Ruim onvoldoende

Bedrijfsvoering Gekwantificeerde risico's (A) 614 614 0

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 297 488 191

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,5 0,8 0,3

Betekenis Ruim onvoldoende Matig

TOTAAL Gekwantificeerde risico's (A) 9.709 7.834 -1.875

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 449 1.538 1.089

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

Betekenis Ruim onvoldoende Ruim onvoldoende
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Programma pluspakket 
Het weerstandsvermogen voor dit programma daalt in voorliggende bestuursrapportage van ratio 1,1 naar 
0,0 door de dekking van de kosten voor de onregelmatigheidstoeslag. 
 

Programma bedrijfsafval 
Door inzet van de reserve bedrijfsafval ten gunste van het basispakket daalt de weerstandsratio. In 
voorliggende bestuursrapportage  wordt voorgesteld de reserve voor € 0,2 mln. in te zetten ter dekking van 
tekorten in het programma pluspakket. Hierdoor zal de ratio afnemen naar 0,0. 
 

Programma algemene baten en lasten (bedrijfsvoering) 
De weerstandscapaciteit neemt toe door het verwachte positieve resultaat op het programma Algemene 
Baten en Lasten en de verwachte dividenduitkering van Avri Realisatie BV welke naar deze reserve vloeit. 
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12 VERLOOP INVESTERINGSKREDIETEN  
 

 
 
12.1 Tabel investeringskredieten 
 
Het verloop van de investeringskredieten is weergegeven in onderstaand overzicht.  
 

 
Tabel 16: Uitputting investeringskredieten 
 
Het totaal aan openstaand krediet per 1 januari 2021 bedraagt € 4,6 mln. Het restant per 30 april 2021 is  
€ 3,9 mln. Er wordt voor € 0,6 mln. krediet aangevraagd. 
 
  

Investeringskredieten Avri

Jaar Totaalbedrag

Saldo per 01-

01-2021

Uitgaven t/m 

30-04-2021

Restant per

30-4-2021 Kredietaanvraag

bedragen x € 1.000

Vervanging vloerbedekking kantoorgebouw 2011 45 45 45

Inrichting kantoorgebouw 2012 85 48 48

Overkapping kantoorgebouw 2014 100 95 95

Boordcomputers wagenpark 2015 10 10 10

Aanpassing weegkantoor 2016 50 50 50

Zes rollerpackers 2016 150 120 120

ICT Projectplan 2016 784 287 20 267

Overname werkplekken Regio 2016 20 20 20

Huisvesting 2018 100 95 95

Stortgasinstallatie 2019 125 6 6

Afval App 2019 40 15 15 5

Huisvesting 2019 100 100 100

Informatievoorziening 2019 50 27 27

Project Blik bij Glas 2019 50 11 11

Vervanging haakarmwagen 2019 200 12 12

Vervanging materieel IBOR 2020 400 197 197

Materieel Afvalbeheer 2020 675 342 342

Vervanging ondergrondse brengvz 2020 200 74 74

Generiek inv.budget informatievoorziening 2020 2020 100 100 100

Vervangingsinvesteringen huisvesting 2020 100 100 100

Vervanging ICT Onbemande Weegbrug 2020 20 16 16

Omdekselen containers buitengebied *** 2020 190 190 190

Renovatie Weegkantoor 2020 80 77 2 75

Verduurzaming wagenpark 2020 61 61 61

Materieel Afvalbeheer 2021 990 990 92 898

Materieel IBOR 2021 500 500 596 -96 150

Ondergrondse brengvoorziening 2021 440 440 440

Bovengrondse brengvoorziening 2021 50 50 13 37

Minicontainers 2021 200 200 42 158 75

Bedrijfscontainers 2021 60 60 14 46

Informatievoorziening 2021 100 100 100

Huisvesting 2021 100 100 100

milieustraten aanpassen nav nieuw beleid 2021 pm pm 0

innovatie Afvalbeheer 2021 100 100 100

Kraanwagen tbv incontinentie * 2021 0 0 0 350

Materieel tbv incontinentie ** 2021 850 0 0

TOTAAL 7.125 4.637 781 3.857 580
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12.2 Toelichting verwachte afwijkingen/ nieuwe kredieten 
 
Kraanwagen tbv incontinentie (nieuw)* 
Voor de uitvoering van de nieuwe activiteit Inzameling incontinentiemateriaal per 01-01-2022 is er een extra 
voertuig nodig om deze dienst te kunnen leveren. In de exploitatiekosten voor deze activiteit (programma 
Pluspakket m.i.v. 2022) is reeds rekening gehouden met de inzet van een kraanwagen. De investering is 
begroot op € 350.000.  
 
Materieel tbv incontinentie (nieuw)** 
Dit is de kredietaanvraag die hoort bij het AB besluit dd. 10-02-2021 Inzameling incontinentiemateriaal. Dit 
betreft de kosten van de benodigde inzamelmiddelen op basis van de business case. Het bedrag is onder 
voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van de individuele gemeenten. Op dit moment is nog 
niet van iedere gemeente een definitief besluit genomen of zij gebruik willen maken en met welk 
inzamelsysteem, waardoor het krediet bij de jaarrekening 2021 zal worden bijgesteld.   
 
Omdekselen containers buitengebied (nieuw)*** 
Betreft een krediet om in het buitengebied containers te voorzien van een ander deksel. Dit krediet is 
goedgekeurd in het AB van 9-07-2020.  
 
Afval App (aanpassing): 
Uit fase I resteert nog een post van € 15.000; voor fase II is € 20.000 benodigd; dit is een extra krediet van € 
5.000. In deze fase willen we de inwoners bedienen door aanvullende diensten door Avri via de app aan te 
melden en te betalen.  
 
Extra investeringen werkmaterieel Ibor (aanpassing): 
Voor de investeringen werkmaterieel Ibor wordt een aanvullend krediet aangevraagd van € 150.000. De hogere 
aanvraag wordt vooral veroorzaakt door de aanschaf van een onkruidbrander met branderdek. Dit betreft een 
uitbreiding van taken, waar eerder nog geen rekening mee is gehouden. De aanschaf hiervan bedraagt € 130.000, 
de lasten worden opgenomen in de desbetreffende IBOR-werkbegrotingen vanaf 2022. Verder wordt de 
uitbreiding van het krediet (€ 20.000) veroorzaakt door hogere aanbestedingen of extra functionele wensen. 
Hierdoor is het eerder aangevraagde krediet niet toereikend. 
 
Minicontainers (aanpassing): 
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. 
 
De effecten van bovenstaande nieuwe kredieten en aanpassingen in bestaande kredieten zullen in de 
eerstvolgende begrotingswijziging 2022 worden verwerkt. 
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BIJLAGE 1 DETAILANALYSE FINANCIËLE AFWIJKINGEN 2021 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 Avri-gemeenten 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 2021 worden de baten afvalstoffenheffing uit de begroting 2021 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 2021 is 
opgesteld. De verwachte netto baten komen nagenoeg 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 2021 verwachten we een voordeel van € 0,1 mln. Het voordeel op het variabele deel 
afvalstoffenheffing is het gevolg van een hoger aantal geregistreerde aanbiedingen restafval en een hoger aantal 
huishoudens.  

In onderstaande tabel is de prognose van de gemiddelden van het aantal aanbiedingen restafval over 2021 
weergegeven. Ter vergelijking is het aantal aanbiedingen van 2020 tevens toegevoegd. Aan de rechterzijde van 
de tabel is de financiële afwijking nader verklaard.  

Tabel 18: Variabele baten afvalstoffenheffing  

Analyse aanbiedingen 2021 
Wie zien dat het aanbiedpatroon van de passen hoog- en laagbouw is gedaald ten opzichte van 2020. De oorzaak 
hierin ligt naar verwachting dat er in 2020 als gevolg van de Corona pandemie een forse piek was als gevolg dat 
mensen thuis moesten werken. In 2021 is men meer gewend aan de situatie en is de situatie genormaliseerd en 
gestabiliseerd. 
 
 

BATEN AFVALSTOFFENHEFFING Begroting 2021 Berap 2021 Verschil %

Basis deel afvalstoffenheffing

Bruto baten 26.227 26.218 -9

Kwijtschelding, oninbaar etc. -1.271 -1.210 61

Netto baten 24.956 25.008 52 0,2%

Variabel deel afvalstoffenheffing

Bruto baten 2.474 2.594 120

Kwijtschelding, oninbaar etc. -47 -79 -32

Netto baten 2.427 2.515 88 3,6%

Totaal baten afvalstoffenheffing 27.383 27.523 140 0,5%

BRUTO BATEN AFVALSTOFFENHEFFING

Begroting 

2021
Berap 2021 Verschil

Jaarrekening 

2020

Begroting 

2021
Berap 2021 Verschil

%

Aanbiedvolume

30 liter brengvoorziening hoogbouw 38,0 35,5 -2,5 37,7 338 354 16 5%

30 liter brengvoorziening 19,0 20,4 1,4 21,7 1.345 1.440 95 7%

140 liter minicontainer 5,4 5,6 0,2 5,6 139 146 7 5%

240 liter minicontainer 6,4 7,3 0,9 7,2 641 687 46 7%

Totaal bruto baten afvalstoffenheffing 2.463 2.627 165

Bruto variabele opbrengstengemiddeld aantal aanbiedingen
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Opbrengsten grondstoffen 
We contstateren in 2021 dat prijzen op de grondstoffenmarkt stijgen (o.a. papier, kunststof verpakkingen en 

textiel). Deze (grotendeels) 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 in 2021 

met name dat de grondstofopbrengsten weer stijgen. 

 

 
Grafiek 3: ontwikkeling verwerkingskosten en -opbrengsten 2016-2021 
 
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 € 0,5 mln. gestegen ten opzichte van de begroting 
2021. In onderstaande tabel is de afwijking per fractie uiteengezet. De belangrijkste ontwikkelingen worden 
nader verklaard.  

 
Tabel 19: Ontwikkeling baten grondstoffen  
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BATEN GRONDSTOFFEN Begroting 2021 Berap 2021 Verschil %

Kunststofverpakkingen 2.648 2.164 -484 -18,3%

Textiel -27 321 348 -1288,9%

Oud ijzer 160 290 130 81,3%

Papier 521 990 469 90,0%

Overige fracties 138 227 89 64,5%

Totaal 3.440 3.992 552 16,0%



 

42 

Kunststof verpakkingen (€ 484.000 nadeel) 
In de 2e helft van 2021 verwacht Avri de afrekening van St. Afvalfonds over 2019 te ontvangen. Deze zijn 
begroot op ruim € 400.000. 
 
Textiel (€ 348.000 voordeel) 
Textiel zal in 2021 een voordeel opleveren van 350k op de begroting. In de voorgaande jaren was er een 

neerwaartse trend zichtbaar met in 2020 het dieptepunt. We moesten voor het eerst in de geschiedenis betalen 

voor textiel ipv opbrengsten te genereren. Deze lijn hadden we ook doorgetrokken in de begroting 2021 omdat de 

voorspellingen niet hoopvol waren. In deze periode hebben wij gekeken naar de wijze van sorteren van 

verschillende verwerkers en naar de definitie van vervuilt textiel. We kwamen tot de conclusie met het voorstel 

2021 en het verschil van inzicht in de vervuiling van de voormalige verwerker ervoor gekozen hebben ook andere 

partijen te benaderen. Dit heeft geleid tot een nieuwe verwerker voor textiel en betere condities van ons contract.  

Papier (€ 469.000 voordeel) 

We zien explosieve stijgende opbrengsten door verbetering van de markt die zich nu stabiliseert of zelfs weer iets 

afvlakt. Met deze prijsstijging staan de inkomsten voor dit jaar in de top 5 ooit. 

De belangrijkste reden hiervoor is de explosieve groei van de online activiteiten en dat daarvoor veel karton en 

papier nodig was om aan de vraag te voldoen. Dat in verhouding tot een lage inzameling in Europa in de eerste 

lockdown geeft een verhoogde vraag naar papier en karton. 

Door de blokkade in het Suez kanaal ging er een stagnatie ontstaan van aan- en afvoer en is er meer oud papier 

in Europa aangeboden. Nu het probleem is opgelost is de vraag vanuit China zeer groot en zal vraag nog even 

aanhouden. 

In onze inzameling zien we in de eerste maanden meer aanbod van papier dan in 2020 en wat we begroot 

hebben. Dit is in lijn met meer thuiswerken en online bestellen. 

Met ingang van dit jaar hebben we een nieuw contract met onze verwerker. In het nieuwe contract hebben 
we een staffel afgesproken die ons ook beloont bij minder percentage vervuiling. In de eerste maanden van 
2021 zien we hier al de eerste positieve resultaten van. 
 
Schroot (€ 130.000 voordeel) 
Het voordeel word veroorzaakt door een hoger aanbod en een hoger tarief. 
Begin 2021 is het ijzer duurder geworden. Redenen hiervoor zijn de vraag vanuit China, de auto industrie en 
de lage prijzen in Europa in combinatie met import beperkende maatregelen leiden tot een situatie waarin 
vraag en aanbod uit balans is geraakt. Zo zien we dat de grondstofmaterialen als ijzererts en oud ijzer 
schaars zijn en daarmee meer waard. De verwachting is dat de prijzen niet verder stijgen omdat daarmee de 
verbruikers hun producten niet meer afzetten door extreem hoge prijzen. 
 
Verder zien we een verhoogd aanbod op de milieustraten; dit komt omdat onze inwoners nog steeds veel 
opruimen. 
 
Uitvoeringskosten basispakket  
Het totaal van de uitvoeringslasten van het basispakket neemt naar verwachting per saldo toe ten opzichte 
van de bijgestelde begroting 2021 (+3,6%). Dit wordt met name veroorzaakt door de uitbetaling van de 
onregelmatigheidstoeslag (€ 882.000). 
 

 
Tabel 20: Uitvoeringslasten basispakket  
 
 
 

UITVOERINGSLASTEN BASISPAKKET Begroting 2021 Berap 2021 Verschil %

Kosten afvalstromen 5.782 5.682 -100 -1,7%

Uitvoeringskosten Basispakket 20.872 22.114 1.242 6,0%

Overige kosten 939 896 -43 -4,6%

BTW 13,5% 3.254 3.274 20 0,6%

Totaal uitvoeringslasten basispakket 30.847 31.966 1.119 3,6%
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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. 
 
Kosten afvalstromen (voordeel € 100.000) 
 

 
Tabel 21: Lasten afvalstromen 
 
Restafval (€ 18.000 voordeel) 
Op basis van de resultaten over de eerste 4 maanden van dit jaar verwachten we 400 ton meer aanbod van 
restafval te krijgen in 2021, wat een nadeel oplevert van € 32.000. Daarnaast is het op de milieustraten druk en 
wordt meer grof huishoudelijk afval aangeboden. We verwachten ruim 325 ton meer grof huishoudelijk afval te 
verwerken wat een nadeel op de verwerkingskosten oplevert van € 16.000.  
 
Avri hoeft geen restafval meer af te voeren naar de ARN; dit levert een tariefsvoordeel op; in totaal een voordeel 
van € 66.000 
 
Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) (€ 67.000 nadeel) 
Op basis van de resultaten over de eerste 5 maanden verwachten we 700 ton meer aanbod te krijgen in 
2021, een toename van 2%.  
 
Overige kosten (€ 149.000 voordeel) 
Het voordeel is te verklaren uit lagere verwerkingskosten door een lager aanbod van verschillende 
afvalstromen ten opzichte van de aannames in de begroting 2021. 
 
Uitvoeringskosten basispakket (nadeel € 360.000) 
 
Hogere kosten beleid (€ 170.000 nadeel) 
Door de veranderende omstandigheden en meer vraagstukken inzake afvalbeleid is extra capaciteit nodig. Om dit 
op te vangen is extra capaciteit nodig; op kerte termijn word de behoefte opgevangen door extra inhuur; op 
langere termijn is extra formatie opgenomen. 
 
Extra ondersteuning dienstverlening (€ 130.000 nadeel) 
Voor het aftransport van enkele afvalstromen naar de verwerkers is externe ondersteuning nodig. De 
begrote kosten zijn voor 2021 op € 150.000 begroot. 
 
Brand overslaghal (€ 30.000 nadeel) 
In de nacht van 3 op 4 april 2021 heeft er in de overslaghal een brand gewoed, deze is ontstaan in het grof 
huishoudelijk afval. De hittedetectie in de hal heeft deze opgepikt en via de meldkamer is de brandweer 
ingelicht. De schade van de brand bedraagt met name betonschade en schade aan de bekabeling die boven 
de brandhaard hangt. De totale kosten zijn geprognosticeerd op € 30.000; dit is ruim binnen het eigen risico 
van € 74.000.  
 
Overige (€30.000 nadeel) 
De overige budgetmutaties zoals aanschaf gereedschappen en onderhoudsposten zijn in deze post 
meegenomen. 
 
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 daling van uitvoeringslasten (inclusief het voordeel op de baten grondstofstromen) van het 
basispakket van € 0,7 mln. zorgen voor een totale daling van de BTW-grondslag van € 99.000.  

LASTEN AFVALSTROMEN Begroting 2021 Berap 2021 Verschil %

Restafval 1.956 1.938 -18 -0,9%

GFT afval 2.413 2.480 67 2,8%

Overige kosten 1.413 1.264 -149 -10,5%

Totaal 5.782 5.682 -100 -1,7%
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Een overzicht van de BTW-baten per regiogemeente op basis van de bestuursrapportage 2021 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 2021.  
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BIJLAGE 2 TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA’S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA'S AVRI Begroting 2021 Berap 2021 Verschil %

Lasten

Programma Basispakket 32.165 32.855 690

Programma Pluspakket 14.190 14.604 414

Programma Bedrijfsafval 2.052 2.097 45

Programma Algemene baten en lasten 105 29 -76

Totaal lasten 48.512 49.585 1.073 2%

Baten

Programma Basispakket 32.115 32.805 690

Programma Pluspakket 14.200 14.253 53

Programma Bedrijfsafval 2.106 2.281 175

Programma Algemene baten en lasten 0 0 0

Totaal baten 48.421 49.339 918 2%

Saldo baten en lasten -91 -246 -155

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

Resultaat voor bestemming -91 -246 -155

Onttrekking uit reserves -155 -430 -275

Dotatie aan reserves 64 184 120

Resultaat na bestemming 0 0 0



 

46 

BIJLAGE 3 TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD 

 

TOTAALOVERZICHT LASTEN PER TAAKVELD Begroting 2021 Berap 2021 Verschil

  Taakveld 0.2 Burgerzaken 3 5 -1

  Taakveld 0.4 Overhead 6.914 6.837 77

  Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 13 41 -28

  Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 799 998 -199

  Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 3.399 3.478 -79

  Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 18 16 2

  Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 10 15 -5

  Taakveld 3.4 Economische promotie 140 187 -46

  Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 304 289 14

  Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 5.441 5.440 1

  Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 1.175 1.289 -114

  Taakveld 7.2 Riolering 1.286 1.276 10

  Taakveld 7.3 Afval 28.584 29.228 -645

  Taakveld 7.4 Milieubeheer 12 12 1

  Taakveld 7.5 Begraafplaatsen 414 475 -60

Totaal Saldo van baten en lasten 48.512 49.585 -1.073

  Taakveld 0.10 Mutaties reserves 54 184 -130

Saldo van baten en lasten na reserve mutaties 48.566 49.769 -1.203

TOTAALOVERZICHT BATEN PER TAAKVELD Begroting 2021 Berap 2021 Verschil

  Taakveld 0.2 Burgerzaken 6 7 -1

  Taakveld 0.5 Treasury 0 0 0

  Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.153 1.309 -157

  Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 4.022 4.002 20

  Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 18 16 3

  Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 18 22 -4

  Taakveld 3.4 Economische promotie 215 253 -38

  Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 334 312 22

  Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 6.289 6.153 136

  Taakveld 7.2 Riolering 1.476 1.432 44

  Taakveld 7.3 Afval 34.329 35.230 -901

  Taakveld 7.4 Milieubeheer 14 14 0

  Taakveld 7.5 Begraafplaatsen 548 591 -43

Totaal Saldo van baten en lasten 48.421 49.340 -919

  Taakveld 0.10 Mutaties reserves 145 429 -284

Saldo van baten en lasten na reserve mutaties 48.566 49.769 -1.203
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BIJLAGE 4 PROGNOSE 2021 BTW-BATEN AFVALSTOFFENHEFFING PER REGIOGEMEENTE 

 
 

 
 

Toelichting PMD: 

In 2020 is door de fiscus bepaald dat met terugwerkende kracht vanaf 2015 de activiteiten inzake de 
inzameling van PMD’s zijn belast met BTW en geen deel uitmaken van de wettelijke taak Inzameling afval. 
Als gevolg hiervan is de BTW over de opbrengsten (vergoeding door St. Afvalfonds) en de BTW over de 
kosten van het gescheiden inzamelen van de PMD fractie niet compensabel voor gemeenten in het BTW 
compensatiefonds.  
 
Om de gemeenten te faciliteren zijn de kosten en opbrengsten voor de inzameling van PMD’s apart 
inzichtelijk gemaakt in bovenstaande tabel. De afrekening voor de kosten van het basispakket en de 
inzameling van PMD zullen op separate facturen vanuit Avri worden verrekend, zodat het afzonderlijk bij de 
gemeenten kan worden verwerkt. 
 

VERREKENING BTW COMPONENT AFVALSTOFFENHEFFING MET GEMEENTEN 

GEMEENTE

Inwoner-

aantal per

 1-1-2021

Kosten 

Basispakket 

(excl PMD)

21% BTW 

(compensabel

)

Opbrengst 

ASH

kosten incl 

btw -/- 

opbrengst 

ASH

Voordeel voor gemeente agv 

compensatie BCF
PMD's

21% BTW 

(niet-

compensa

bel)

A B C D E F G H

21% * B (B+G) * 13,5% B+C+G-D C - H 21% * G

Buren 26.749          2.612.577       548.641          2.985.982       193.480          355.161                                         18.245                                  3.831        

Culemborg 28.955          2.828.037       593.888          3.232.237       209.437          384.451                                         19.749                                  4.147        

Neder Betuwe 24.339          2.377.192       499.210          2.716.955       176.048          323.162                                         16.601                                  3.486        

West Betuwe 51.128          4.993.675       1.048.672       5.707.402       369.818          678.854                                         34.873                                  7.323        

Maasdriel 25.030          2.444.682       513.383          2.794.091       181.046          332.337                                         17.072                                  3.585        

Tiel 42.159          4.117.673       864.711          4.706.196       304.943          559.768                                         28.755                                  6.039        

West Maas en Waal 19.324          1.887.376       396.349          2.157.132       139.774          256.575                                         13.180                                  2.768        

Zaltbommel 28.881          2.820.809       592.370          3.223.977       208.901          383.469                                         19.699                                  4.137        

246.565        24.082.021     5.057.224       27.523.973     1.783.448       3.273.776                                      168.175                               35.317      

Verrekening Nedvang/PMD

Ontwikkeling BTW voordeel gemeenten

GEMEENTE

Verschil 

(voordeel 

gemeenten)

Begroting 2021 Berap 2021

Buren 352.999                     355.161                     2.162             

Culemborg 382.111                     384.451                     2.341             

Neder Betuwe 321.195                     323.162                     1.967             

West Betuwe 674.721                     678.854                     4.133             

Maasdriel 330.314                     332.337                     2.023             

Tiel 556.360                     559.768                     3.408             

West Maas en Waal 255.013                     256.575                     1.562             

Zaltbommel 381.134                     383.469                     2.335             

3.253.846                  3.273.776                  19.931          

Voordeel voor gemeente agv 

compensatie BCF
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