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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 6 juli 2017 
 
(Vergaderzaal werf Avri te Tiel) 
 
 

   
Aanwezige AB-leden   
gemeente Buren De heer H. de Ronde Lid AB 
gemeente Culemborg   
gemeente Geldermalsen De heer R. van Meygaarden Lid AB 
gemeente Lingewaal De heer G. Bel Lid DB, vicevoorzitter AB 
gemeente Maasdriel De heer J.H.L.M. de Vreede Lid DB en AB, gemeente Maasdriel 
gemeente Neder-Betuwe De heer H. Gerritsen Lid AB 
gemeente Neerijnen De heer T. Kool Lid AB 
gemeente Tiel De heer L. Verspuij Voorzitter DB en AB 
gemeente West Maas en Waal De heer A.H.M. de Vree Lid AB 
gemeente Zaltbommel De heer S. Buwalda Lid AB  
   
Woordvoerders namens Avri De heer E.J. de Vries Directeur Avri / secretaris Bestuur, lid MT 
   
Afwezig m.k. De heer J.A.W.A. Reus Lid AB  
 
 

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  De voorzitter opent de vergadering om 09.01 uur en verwelkomt de aanwezi-
gen. 
De heer De Reus heeft zich afgemeld en een reactie op de onderwerpen aan 
de voorzitter gegeven. 

   

2 Vaststellen agenda De agenda wordt conform vastgesteld. 

   

3 Mededelingen De schriftelijke mededelingen zijn vooraf aan de vergadering uitgedeeld en 
worden als bijlage bij het verslag gevoegd (bijlage 1). De heer De Vries geeft 
een korte toelichting op de onderwerpen. 
 
Naar aanleiding van: 

 Solarpark: hebben nog steeds een positieve business case? 
De heer De Vries komt hier de volgende keer specifiek op terug. Actie 

EdV  

   

4. Ingekomen stukken  

4a. Brief Lingewaal inzake 
keuze nieuwe inzamelsys-
teem 

De heer Bel geeft aan dat deze brief niet binnen de termijn de zienswijze nge-
diend kon worden en is de vorige vergadering mondeling meegedeeld.  
 
Besluit: de brief wordt ter kennisgeving aangenomen. 

   

5a Vaststellen Besluitenlijst 
AB 9 maart 2017 

Het AB stelt de besluitenlijst van 9 maart 2017 conform vast. 
 

   

5b Vaststellen Besluitenlijst 
AB 13 april 2017 

Het AB stelt de besluitenlijst van 13 april 2017 conform vast. 

   

5b Cumulatieve actielijst en 
agendaplanning 

De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. Actie BS  
 

   

6. Terugkoppeling uit Plat-
formbijeenkomst 7 juni 
2017 

Een matige opkomst, ondanks de jaarrekening en begroting. Alle agendapun-
ten zijn besproken.  
 
Naar aanleiding van: 

 Campagne 100-100-100: hier is veel waardering voor. De aanwezigen 
hebben als aandachtspunt meegegeven dat het een goede afspiege-
ling moet zijn van de bevolking. Zij adviseren om niet alleen gezinnen 
te laten meedoen die al goed scheiden, maar ook gezinnen die er nog 
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niet zo veel mee doen. 
Het AB is het daarmee eens. Het moet een representatief en gemê-
leerd gezelschap zijn, maar we hebben wel een paar voorlopers no-
dig. 

 GEA: Geen probleem Gelders Energie akkoord te onderschrijven. 
 Jaarrekening 2016:  

Het AB spreekt de wens uit om de kwijtschelding naar beneden te 
brengen, naar het niveau van het gemiddelde aantal aanbiedingen in 
Rivierenland.  

   

7. AB-voorstel Campagne 
100-100-100 

De heer de Vries geeft een korte toelichting.  
 
Worden de financiën via de afvalstoffenheffing verrekend of via een pluspak-
ket? Antwoord: De kosten zijn voor het basispakket afval. Het gaat hier om een 
relatief klein bedrag. Avri heeft toch besloten voor deze campagne een sepa-
raat voorstel in te dienen, vooral omdat dit project in het nieuws gaat komen en 
het nieuwe beleid impact heeft op de bewoners. 
 
Zijn het 100 gezinnen uit 10 gemeenten of per gemeente? 
De bedoeling is dat er 100 gezinnen uit de 10 gemeenten meedoen.  
 
De heer Reus heeft als tip meegegeven om hier een competitie-element aan te 
hangen, welke gemeente komt het verst. Hij vind het een goed idee als de be-
trokken wethouders zelf meedoen. Dit levert weer extra publiciteit op. Ook 
wordt er geopperd om bekende Nederlanders uit de regio te vragen. 
 
Besluit: het AB besluit het voorstel Campagne 100-100-100 conform vast te 
stellen.  

   

8. AB-voorstel Gelders 
Energie Akkoord 

Besluit: het AB stelt het voorstel Gelders Energie Akkoord vast met uitzonde-
ring van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Maasdriel en Zaltbommel 
onthouden zich van stemming. Het AB onderschrijft het ambitieniveau. 
 
Tekstuele aanpassing: in het voorstel staat 9 gemeenten, dit moet veranderd 
worden in 8 gemeenten. 

   

9. Jaarrekening 2016, nota 
zienswijzen 

De voorzitter stelt voor om eerst een rondje te maken. 
 

 Neder-Betuwe:  
De heer Gerritsen is verbaasd dat Neder-Betuwe geen zienswijze 
heeft ingediend. De gemeenteraad heeft een zienswijze ingediend en 
daarbij een amendement opgenomen. Dit amendement luidt als volgt: 
“Wij zijn niet tevreden over de gang van zaken rond de ibor-taken. Het 
gegeven dat we in tweede helft van 2016 nog geld moeten bijstorten 
terwijl uit de jaarrekening blijkt dat er vervolgens een fors bedrag 
overblijft geeft aan dat de Avri niet echt grip heeft op de gang van za-
ken. Daarnaast blijkt uit het accountantsrapport dat de administratie 
van de Avri niet op orde is, aangezien er belangrijke documenten kwijt 
zijn. Dit alles baart ons zorgen. De opstartfase is wat ons betreft voor-
bij. Wij vinden dat de Avri heel snel orde op zaken dient te stellen en 
aantoonbaar moet maken dat ze wel grip heeft op de uitvoering van 
de IBOR taken.” Zie voor de volledige tekst bijlage 2 bij het verslag. 
Verder geen aanknopingspunten om niet akkoord te gaan met de jaar-
rekening. 

 Geldermalsen: akkoord, geen zienswijze. 

 Maasdriel:  akkoord. 

 Lingewaal: akkoord. 

 Buren: akkoord, vragen nadrukkelijk aandacht voor het verbeterproces 
en kostentoerekening. 

 West Maas en Waal: akkoord. 

 Zaltbommel; akkoord. 

 Neerijnen: niet akkoord. Vanmiddag volgt een bestuurlijk gesprek. De 
gemeente heeft de zienswijze zo ingestoken om het AB te laten blijken 
welke problematiek er is. Volgens de gemeenten bemoeit het AB zich 
te weinig met de IBOR-taken. 

 Tiel: akkoord. Gemeenteraad heeft de zienswijze gebaseerd op de 
zienswijze van Neder-Betuwe. Tiel is niet tevreden over de uitvoering 
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van IBOR. De gemeente heeft inmiddels een gesprek gehad met Avri 
en wil op korte termijn verbeteringen zien.  

 
De heer Kool benadrukt dat het erg jammer was dat de nota’s zienswijzen gis-
termiddag pas gemaild zijn. Nu was er te weinig tijd om deze stukken intern te 
bespreken. De voorzitter geeft aan dat er extra tijd gegeven is aan de raden 
om een zienswijze in te dienen. Afgelopen maandag heeft het DB de stukken 
besproken en moesten nog aanpassingen aangebracht worden. Vandaar de 
late verzending. 
 
De heer Gerritsen vraagt aan het bestuur of er een tijdspad aangehangen kan 
worden, wanneer alles opgelost dient te zijn. Volgens de voorzitter heeft de 
accountant aangegeven dat Avri alle gegevens kan leveren. De problemen zul-
len gezamenlijk opgelost worden. 
De heer Bel geeft aan dat er afgesproken is dat Avri de tijd krijgt om dit te re-
gelen. Aanleveren van dvo’s moeten gemeenten voortaan voorafgaand aan 
een jaar kunnen doen, zodat Avri op basis daarvan de begroting kan opstellen.  
 
De heer De Vries merkt op dat Avri graag de raadsleden van de IBOR-
gemeenten mee naar buiten neemt om te laten zien wat we doen en hoe het er 
volgens de door de raad bepaalde beeldkwaliteit buiten uit moet zien. 
 
Besluit: het AB stelt de Jaarrekening 2016 met een meerderheid vast. De ge-

meente Neerijnen stemt tegen. 

   

10. Begroting 2018, nota 
zienswijzen 

Ook voor de begroting stelt de voorzitter een rondje voor. 
 

 Neerijnen: niet akkoord. 

 Zaltbommel: akkoord. 

 West Maas en Waal: akkoord, met de opmerking niet in te stemmen 
met de meerjarenbegroting. 

 Buren: akkoord met een paar opmerkingen: resultaten zijn meer af-
hankelijk geworden van de opbrengst van de grondstoffen; schomme-
lingen hebben effect op de tarieven; aandacht voor toerekening over-
headkosten.  

 Lingewaal: akkoord, ondanks dat de afvalstoffenheffing in een stijgen-
de lijn zit, wij toch nog onder het landelijk gemiddelde zitten. 

 Maasdriel: akkoord. 

 Geldermalsen: akkoord, geen zienswijze. 

 Neder-Betuwe: de gemeente heeft de zorg uitgesproken over de lage 
weerstandsratio. Zij kunnen akkoord gaan als het weerstandsrisico 
gevolgd blijft worden, zodat tijdig bijgestuurd kan worden.  

 Culemborg: aangegeven om voor scenario 4 te gaan.  

 Tiel: akkoord, de gemeente heeft wel de wens uitgesproken om meer 
benchmarkgegevens toe te voegen. Niet alleen voor de afvalstoffen-
heffing, maar uitbouwen naar andere gegevens zoals overheadper-
centages, scheidingspercentages, kwalitatieve gegevens, bedrijfsvoe-
ring,  etc. Zij zouden dit graag in de volgende begroting en jaarreke-
ning verder verfijnd willen zien. De heer De Vries neemt deze wens 
mee en zal kijken of dit te realiseren is. Actie EdV 

 
Besluit: het AB stelt de Begroting 2018 met een meerderheid vast. De ge-
meente Neerijnen stemt tegen. 

   

11. Terugkoppeling IBOR De heer Bel geeft aan dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met Tiel en 
Neder-Betuwe. Vanmiddag volgt een gesprek met Neerijnen. Met Buren is 
geen gesprek gepland, dit was minder noodzakelijk. 
 
De heer Gerritsen geeft aan dat hij een motie heeft gezien over ontvlechting. 
Het gaat dan specifiek om de ibor-taken. Dit wordt vanavond besproken.  
De heer Bel wil hier na de vergadering in besloten kring met alleen de bestuur-
ders op reageren. 

   

12. Zienswijze BSR begroting 
2018 en SLA 2017 

De brief wordt ter kennisgeving aangenomen. 

   

13. Persbericht Vooraf aan de vergadering is een persbericht uitgedeeld en deze wordt als bij-
lage bij het verslag gevoegd (bijlage 3). 
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De voorzitter geeft aan dat met dit persbericht wordt geprobeerd richting te ge-
ven aan het wijzigen van het tarief voordat het in de media verschijnt. 
 
Aanpassingen en/of opmerkingen: 

 'Vanaf 2019 voorziet Avri dat de afvalstoffenheffing aanzienlijk minder 
omhoog zal gaan.'  Deze regel er uit halen, met dit soort informatie 
moet je voorzichtig zijn. 

 Twijfel over de titel. 

 'De afvalstoffenheffing is in 2018 ruim € 70,- lager dan in 2010.' Meer 
benadrukken dat het tarief nog altijd € 70,- lager is dan. 

 Verander 10 gemeenten in het AB of Avri-gemeenten. Neerijnen gaat 
nl. niet akkoord met de begroting 2018 en de jaarrekening 2016. 

 In de voetnoot staat nog het logo van Regio Rivierenland. 

 Laatste zin veranderen: kijk voor de begroting of kijk op de website 
voor… 

 Pas het taalgebruik aan, zodat het voor iedereen leesbaar is. 
 
De afdeling communicatie past het persbericht naar aanleiding van gemaakte 
opmerkingen aan. 

   

14. Rondvraag  

14a AB 7 september 2017 De heer Van Meygaarden geeft aan dat hij 7 september niet aanwezig is in 
verband met vakantie. 
 
De heer De Vries geeft aan dat het voorbereiden van het beleidsplan Afval & 
Grondstoffen en het projectplan Omgekeerd inzamelen wat vertraging heeft 
opgelopen. Door de gegevens goed te laten checken, ook door externen, heeft 
Avri wat meer tijdig nodig en is 7 september niet haalbaar. Het DB heeft daar-
om besloten om de vergadering van 7 september te laten vervallen. Ook de 
platformbijeenkomst van 17 juli gaat daarmee niet door. Deze stukken komen 
nu op de agenda van 26 oktober 2017. 

   

14b Textielinzameling In een raadsvergadering kreeg de wethouder van Buren de vraag waarom de 
Vogelopvang geen textiel mag inzamelen, maar in Tiel mag een ander goed 
doel dit wel. Kan dit niet voor alle goede doelen opgezet worden? 
 
Pascalle Thomassen, beleidsadviseur Avri, geeft aan dat de stichting Klesteo 
(Kleding en speelgoed bank Tiel en omstreken) inderdaad een contract heeft 
met Avri. De stichting sorteert de kleding zelf en geeft de bruikbare kleding aan 
de minder bedeelden. De rest krijgt Avri terug en komt ten goede voor de af-
valstoffenheffing.  
De vogelopvang krijgt geen contract, want zij verkopen het textiel aan een 
commerciële partij en dit is ten nadele van de afvalstoffenheffing. 
 
Er wordt afgesproken dat Avri een stukje schrijft, wat de wethouder kan ge-
bruiken als hij de raad gaat uitleggen waarom Klesteo wel een contract heeft 
en de vogelopvang niet. Actie EdV 

   

15. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 10.21 uur de vergadering. De 
bestuurders blijven nog even napraten over ibor. 

  
  Acties die bij het gereedkomen van het verslag reeds zijn uitgevoerd, zijn in het verslag gemarkeerd met een ‘vinkje’ 

en komen niet terug in de actielijst. 
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Bijlage 1 
 
 

 

Mededelingen 
Algemeen Bestuur 

6 juli 2017 

 

 
 Windmolens 

De gemeenteraad van Geldermalsen is akkoord gegaan met de plaatsing van 3 windmolens op en rond de voormalige 
stortplaats. Realisatie wordt verwacht begin 2019. 
 
 

 Solarpark 
Triodos heeft gisteravond aangegeven dat de financiën definitief afgehandeld zijn. Daarmee is de zogenaamde finan-
cial close een feit en kan de EPC-contractor starten met bouwen.  
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Bijlage 2 
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Bijlage 3 

 


