
 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 26 oktober 2017 

Agendapunt : 8, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Bestuursrapportage 2017 

 

 
Voorstel 
 

1. De bestuursrapportage 2017 vast te stellen 
2. In te stemmen met de hierin opgenomen begrotingswijzigingen voor 2017. 

 

 
Inleiding 
Wij bieden u bijgevoegd de bestuursrapportage 2017 ter vaststelling aan. Deze bestuursrapportage gaat 
in op de ontwikkelingen binnen GR Avri en is daarnaast overwegend financieel van aard. De rapportage 
gaat in op afwijkingen van de verwachte realisatiecijfers 2017 (prognose) ten opzichte van de begroting 
2017 (incl. 1e wijziging zoals vastgesteld door het AB GR Avri in december 2016).  
Kern van de boodschap is dat we een positief resultaat verwachten van €27.000 op het basispakket en 
daarmee nagenoeg geen afwijking verwachten op de begroting 2017.  
Belangrijk onderdeel van de boodschap is ook dat de geringe afwijking (0,01%) het resultaat is van een 
reeks toevalligheden en dat de risico's van het basispakket zijn toegenomen terwijl de risico- en 
egalisatievoorziening in omvang gedaald is.    
 
In het programma basispakket bedragen zowel de voordelen als nadelen voor het lopende 
begrotingsjaar  bijna € 1 mln. Ontwikkelingen op de afval- en grondstoffenmarkt hebben de grootste 
invloed op de bijstelling van het resultaat. Hoewel de voor- en nadelen tegen elkaar wegvallen, 
bedragen de afzonderlijke mutaties opgeteld bijna € 2 mln. Dat illustreert de grilligheid van de Avri-
begroting. 
 Avri beschikt over een risico- en egalisatievoorziening om onder andere dergelijke mutaties op te 
vangen. Bij de jaarrekening 2016 bedroeg deze risico- en egalisatievoorziening nog € 1,2 mln 
(weerstandsratio 0,6). Door de inzet van de voorziening ten gunste van het tarief afvalstoffenheffing, is 
de voorziening ondertussen gedaald naar € 0,7 mln, ofwel een weerstandsratio van 0,3 (ruim 
onvoldoende). 
 
In deze bestuursrapportage worden we tevens geconfronteerd met een toename van risico's. Het 
grootste risico betreft de actuele landelijke problematiek rondom de vergoeding van kunststof 
verpakkingen. Als gevolg van de raamovereenkomst Kunststof verpakkingen is de vergoeding voor 
gemeenten afhankelijk van de door de afnemer gesorteerde tonnages en niet van de door Avri 
ingezamelde en aangeboden tonnages. Hierdoor lopen gemeenten risico dat een lager tonnage 
geschikt is voor vermarkten naar de eindverwerker.  
De gevolgen van het gewijzigde risicoprofiel voor de weerstandsratio zijn beschreven in het onderdeel 
'Financiën' van dit voorstel en in de Berap. 
 
Beoogd effect 
De budgetten van 2017 bijstellen en inzicht geven in de verwachte financiële resultaten van 2017. 
 
 

Argumenten 
1.1 Het vaststellen van de bestuursrapportage  en de daarin opgenomen (programma)budgetten is een 
bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.  
 
2.1  Het bijstellen van de begroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. 
Kanttekeningen 
Geen. 
  
Communicatie 
De bestuursrapportage 2017 wordt in september behandeld in het Financieel overleg GR Avri met de 
regiogemeenten. Bestuurlijk relevante opmerkingen kunnen in de vergadering van het Algemeen 



Bestuur worden ingebracht. De bestuursrapportage 2017 wordt na vaststelling digitaal beschikbaar 
gesteld via de website van Avri. 
 
Financiën 
 
Ontwikkeling baten en lasten 
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van baten en lasten per programma weergegeven. Vervolgens 
worden de verwachte exploitatie resultaten toegelicht. 
 

 
 
Programma basispakket 
Voor het programma basispakket wordt een positief exploitatiesaldo van € 27.000 verwacht. Dit saldo 
wordt toegevoegd aan de voorziening Basispakket. De totale baten en lasten van dit programma stijgen 
van 23,4 mln. naar 24,2 mln. (+3%). Ondanks het geringe exploitatiesaldo zijn er diverse onderliggende 
mutaties, die in onderstaande tabel zijn weergegeven. Voor de onderbouwing van deze mutaties 
verwijzen wij naar de bestuursrapportage. 
 

 
Programma Pluspakket 
Het programma pluspakket kent een exploitatiesaldo van € 0. Dit is het gevolg van het uitgangspunt dat 
Avri tegen kostprijs de activiteiten uitvoert en de IBOR activiteiten op basis van de raamovereenkomst 
met de gemeente verrekend. De baten en lasten nemen fors toe: van € 14,7 mln. naar € 18,5 mln. 
(+26%). De forse toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitvoering van diverse 
investeringsprojecten. Daarnaast stijgen de baten en lasten door aanvullende handhavingopdrachten 

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA'S AVRI Begroting Berap Verschil Verschil

2017 2017

Lasten

Programma basispakket 23.451.000 24.219.000 768.000 3%

Programma pluspakket 14.712.000 18.546.000 3.834.000 26%

Programma bedrijfsafval 1.570.000 1.626.000 56.000 4%

Totaal lasten 39.733.000 44.391.000 4.658.000 12%

Baten

Programma basispakket 23.451.000 24.219.000 768.000 3%

Programma pluspakket 14.712.000 18.546.000 3.834.000 26%

Programma bedrijfsafval 1.578.000 1.749.000 171.000 11%

Totaal baten 39.741.000 44.514.000 4.773.000 12%

Saldo baten en lasten 8.000 123.000 115.000 -

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

Resultaat voor bestemming 8.000 123.000 115.000 -

Onttrekking uit reserves 0 0 0 -

Storting naar reserves 8.000 123.000 115.000 -

Resultaat na bestemming 0 0 0 -

Voor- en nadelen programma basispakket 2017 Mutatie

x € 1.000

Voordelen Aanbiedingen restafval huishoudens 180

Marktvergoeding papier 550

Nieuw contract kleding 220

950

Nadelen Bijstelling opbrengsten kunststof verpakkingen 2017 -200

Bijstelling opbrengsten drankenkartons 2017 -130

Sorteer- en vermarktingverliezen kunststof verpakkingen 2016 -170

Hoger verwerkingstarief hout -120

Toename verwerkingskosten door stijging gebruik milieustraten -110

Toename productiekosten door stijging gebruik milieustraten -160

Kostenstijging door nieuwe CAO gemeenten -65

Overige, per saldo 32

-923

Totaal saldo voor- en nadelen programma basispakket 27



voor een aantal gemeenten. 
 
Programma Bedrijfsafval 
Het netto resultaat van dit programma wordt positief bijgesteld naar € 115.000. Het rendement bedraagt 
8% op de omzet en ligt in lijn met de realisatiecijfers 2016 en begroting 2018. De bijstelling van het 
resultaat wordt voor ca. 80% veroorzaakt door de stijging van de marktvergoeding voor het ingezamelde 
bedrijfspapier, als gevolg van de wereldwijd aanhoudende grote vraag naar papier. Daarnaast zorgt het 
economisch herstel voor een groter aanbod van hoeveelheden afvalstromen door bedrijven en stijging 
van het resultaat. 
 
Weerstandsvermogen 
In deze bestuursrapportage is het risicoprofiel van Avri geactualiseerd. In onderstaande tabel is de 
ontwikkeling van de weerstandsratio's weergegeven ten opzichte van de jaarstukken 2016 (jan. 2017)..  
 

 
 
De weerstandsratio van het programma basispakket daalt van 0,6 (Onvoldoende) naar 0,3 (Ruim 
onvoldoende). Dit is het gevolg van enerzijds toegenomen  risico's (van  € 2,0 mln. naar € 2,4 mln.)  
rondom de vergoeding van kunststof verpakkingsmateriaal, het risico op een dalend aanbod van 
restafval door huishoudens en het risico op naheffing van vennootschapsbelasting (vpb) over 2016. 
Gelijktijdig daalt de weerstandscapaciteit voor de risico's van het basispakket met € 0,5 mln. (ingezet ten 
gunste van het tarief afvalstoffenheffing 2017) naar € 0,7 mln..  
 
Daarnaast laten de in de inleiding beschreven grilligheden op de afval- en grondstoffenmarkt en de 
landelijke onzekerheden rondom de verwerking van kunststof verpakkingen zien dat de financiële 
uitkomsten voor begrotingsjaar 2017 (nu neutraal geprognosticeerd) uiterst onzeker zijn. Gemeenten 
dienen weerstandscapaciteit voor GR Avri in overweging te nemen.  
 
Voor het programma bedrijfsafval neemt het weerstandsvermogen toe als gevolg van de positieve 
bijstelling van het resultaat op bedrijfsafval. 
 
Uitvoering 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 
1. Bestuursrapportage 2017 Avri 
 

Ontwikkeling ratio weerstandsvermogen

Programma

Jaarstukken 

2016

Berap 

2017 Verschil

Basispakket 0,6 0,3 -0,3

Pluspakket 1,0 1,0 0,0

Bedrijfsafval 1,0 3,0 2,0


