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1 INLEIDING 
 
Deze bestuursrapportage gaat in op de (beleids)ontwikkelingen binnen GR Avri in 2017 en is daarnaast 
overwegend financieel van aard. Het heeft als belangrijk doel om de gemeenten te informeren over de voortgang 
van de uitvoering van het vastgestelde beleid en de hiermee gepaard gaande uitputting van budgetten.  
 
De rapportage gaat in op afwijkingen van de verwachte realisatiecijfers 2017 (prognose) ten opzichte van de GR 
begroting 2017 (inclusief 1e wijziging zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Avri in december 
2016). 
 
Leeswijzer 
Na de beschrijving van de algemene ontwikkelingen in 2017 (hoofdstuk 2) en de bestuurlijke samenvatting 
(hoofdstuk 3) gaan we per programma in op de relevante ontwikkelingen en de financiële prognose voor 2017.  
 
In deze bestuursrapportage komen de volgende (vastgestelde) programma's aan bod: 

 Programma Basispakket 

 Programma Pluspakket 

 Programma Bedrijfsafval 
 

Vervolgens gaan we in deze bestuursrapportage in op de ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering van Avri.  
Deze zijn - evenals in de begroting 2018 - in een separaat hoofdstuk ondergebracht. Daarnaast wordt een 
prognose gegeven van de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen en zijn de risico's binnen Avri opnieuw 
beoordeeld. Hierdoor komen we tot een geactualiseerd beeld van het weerstandsvermogen. Dat is belangrijk 
gezien de lage stand van de reserves binnen Avri. Tot slot gaan we in op de verwachte uitputting van de 
investeringskredieten. 
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2 ONTWIKKELINGEN 2017 

In dit hoofdstuk gaan we in op diverse ontwikkelingen in 2017. Dit hoofdstuk dient enerzijds als terugblik op het 
eerste halfjaar van 2017 en gaat anderzijds in op bestuurlijk relevante ontwikkelingen die momenteel (juli 2017) 
actueel zijn. 
 
2.1 Uitwerking beleid en projectplan "Van Afval Naar Grondstof" per 2019 

Afgelopen half jaar heeft Avri gewerkt aan voorstellen voor nieuw afvalbeleid. Daarin is nauw samengewerkt met 
de beleidsadviseurs van de tien gemeenten.  Er zijn twee beleidsvarianten ontwikkeld. 
 
De eerste variant hield in dat het restafval slechts 1 keer per maand opgehaald wordt waarbij de restafvalcontainer 
nog maar 140 liter groot mag zijn en de inwoners een extra container krijgen voor plastic. De tweede variant hield 
in dat het restafval niet langer thuis wordt opgehaald, maar je het afval zelf weg moet brengen. Beide varianten zijn 
toegelicht in beeldvormende avonden van de tien gemeenten. In de vergadering van Algemeen Bestuur van Avri 
op 9 maart bleek een meerderheid van de gemeenten voorstander van de tweede variant.  
 
De keuze voor variant twee houdt in dat vanaf 2019 alleen de herbruikbare stromen (grondstoffen) worden 
opgehaald bij de inwoners. Restafval wordt dus niet meer opgehaald bij de mensen thuis. Dat is een fundamentele 
breuk met een systeem dat honderden jaren heeft gefunctioneerd.  Dit beleid is net als het huidige beleid (Goed 
Scheiden Loont sinds 2014) eerlijker en beter. Alleen is het niet op alle onderdelen voor iedereen ook leuker, want 
je moet je restafval nu zelf wegbrengen (naar een ondergrondse verzamelcontainer). Daar zit precies de prikkel. 
Juist omdat inwoners niet graag met hun restafval op stap gaan, gaan ze nog beter scheiden en is de verwachting 
(gebaseerd op ervaringen elders) dat de hoeveelheid restafval halveert.  Omdat de hoeveelheid restafval zal 
halveren en Avri alleen nog grondstoffen ophaalt bij de inwoners thuis, noemen we het beleid daarom: Van Afval 
Naar Grondstof (VANG). 
 
Geen enkel beleid kent alleen maar voordelen. Er zullen mogelijk mensen zijn die niet in staat zijn hun afval weg te 
brengen. Daarom wordt geïnvesteerd in personeel die waar nodig ouderen en gehandicapten gaan helpen met het 
wegbrengen van hun restafval. Tevens is bij het aanscherpen van het afvalbeleid vaak sprake van ontwijkgedrag. 
Dat gedrag resulteert in bijplaatsingen bij ondergrondse containers en vervuiling van de herbruikbare 
grondstofstromen. Daarom wordt geïnvesteerd in handhaving (1,5 fte structureel extra) en is ook de inzet van 
camera's als optie in het projectplan meegenomen. Verder is de verandering voor onze medewerkers ook wennen 
en zal een deel van het personeel worden omgeschoold om te leren werken met het ledigen van de vele 
ondergrondse containers. 
 
In het tweede kwartaal van dit jaar heeft Avri gewerkt aan een projectplan. In dat plan zijn de benodigde 
investeringen verder uitgewerkt en de kosten en inkomsten nader gespecificeerd zijn. Het betreft bijvoorbeeld de 
kosten voor de honderden extra ondergrondse containers, maar ook de kosten voor extra handhaving en de 
verminderde inkomsten op de grondstofstromen. Dit plan ligt voor in het AB vergadering van 26 oktober 2017. Op 
basis van dat plan kan Avri, na goedkeuring door het Algemeen Bestuur, de voorbereidingen starten voor het 
nieuwe afvalbeleid.  

2.2 Vergoeding kunststof verpakkingen 

De vergoedingenstructuur voor kunststof verpakkingen is gebaseerd op de raamovereenkomst Verpakkingen. 
Gezien de complexiteit van de financieringsafspraken (rondom meerdere boekjaren, fracties etc.) zijn de highlights 
per boekjaar verdeeld. 
 
Vordering 2015 
In de jaarrekening 2015 heeft Avri melding gemaakt van een openstaande vordering op Stichting Afvalfonds 
betreffende de vergoeding voor het kunststof verpakkingsmateriaal over een gedeelte van 2015. Over de 
openstaande vordering op Stichting Afvalfonds uit 2015 zijn de bestuurders regelmatig geïnformeerd. In de 
jaarrekening van 2016 is op basis van het verloop van het juridische proces een reservering getroffen voor dit risico 
(€ 196.000). De verwachting is dat we aan het einde van de zomer 2017 de besprekingen met Stichting Afvalfonds 
worden afgerond. De verwachte resultaten kunnen we gezien het juridische proces op dit moment (juli 2017) nog 
niet rapporteren. Er is geen aanvullende financiële reservering in voorliggende bestuursrapportage verwerkt. 
 
  



 

5 

Afrekening 2016 
In april 2017 is Avri door de sorteerder geïnformeerd over de definitieve afrekening (vermarkte tonnages) over 
2016. Voor 2016 hebben we te maken met een nadeel door tonnageverlies als gevolg van vochtverlies van 
aangeleverde en gesorteerde drankenkartons. Dit effect was bij de jaarrekening nog niet voorzien, aangezien 2016 
het eerste jaar is waarover de definitieve afrekening kan worden opgemaakt. Het financiële effect is verwerkt in 
voorliggende bestuursrapportage (programma Basispakket). 
 
Bij de sorteerder liggen eind 2016 grote hoeveelheden niet gesorteerde tonnen vanwege capaciteitsgebrek in de 
sorteerlijnen. Daarnaast lag er ook een  forse hoeveelheid gesorteerde tonnen in afwachting van vermarkting 
gezien de slechte grondstoffentarieven. De vergoeding aan Avri vanuit Nedvang vindt plaats over vermarkte 
tonnen (dit is conform raamovereenkomst Afvalfonds-VNG).  
 
Vergoeding 2017 
Over 2017 is de vergoeding van € 788,- naar € 756,- per ton verlaagd (zoals aangegeven in de meerjarenbegroting 
op basis van de raamovereenkomst Stichting Afvalfonds met VNG). De aanvullende vermarktingsvergoeding is 
voorlopig gesteld op € 90,- per ton terwijl de sorteerder een vergoeding van € 120 per ton vraagt. Dit geeft 
discussie tussen Nedvang en de sorteerder. Volgens de raamovereenkomst gaat de vermarktingsvergoeding 1 op 
1 van Nedvang naar de sorteerder en verwacht Avri dus geen financieel risico te lopen.  
 
Daarnaast is er momenteel nog steeds discussie tussen VNG en Afvalfonds over de kunststof niet-verpakkingen. 
Stichting Afvalfonds is van mening dat voor deze fracties geen vergoeding dient te worden uitgekeerd. Inschatting 
is dat dit ongeveer 7% van het totaal ingezamelde tonnage kunststoffen betreft (circa 250 ton). Daarnaast is er nog 
steeds discussie over de verwerking van PET-schalen. Hiervoor is geen verwerkingsmethode waardoor het 
thermisch recyclen (verbranden) één van de weinige opties is. Naar schatting gaat dit om 5% van het totaal 
ingezamelde kunststof (circa 190 ton) waarvan het onzeker is of hier een vergoeding voor komt. Het thermisch 
recyclen is voor vergoeding namelijk uitgesloten op basis van de raamovereenkomst. In voorliggende 
bestuursrapportage is hiervoor geen aanvullende reservering verwerkt. 
 
Zowel de discussie over de vermarktingsvergoeding als over de uitbetaling van kunststof niet-verpakkingen gelden 
voor de jaren 2016 en 2017. 
 
2.3  Uitvoering Integraal Beheer Openbare Ruimte 

Sinds de overname van de gemeentelijke buitendiensten werkt Avri samen met de gemeenten aan de 
professionalisering van de nieuwe dienstverlening. Dit heeft onder andere geresulteerd in een verbeterde 
rapportage over de verantwoording van het uitgevoerde werk, begroting en een met de gemeente afgestemde 
planning&control cyclus. De begroting 2018 is voor 1 juli 2017 bij de gemeenten ingediend.  

De afgelopen maanden zijn er diverse berichten in de media verschenen over de uitvoering van werkzaamheden 
door Avri. Hoewel de gerealiseerde beeldkwaliteit in hoofdlijnen voldoet aan de afspraken uit de DVO, realiseren 
we ons dat het beeld bij raadsleden hiermee niet altijd overeenkomt. We zijn voornemens om middels 
bijeenkomsten met raadsleden informatie te verstrekken over de beeld-kwaliteit methode, waarin (middels foto's) 
inzicht wordt gegeven in de afgesproken normen. Daar waar onduidelijkheid bestaat over de monitoring hebben 
Avri en gemeente reeds een gezamenlijke monitoring opgezet. We zien daarnaast een landelijke trend dat door 
wettelijke ontwikkelingen (zoals de bestrijding van onkruid zonder gif) de beeldkwaliteit daalt.  
 
Uit gesprekken die afgelopen half jaar gevoerd zijn met medewerkers van de overgekomen buitendiensten blijkt 
dat zij (ondanks de verschenen publiciteit) erg tevreden zijn over Avri als werkgever. Daarnaast is afgelopen half 
jaar gewerkt aan de verdere uitbreiding van het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook 
heeft Avri in het eerste half jaar contact gezocht met de reclassering en met vluchtelingenwerk Nederland. Aan de 
reclassering is het aanbod gedaan om mensen met lichte vergrijpen te begeleiden. Met vluchtelingenwerk is 
onderzocht in hoeverre Avri statushouders kan begeleiden met het oog op integratie van statushouders in de 
samenleving. Ondertussen heeft Avri daarin de eerste ervaringen opgedaan.   
 
2.4 Strategisch Bedrijfsplan Avri 2017-2020 
Het afgelopen half jaar heeft Avri gewerkt aan het strategisch bedrijfsplan van Avri voor de periode 2017 t/m 2020. 
Hier staat de missie, visie en strategie beschreven en wordt kort teruggeblikt op het vorige bedrijfsplan. Daaruit 
wordt duidelijk dat Avri zich ontwikkeld heeft tot een organisatie die: 
 

1. grondstoffen inzamelt in plaats van afval; 
2. het takenpakket heeft verbreed met integraal beheer van de openbare ruimte; 
3. bedrijfsmatig, transparant en klantgericht werkt; 
4. maatschappelijk verantwoord onderneemt. 
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Deze koers wil Avri vasthouden in de komende bedrijfsplanperiode, omdat we hiermee nog steeds invulling geven 
aan bestaande maatschappelijke ontwikkelingen en wensen. Daaraan hebben we nog 2 strategische punten 
toegevoegd die deze koers aanvullen: 

1. Proactief inspelen op veranderingen in de maatschappij en maatschappelijke initiatieven mogelijk maken 
(adaptieve organisatie); 

2. Verbeteren van de duurzame houding van inwoners en bedrijven (moraliteit) ten opzichte van grondstoffen 
en de openbare ruimte. 

Om hieraan vorm te geven zijn 7 strategische doelen benoemd met subdoelen die zoveel mogelijk SMART 
geformuleerd zijn. Het strategisch bedrijfsplan ligt voor in de AB vergadering van 26 oktober 2017. 
 
2.5 Organisatie wijziging bedrijfsvoering 
In het afgelopen half jaar is een organisatiewijziging doorgevoerd. Aanleiding was het vertrek van de manager 
bedrijfsvoering in 2016. De afdeling Bedrijfsvoering bestond bij Avri uit veel verschillende vakgebieden, zoals 
P&O/KAM en Financiën/ ICT. Deze vakgebieden vragen veel specialistische kennis van de leidinggevende en zijn 
daarom lastig te combineren in één managementfunctie. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur op verzoek van het 
MT van Avri besloten om de managementfunctie te laten vervallen. De teammanagers die leiding geven aan de 
teams Fin/I&A en P&O/KAM maken nu onderdeel uit van het MT.  
 
De organisatiewijziging is doorgevoerd in april en levert een financiële besparing op omdat de managementfunctie 
wordt ingevuld door de bestaande formatie. De besparing is verwerkt in voorliggende bestuursrapportage. Door 
deze wijziging verbetert de bestuurbaarheid van de organisatie. De managers van de 2 teams (nu 'hoofden' 
genoemd) brengen namelijk veel kennis in het MT wat leidt tot kwalitatief betere en snellere besluiten. 
 
2.6 Vennootschapsbelasting 
Overheidsondernemingen, waaronder ook gemeenschappelijke regelingen, zijn sinds 1 januari 2016 
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Dit houdt in dat Avri over haar ondernemingsactiviteiten aangifte 
vennootschapsbelasting moet doen over het boekjaar 2016 en de daarop volgende boekjaren. 
 
In 2016 is de vennootschapsbelastingplicht van Avri onderzocht. Avri heeft de fiscale duiding van de GR 
activiteiten geanalyseerd. Deze analyse is vervolgens voorgelegd aan de Belastingdienst en kan als volgt worden 
samengevat: 
 

Programma's Avri Vpb plicht? Onderbouwing 

Programma Basispakket Geen vpb-plicht Publiekrechtelijke taak 

Programma Pluspakket  Geen vpb-plicht Geen winstoogmerk 

Programma Bedrijfsafval vpb-plicht Ondernemersactiviteit 

        Tabel 1: prognose vpb plicht programma's Avri 

 
Ook Avri Realisatie B.V. en Avri Solar B.V. worden betrokken in het onderzoek. Over de belastingplicht van beide 
B.V.'s vindt nog overleg plaats. 
 
Discussie in de afvalbranche 
Omdat in de afvalbranche nog een aantal onduidelijkheden bestaan wanneer het om de nieuwe wet gaat, voert 
branchevereniging NVRD overleg met de Belastingdienst om deze onduidelijkheden weg te nemen. De 
Belastingdienst staat op het standpunt dat de verkoop van grondstoffen een belaste ondernemersactiviteit is en 
niet binnen het cluster 'inzameling huishoudelijk afval' valt. Naar verwachting zal het overleg met de belastingdienst 
nog dit jaar worden afgerond. 
 
Vervolgacties Avri 
In verband met bovenstaande discussie en onduidelijkheid heeft Avri voor het jaar 2016 uitstel aangifte 
vennootschapsbelasting aangevraagd. In het 3

e
 kwartaal van 2017 zal Avri een voorlopige aanslag aanvragen die 

te zijner tijd op basis van de definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2016 met de Belastingdienst wordt 
verrekend. Daarmee wachten we de uitkomsten van de branche afspraken af en wordt gelijktijdig een hoge 
heffingsrente vermeden indien het standpunt van de Belastingdienst over de fiscale behandeling van grondstoffen 
standhoudt. Daarmee zouden alle gemeenten in Nederland te maken krijgen, wat naar verwachting een verhoging 
van de afvalstoffenheffing tot gevolg heeft. Daarnaast is er nog geen duidelijkheid over de wijze van 
resultaatbepaling van deze activiteit.  

Een belastingplicht over het resultaat op verkoop van grondstoffen (omzet ca. € 6 mln.) is niet voorzien in de 
jaarstukken 2016, aangezien uit 1e (landelijke) berichtgeving en standpunten alle taken binnen de 
afvalstoffenheffing niet vpb-plichtig zouden zijn, gezien de publiekrechtelijke taak. Het risico op naheffing voor het 
jaar 2016 is toegevoegd aan het risicoprofiel voor het programma Basispakket (zie par. 9.2).  
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3 BESTUURLIJKE SAMENVATTING 
 

3.1 Resultaten per programma 

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 de 
grilligheid van dit programma typeren.  
 

  
     Tabel 2: voor- en nadelen programma Basispakket 2017 

 
De baten afvalstoffenheffing worden met 0,8% positief bijgesteld door toename van het gemiddeld aantal 
aanbiedingen restafval. Hoewel de gemiddelden in lijn liggen met de realisatiecijfers 2016, zijn ze gemiddeld per 
huishouden 0,4 aanbieding hoger dan in de begroting 2017 werd aangenomen.  
 
Evenals in 2016 wordt geprofiteerd van een aanhoudend hoge marktvergoeding voor het papier. De vergoeding ligt 
ook in 2017 ver boven begroting en op het hoogste niveau in jaren. De actuele, hoge vergoeding wordt 
voornamelijk veroorzaakt door aanhoudende grote vraag vanuit China en Amerika en het wereldwijd toenemende 
aantal internet bestellingen, wat een grotere vraag naar karton tot gevolg heeft. In deze bestuursrapportage wordt 
de begrote vergoeding (€ 82,50) bijgesteld naar € 125 per ton (+52%), wat een stijging van baten van € 550.000 tot 
gevolg heeft. Voor kleding is voor een hoger verwerkingstarief t/m 2018 ingeschreven bij de aanbesteding.  
 
Als gevolg van de raamovereenkomst Kunststof verpakkingen is de vergoeding voor Avri afhankelijk van de 
gesorteerde tonnages en niet van de door Avri ingezamelde en aangeboden tonnages. Hierdoor lopen gemeenten 
(Avri) risico dat een lager tonnage geschikt is voor vermarkten naar de eindverwerker. De vergoeding voor 
gemeenten is daarmee afhankelijk van de verwerking, beoordeling van kwaliteit en informatie van de sorteerders. 
Hierbij wordt risico gelopen op vochtverlies, vermenging met kunststof verpakkingen van andere gemeenten en 
daardoor wellicht meer vervuiling (met lagere opbrengsten tot gevolg). Zaken als vochtverlies, kunststof niet-
verpakkingen en PET trays zijn momenteel dan ook bespreekpunten tussen VNG, Stichting Afvalfonds en 
sorteerders, die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor vergoedingen aan gemeenten. Op basis van de 
eindafrekening van de sorteerder levert dit over 2016 een niet voorzien verlies op van € 170.000. Ook voor 2017 
worden de opbrengsten met € 100.000 afgeraamd, waarnaast tevens € 100.000 wordt afgeraamd als gevolg van 
een achterblijvend aanbod van kunststof verpakkingen door huishoudens.  
 
Ook de opbrengsten voor drankenkartons worden afgeraamd. De begroting 2017 is gebaseerd op ervaringscijfers 
uit 2016 waarin een gering aantal gemeenten drankenkartons inzamelden. Zoals ook geconstateerd bij de 
jaarstukken 2016 blijkt de hoeveelheid in werkelijkheid beduidend lager te zijn. Daarnaast wordt (net als voor het 
kunststof) rekening gehouden met gewichtsverlies uit het sorteerproces (zie vorige alinea).  
 

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
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Evenals aangegeven in de jaarstukken 2016, staan de verwerkingskosten voor hout onder enorme marktdruk, 
waardoor de verwerkingstarieven nog verder zullen stijgen. De stijging hangt samen met een marktoverschot aan 
hout onder andere door de import vanuit Engeland. Bovendien wordt de subsidie op biomassa vanaf najaar 2017 
afgeschaft, dit zal een extra stijging van het verwerkingstarief gedurende 2017 teweeg brengen. Samen met de 
stijging van het aanbod, komt het verwachte nadeel op verwerkingskosten op € 117.000.  
 
De bezoekersaantallen op de milieustraten liggen ca. 10% hoger dan normaal. Dit wordt verklaard door de 
verbeterde economische omstandigheden.  De capaciteit van toezichthouders is hierop uitgebreid. Daarnaast zijn 
de verwerkingskosten hoger als gevolg van het hogere aanbod. De productiekosten nemen daarnaast toe door de 
nieuwe CAO Gemeenten (1 mei 2017 tot 1 januari 2019). Hierdoor gaan we uit van een stijging van salarislasten 
van 1,5%. 
 
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. Behalve investeringen in riolering 
voert Avri met ingang van 2017 ook investeringen in openbare verlichting en rehabilitatie van wegen uit op verzoek 
van gemeente Neerijnen. Daarnaast stijgen de baten en lasten door aanvullende handhavingopdrachten voor een 
aantal gemeenten. 
 
Programma Bedrijfsafval 
Het netto resultaat van dit programma wordt positief bijgesteld naar € 123.000. 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. 
 
3.2 Toenemende risico's 

Het risicoprofiel van het basispakket neemt toe van € 2,0 naar € 2,4 mln. Naast de in de vorige paragraaf 
beschreven situatie rondom de vergoeding van kunststof verpakkingen , worden meer financiële risico's aan het 
risicoprofiel toegevoegd. 
 
Op basis van de ervaring van 2016 wordt het generieke risico op wijziging van het aanbiedgedrag van restafval 
door huishoudens opgenomen. De gescheiden inzameling van drankenkartons had in 2016 een groot nadelig 
effect op het aantal aanbiedingen restafval en hieruit volgende opbrengsten (€ 0,4 mln. minder opbrengsten als 
gevolg van gemiddeld 1 aanbieding restafval per huishouden minder op jaarbasis). Voor de beleidswijziging per 
2019 wordt het risico verwerkt in het tarief afvalstoffenheffing. 
 
Daarnaast is er momenteel onduidelijkheid in de afvalbranche over de vennootschapsbelasting (vpb) plicht over de 
verkoop van ingezamelde grondstoffen (zie par. 2.6). Daarmee zouden alle gemeenten in Nederland te maken 
krijgen, wat naar verwachting een verhoging van de afvalstoffenheffing tot gevolg heeft. Bovendien is er nog geen 
duidelijkheid over de wijze van resultaatbepaling van deze activiteit. Wij nemen een schatting van de naheffing 
over het boekjaar 2016 in het risicoprofiel op, aangezien dit niet in de jaarstukken 2016 is voorzien.  
 
In onderstaande tabel is per programma de ontwikkeling van de ratio weerstandsvermogen weergegeven.  
 

 
Tabel 3: ontwikkeling weerstandsratio's 

 
Voor het programma basispakket daalt het weerstandsvermogen door toename van de hiervoor beschreven 
risico's met € 0,4 mln. en gelijktijdig de daling van de weerstandscapaciteit met € 0,5 mln. (ingezet ten gunste van 
het tarief afvalstoffenheffing 2017) naar € 0,7 mln.. De weerstandsratio daalt van 0,6 (Onvoldoende) naar 0,3 
(Ruim onvoldoende). Daarnaast laten de in de vorige paragraaf beschreven grilligheden op de afval- en 
grondstoffenmarkt en de landelijke onzekerheden rondom de verwerking van kunststof verpakkingen zien dat de 

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
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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. 
 
3.3 Ontwikkelingen bedrijfsvoering 

In 2017 zijn diverse verbeteringen in de bedrijfsvoering van Avri doorgevoerd. In het Dagelijks Bestuur is besloten 
om de afdeling bedrijfsvoering anders in het managementteam te positioneren. Eén generieke manager is 
vervangen door twee hoofden; een hoofd Financien/ICT en een hoofd P&O/KAM. Hierdoor worden risico's eerder 
onderkend en kunnen kansen sneller benut worden. Dit zal leiden tot kwalitatief betere besluiten en scherpere 
controle op het naleven van regels en kaders. 
 
Daarnaast zijn diverse verbeteringen doorgevoerd om meer grip te krijgen op de budgetuitputting bij de uitvoering 
van de IBOR taken. Voorbeelden zijn de verbetering van budgetrapportages, aanscherping van interne 
procedures, vereenvoudiging van de administratie en intensieve samenwerking tussen de vakafdeling, financiën en 
contractmanagers. De genoemde stappen hebben mede geresulteerd in sterk verbeterde werkbegrotingen en 
rapportages. Deze zijn meer gestructureerd van opzet en bieden gedetailleerder inzicht in de verwachte uitgaven. 
Avri was dankzij deze verbeteringen in staat de werkbegroting 2018 tijdig aan de gemeenten aan te leveren. 
 
Ook stonden de eerste maanden van 2017 in het teken van de eerste zelfstandige jaarstukken 2016 en de 
begroting 2018. In deze begroting zijn diverse verbeteringen doorgevoerd, zoals de aansluiting op de 
geactualiseerde nota Reserves en Voorzieningen en nota Risicomanagement. Ook zijn de cijfers uit het 
programma Pluspakket gedetailleerder inzichtelijk gemaakt en aangesloten met de actuele IBOR werkbegrotingen. 
Tot slot zijn de nieuwe verslaggeving vereisten volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verwerkt. 
De jaarstukken 2016 en begroting 2018 zijn in juli 2017 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.  
 
ICT projecten 
Op 22 december 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de uitvoering van het ICT projectplan 2017. Met 
de uitvoering van deze projecten wordt een verhoging van de efficiency en een verkleining van de bedrijfsvoering 
risico's beoogd. In dit projectplan zijn 5 ICT projecten opgenomen, waarvan 2 specifiek voor de uitvoering van 
IBOR activiteiten. De ICT projecten zijn in volle gang en worden naar verwachting binnen budget afgerond. 
Onderstaand een opsomming per project: 
 
Het advies voor een optimale ICT infrastructuur voor Avri heeft geresulteerd in een advies voor de korte termijn (1 
tot 3 jaar) voor verlenging van de samenwerking met GR Regio Rivierenland. Avri volgt dit advies op, mede gezien 
de voorkeur voor regionale samenwerking en gaat na de zomer in gesprek voor de technische en contractuele 
uitwerking.  
 
De implementatie van boordcomputers in de voertuigen voor Afvalbeheer (optimalisatie werkprocessen) heeft 3 
maanden vertraging (naar najaar 2017) opgelopen als gevolg van de onvoorziene inkoopprocedure. De 
inkoopprocedure wordt momenteel gevolgd, waarbij implementatie na de zomer van start gaat. Gezien de grote 
impact op de uitvoerende processen en de hoeveelheid gebruikers in de uitvoering is extra zorgvuldigheid bij de 
implementatie geboden. 
 
De implementatie van een Document Management Systeem heeft intussen geresulteerd in de aanschaf van een 
systeem. Het project kent een vertraging van 2 maanden, waardoor live gang na de zomer is gepland en het 
project in het najaar van 2017 wordt afgerond. De vertraging is het gevolg van lange doorlooptijden in afspraken 
met leveranciers en extra technische installatietests in de selectiefase. De verwachting is dat het project binnen 
budget wordt afgerond. 
 
De invoering van de projectadministratie IBOR is nog niet van start gegaan. Na besluitvorming door het Algemeen 
Bestuur is het projectvoorstel aan de IBOR gemeenten voorgelegd en zijn de functionaliteiten en financiën in maart 
2017 besproken, waarna door Avri goedkeuring is gevraagd. Hierbij is gebleken dat het systeem budgetneutraal 
voor de gemeenten per 2018 kan worden ingevoerd. Vanwege de prioriteiten op de P&C cyclus voor de IBOR 
gemeenten in het eerste halfjaar van 2017, is het project nog niet van start gegaan. Avri onderzoekt in eerste 
instantie of zij kan samenwerken met branchegenoten.  
 
De invoering van een meldingen systeem IBOR ligt op planning conform de met gemeenten afgestemde live datum 
van 1 januari 2018. Na besluitvorming door het Algemeen Bestuur is het projectvoorstel aan de IBOR gemeenten 
voorgelegd en zijn de functionaliteiten en financiën in maart 2017 besproken, waarna door Avri goedkeuring is 
gevraagd. Hierbij is gebleken dat het systeem budgetneutraal voor de gemeenten per 2018 kan worden ingevoerd. 
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4 PROGRAMMA BASISPAKKET 

 

 

 

 

BASISPAKKET 

 

 

 

  

4.1 Inleiding 

In het programma Basispakket zijn de diensten opgenomen die Avri uitvoert voor de 10 gemeenten in Rivierenland. 
Met deze diensten geeft Avri invulling aan de gemeentelijke afvaltaak van inzameling en verwerking van 
huishoudelijke afvalstoffen én aan het Regionale Afvalbeheer Plan. In dit plan zijn de ambities en speerpunten van 
de 10 gemeenten op het gebied van afval en grondstoffen vastgelegd. 

 
4.2 Beleidsontwikkelingen 

In maart 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten nieuw beleid in te voeren, waarbij naast de financiële prikkel 
ook de comfortprikkel wordt ingebouwd. Hiermee wordt een verdere reductie van het restafval nagestreefd. De 
regionale doestelling voor 2020 is in het nieuwe beleid vastgesteld op 75 kilo restafval per persoon per jaar. Dat ligt 
zelfs onder de landelijke doestelling voor 2020 (100 kg restafval per persoon per jaar). De door de gemeenten 
gekozen variant "restafval op afstand" wordt momenteel in een projectplan uitgewerkt om vanaf 2019 uit te voeren 
(zie ook par. 2.1 op pagina 4).  
 
Voor het begrotingsjaar 2017 zijn er geen ontwikkelingen met betrekking tot het uitgevoerde beleid binnen dit 
programma. 

 
  

Dit programma gaat over: 

Het inzamelen van verwerken van huishoudelijke 

afvalstromen en grondstoffen. 
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4.3 Ontwikkelingen van baten en lasten 

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de baten en lasten van het programma Basispakket uiteengezet. 
Extra inkomsten als gevolg van aanbiedingen restafval door huishoudens en een hogere marktvergoeding voor 
papier zorgen voor voordelen op de exploitatie. Deze worden gecompenseerd door nadelen op verwerkingskosten 
en hogere sorteer- en vermarktingskosten voor kunststof verpakkingen. Het resultaat wordt licht bijgesteld naar 
een voordelig saldo van € 27.000 (afwijking van de totale lasten nihil). Dit bedrag wordt toegevoegd aan de 
Voorziening Basispakket. 

 

 
        Tabel 4: resultaat programma basispakket 

 
In de volgende paragrafen worden de afzonderlijke mutaties nader verklaard. 

4.3.1 Baten afvalstoffenheffing 
De uitvoeringslasten van het basispakket worden - na aftrek van de baten uit de ingezamelde grondstoffen - via de 
afvalstoffenheffing in rekening gebracht bij de inwoners. De afvalstoffenheffing bestaat uit een basistarief (vast 
tarief) en een variabel tarief. De hoogte van de afvalstoffenheffing is per huishouden verschillend. Deze wordt 
bepaald door het aanbiedvolume (60 liter via afvalpas, 140 liter mini container of 240 liter mini container) en het 
aantal keer per jaar dat restafval wordt aangeboden. De analyse baseert zich op de belangrijkste mutaties van de 
afvalstoffenheffing voor zowel het vaste deel als het variabele deel. 
  
Het basistarief voor 2017 bedraagt € 132 per huishouden. Op basis van het in de begroting 2017 verwachte 
aanbiedgedrag en de variabele tarieven per aanbieding restafval (€ 6 , € 3,50 en € 1,20) werd het variabele deel 
geraamd op gemiddeld € 55 per huishouden. In totaal is in de begroting 2017 een gemiddelde afvalstoffenheffing 
van € 187 geraamd. De tarieven afvalstoffenheffing uit de primaire begroting 2017 (juli 2016) zijn in december 2016 
bijgesteld. Dit was het gevolg van het lagere aanbiedgedrag dat in de bestuursrapportage 2016 was 
geconstateerd. Het basistarief met € 4 verhoogd (naar € 132) om een tekort in de voorziening te voorkomen.  
 
In voorliggende bestuursrapportage 2017 worden de baten afvalstoffenheffing bijgesteld op basis van de 
verwachte mutaties op zowel het basisdeel als het variabele deel van de afvalstoffenheffing. In onderstaande tabel 
zijn de mutaties ten opzichte van de begroting 2017 samengevat. Hieruit blijkt dat geringe nadelen op het basisdeel 
worden gecompenseerd door een groter aantal aanbiedingen restafval. 

 

 
       Tabel 5: ontwikkeling baten afvalstoffenheffing 

 
Baten basisdeel afvalstoffenheffing 
De prognose van baten uit het vaste deel van de afvalstoffenheffing is gebaseerd op de voortgangsinformatie en 
prognose zoals deze door Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) voor 2017 is aangeleverd. Op basis van 
deze cijfers verwachten wij over 2017 in totaal 6,1% van het bedrag aan opgelegde aanslagen niet te ontvangen 
door kwijtschelding en oninbaarheid. Dit percentage ligt in lijn met het patroon uit de jaarstukken 2016 (6,3%), 

RESULTAAT PROGRAMMA BASISPAKKET begroting berap verschil %

2017 2017

Baten afvalstoffenheffing 16.782.000 16.923.000 141.000 0,8%

Baten verwerking grondstoffen 5.534.000 6.157.000 623.000 11,3%

Lasten uitvoering Basispakket -22.320.000 -23.053.000 -733.000 3,3%

Resultaat programma basispakket -4.000 27.000 31.000

BATEN AFVALSTOFFENHEFFING begroting berap verschil %

2017 2017

Bruto baten basisdeel 12.444.000 12.436.000 -8.000

Kwijtschelding, oninbaar etc. -496.000 -556.000 -60.000

Netto baten basisdeel 11.948.000 11.880.000 -68.000 -0,6%

Bruto baten variabel deel (specificatie in tabel 6) 4.973.000 5.129.000 156.000

Kwijtschelding, oninbaar etc. -139.000 -86.000 53.000

Netto baten variabel deel 4.834.000 5.043.000 209.000 4,3%

Totaal baten afvalstoffenheffing 16.782.000 16.923.000 141.000 0,8%
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maar is 0,1% nadeliger dan de aanname in de begroting 2017 (6%). In de jaarstukken 2016 was reeds 
geconstateerd dat het percentage van huishoudens onder de armoedegrens nog steeds erg hoog is. De reserves 
bij de huishoudens zijn verbruikt. Hierdoor blijft de komende jaren een grote groep huishoudens voor kwijtschelding 
in aanmerking komen. Het financiële nadeel op de totale baten uit het basisdeel van de afvalstoffenheffing 
bedraagt € 68.000. 
 
Baten variabel deel afvalstoffenheffing 
De variabele baten afvalstoffenheffing volgen uit het aantal aanbiedingen restafval. De verwachte gemiddelden per 
huishouden per aanbiedvolume en hieruit volgende opbrengsten zijn in onderstaande tabel uiteengezet.  
 

 
      Tabel 6: baten afvalstoffenheffing o.b.v. aantal aanbiedingen 

 
Op basis van het aantal aanbiedingen t/m mei 2017 en het seizoenspatroon van voorgaande jaren, verwachten wij 
een stijging van het aantal aanbiedingen ten opzichte van de begroting 2017. Dit wordt veroorzaakt door een 
stijging van gemiddeld 0,4 en 0,5 aanbiedingen van respectievelijk 140 liter en 240 liter mini containers.  
 
In de begroting 2017 is uitgegaan van een lager aantal aanbiedingen op basis van de bestuursrapportage 2016 
(oktober 2016). Hierin was het aantal aanbiedingen restafval verlaagd als gevolg van de gescheiden inzameling 
van drankenkartons. Het gemiddeld aantal aanbiedingen ligt in 2017 in lijn met de realisatiecijfers 2016 en levert 
derhalve voor het begrotingsjaar 2017 naar verwachting een voordeel op de variabele opbrengsten. Het voordeel 
ten opzichte van de begroting 2017 bedraagt € 156.000 (3%). 
 
Ook voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing worden de kwijtscheldingen en oninbaarheid bijgesteld op 
basis van de voortgangsinformatie van BSR. Evenals bij het basisdeel ligt de prognose voor 2017 (2,8% 
oninbaarheid) in lijn met de percentages uit de jaarstukken 2016 (2,8%). In de begroting 2017 is uitgegaan van een 
oninbaar deel van 4%. Het financiële voordeel van 1,2% op de variabele inkomsten bedraagt € 53.000.  
 
De netto opbrengsten uit het variabele deel van de afvalstoffenheffing worden in totaliteit met € 209.000 positief 
bijgesteld (+4,3%).   
 
 

4.3.2 Baten verwerking grondstoffen 
De opbrengsten voor de verwerking van de ingezamelde grondstoffen zijn met € 623.000 gestegen ten opzichte 
van de begroting 2017. De stijging van de opbrengsten is in onderstaande tabel per grondstof gespecificeerd: 

 

 
      Tabel 7: Ontwikkeling verwerkingsopbrengsten grondstoffen 

 
  

Bruto baten afvalstoffenheffing o.b.v. aantal aanbiedingen

Jaarrek begroting berap verschil begroting berap verschil verschil

2016 2017 2017 begr-berap 2017 2017 begr-berap %

Gemiddeld aantal aanbiedingen

60 ltr. afvalpas 35,4 34,9 34,9 0,0 471.000 478.000 7.000 1,5%

140 ltr. mini container 9,6 9,3 9,7 0,4 1.226.000 1.315.000 89.000 7,3%

240 ltr. mini container 12,2 11,9 12,4 0,5 3.338.000 3.398.000 60.000 1,8%

Totaal 5.035.000 5.191.000 156.000 3,1%

Gemiddeld aantal aanbiedingen Variabele opbrengsten in €

BATEN GRONDSTOFFEN begroting berap verschil %

2017 2017

Kunststof verpakkingen 2.976.000 2.967.000 -9.000 -0,3%

Kleding 477.000 698.000 221.000 46,3%

Glas 285.000 328.000 43.000 15,1%

Papier 1.214.000 1.766.000 552.000 45,5%

Drankenkartons 317.000 185.000 -132.000 -41,6%

Vet 14.000 14.000 0 0,0%

IJzer 157.000 112.000 -45.000 -28,7%

Wit- en bruingoed 94.000 87.000 -7.000 -7,4%

Totaal 5.534.000 6.157.000 623.000 11,3%
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Kunststof verpakkingen 
De opbrengsten voor kunststof verpakkingen worden naar beneden bijgesteld als gevolg van een lager te 
vermarkten tonnage. Als gevolg van de raamovereenkomst Kunststof verpakkingen is de vergoeding voor Avri 
afhankelijk van de uitgesorteerde tonnages en niet van de door Avri ingezamelde en aangeboden tonnages. 
Hierdoor lopen gemeenten (Avri) risico dat een lager tonnage geschikt is voor vermarkten naar de eindverwerker. 
De vergoeding voor gemeenten is hier echter wel op gebaseerd en is afhankelijk van de verwerking, beoordeling 
van kwaliteit en informatie van de sorteerders, waarbij risico wordt gelopen op vochtverlies, vermenging met 
kunststof verpakkingen van andere gemeenten en daardoor wellicht meer vervuiling (met lagere opbrengsten tot 
gevolg). Zaken als vochtverlies, kunststof niet-verpakkingen en pet trays zijn momenteel dan ook bespreekpunten 
tussen VNG, Stichting Afvalfonds en sorteerders, die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor vergoedingen 
aan gemeenten. 
 
Voor 2017 wordt rekening gehouden met een daling van het tonnage van 6%, waarvan de helft (3%) wordt 
veroorzaakt door een lagere hoeveelheid ingezameld kunststof bij huishoudens. Daarnaast houden we rekening 
met 3% vochtverlies tijdens het sorteerproces (zie vorige alinea), gebaseerd op de cijfers van de sorteerders over 
2016.  
 
In tabel 4 komt het totale financiële nadeel van € 209.000 door het lagere (vermarktings)tonnage niet tot 
uitdrukking. Dit nadeel wordt namelijk voor € 200.000 gecompenseerd door een tariefsstijging die in 2017 is 
doorgevoerd door Stichting Afvalfonds voor het sorteren en vermarkten. Deze tarieven komen ten goede aan de 
sorteerders en zijn voor Avri neutraal. De tariefsverhogingen worden dus tevens verwerkt aan de lastenkant (zie 
par.4.3.3 vanaf pagina 16). Het lagere tonnage kunststof verpakkingen komt daarmee feitelijk tot uitdrukking aan 
de lastenzijde bij de kosten van afvalverwerking. 
 
Drankenkartons 
De opbrengsten drankenkartons blijven achter bij de begroting 2017. De begroting 2017 is gebaseerd op 
ervaringscijfers uit 2016 waarin een gering aantal gemeenten drankenkartons inzamelden. Zoals ook 
geconstateerd bij de jaarstukken 2016 blijkt de hoeveelheid in werkelijkheid beduidend lager te zijn. Voor 2017 is 
het tonnage 35% lager dan in de begroting. Daarnaast houden we ook bij deze grondstof rekening met vochtverlies 
tijdens het sorteerproces (zie vorige alinea Kunststof verpakkingen). Het totale financiële nadeel voor 2017 
bedraagt € 132.000. 
 
Kleding 
De kleding opbrengsten zullen naar verwachting € 221.000 hoger liggen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door 
toename van de aangeboden hoeveelheid textiel (circa 5%) en een forse stijging van het verwerkingstarief (+37%) 
als gevolg van een nieuw afgesloten contract tot en met 2018. In de begroting 2017 is uitgegaan van een 
vergoeding gebaseerd op een lagere kwaliteit van het textiel, uit de aanbesteding is voor een hoger tarief 
ingeschreven. 
 
Papier 
Op basis van de realisatiecijfers over 2017 verwachten we een geringe afname van de hoeveelheid papier (-3%), 
onder andere veroorzaakt door toenemende digitalisering. Desondanks worden de papieropbrengsten fors 
bijgeraamd, dit wordt veroorzaakt door een stijging van het markttarief voor papier. De stijging van het tarief wordt 
voornamelijk veroorzaakt door aanhoudende grote vraag vanuit China en Amerika en het wereldwijd grote aantal 
internet bestellingen, waarbij producten veelal in karton worden verpakt. De vergoeding voor het papier is 
afhankelijk van ontwikkelingen op de wereldmarkt en fluctueert maandelijks.  
 
In de begroting 2017 is uitgegaan van een vergoeding van € 82,50 per ton. Deze wordt op basis van de actuele 
marktontwikkelingen verhoogd naar € 125 per ton (+52%). In het eerste halfjaar van 2017 is de gemiddelde 
vergoeding gestegen naar € 130 per ton. De prognose ligt onder dit gemiddelde, gezien de mondiale politieke en 
economische onzekerheden. De ervaring leert dat bij dergelijke crises de vergoeding binnen een kwartaal met 20% 
tot 40% kan dalen. Over 2016 bedroeg het gemiddelde € 110 per ton.  
 
IJzer 
De tarieven voor ijzer (schroot) blijven op een laag niveau als gevolg van een lage vraag op de Europese markt. Dit 
lijkt een oorzaak te hebben in de huidige economische en politieke situatie in de wereld, wat tevens voor 
behoorlijke fluctuaties in de vergoeding zorgt. 
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4.3.3 Lasten uitvoering basispakket 
Het totaal van de uitvoeringslasten van het basispakket (inzameling en -verwerking van grondstoffen en 
afvalstromen) neemt met € 733.000 toe ten opzichte van de begroting 2017. In onderstaande tabel is deze 
mutatie uiteengezet. De mutaties worden vervolgens afzonderlijk toegelicht. 
 

 
       Tabel 8: uitvoeringslasten basispakket 2017 
 
1. Uitvoeringskosten productie € 246.000 nadeel 
De nieuwe CAO Gemeenten (1 mei 2017 tot 1 januari 2019) zorgt voor een stijging van de salarissen in 2017 met 
1,5%. Het CAO akkoord was ten tijde van de begroting 2017 nog niet bereikt en daarom niet in de begroting 2017 
verwerkt. Het totale effect voor het basispakket bedraagt € 65.000 nadelig.  
 
Daarnaast is de productie op de milieustraten naar boven bijgesteld (€ 161.000 nadeel). Dit wordt veroorzaakt door 
een forse toename (+10%) van het aantal bezoekers door verbeterde economische omstandigheden. Hierdoor is 
de inzet van toezichthouders op de milieustraten uitgebreid. Het grotere aanbod van afval en grondstoffen op de 
milieustraten zorgt bovendien voor meer aftransporten naar verwerkers, waardoor ook de transportkosten stijgen.  
Tot slot zijn de kosten voor inzamelactiviteiten door marktpartijen hoger uitgevallen als gevolg van een 
aanbesteding (€ 20.000 nadeel). 
 
2. Kosten afvalverwerking € 602.000 nadeel 
De stijging van verwerkingskosten wordt als volgt gespecificeerd: 
 

 
   Tabel 9: specificatie bijstelling afvalverwerking 

 

Verwerkingskosten uit inzameling via milieustraten 
Door de toegenomen bezoekersaantallen op de milieustraten nemen de verwerkingskosten toe. Er wordt naar 
verwachting 500 ton (+18%) meer (zowel grof als fijn) huishoudelijk restafval aangeboden op de milieustraten dan 
begroot. Dit heeft een stijging van de verwerkingskosten van € 66.000 tot gevolg. Hiervan wordt circa € 30.000 
gedekt door de hogere opbrengsten verkregen van inwoners voor het achterlaten van fijn huishoudelijk restafval bij 
de milieustraten. Op basis van de verordening afvalstoffenheffing dient voor het aanbieden van restafval een 
vergoeding te worden betaald. 
 
De grootste kostenstijging wordt veroorzaakt bij de verwerking van hout. Evenals aangegeven in de jaarstukken 
2016, staan de verwerkingskosten voor hout onder enorme marktdruk, waardoor de verwerkingstarieven nog 
verder zullen stijgen. De stijging hangt samen met een marktoverschot aan hout onder andere door de import 
vanuit Engeland. Bovendien wordt de subsidie op biomassa vanaf najaar 2017 afgeschaft, dit zal een extra stijging 
van het verwerkingstarief gedurende 2017 teweeg brengen. Samen met de stijging van het aanbod, komt het 
verwachte nadeel op verwerkingskosten op € 117.000.  
 
De verwerkingskosten voor overige afvalstromen, zoals bouw en sloopafval, groenstromen en matrassen stijgen 
met € 78.000 door zowel prijsstijgingen in de markt als wel een stijging van het ingezameld tonnage. 

 
 

LASTEN UITVOERING BASISPAKKET begroting berap verschil %

2017 2017

1 Uitvoeringskosten productie 13.312.000 13.558.000 246.000 1,8%

2 Kosten afvalverwerking (excl. grondstoffen) 6.154.000 6.756.000 602.000 9,8%

3 Kosten stortplaats 686.000 580.000 -106.000 -15,5%

4 Administratiekosten 541.000 519.000 -22.000 -4,1%

Overige kosten 153.000 153.000 0 0,0%

Inzet voorziening Basispakket -524.000 -524.000 0 0,0%

5 BTW 13,5% 1.998.000 2.011.000 13.000 0,7%

Totaal uitvoeringslasten basispakket 22.320.000 23.053.000 733.000 3,3%

Bijstellingen afvalverwerking Bedrag

Verwerkingskosten via milieustraten 231.000

Afwaardering tonnage kunststof verpakkingen 2016 171.000

Sorteer- en vermarktingskosten kunststof verpakkingen 200.000

Totaal 602.000
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Afwaardering tonnages kunststof verpakkingen 2016 
De opbrengsten voor kunststof verpakkingen worden naar beneden bijgesteld als gevolg van een lager te 
vermarkten tonnage. Als gevolg van de raamovereenkomst Kunststof verpakkingen is de vergoeding voor Avri 
afhankelijk van de door de afnemer uitgesorteerde tonnages en niet van de door Avri ingezamelde en aangeboden 
tonnages. Hierdoor lopen gemeenten (Avri) risico dat een lager tonnage geschikt is voor vermarkten naar de 
eindverwerker. De vergoeding voor gemeenten is hier echter wel op gebaseerd en is afhankelijk van de 
verwerking, beoordeling van kwaliteit en informatie van de sorteerders, waarbij risico wordt gelopen op 
vochtverlies, vermenging met kunststof verpakkingen van andere gemeenten en daardoor wellicht meer vervuiling 
(met lagere opbrengsten tot gevolg). Zaken als vochtverlies, kunststof niet-verpakkingen en pet trays zijn 
momenteel dan ook bespreekpunten tussen VNG, Stichting Afvalfonds en sorteerders, die verstrekkende gevolgen 
kunnen hebben voor vergoedingen aan gemeenten. 
 
In het voorjaar van 2017 is door de sorteerder de eindafrekening van vermarkte tonnages over 2016 opgemaakt. 
Dit was de eerste eindafrekening na aanvang van de overeenkomst uit 2016. Hieruit is gebleken dat het vermarkte 
tonnage lager lag dan aangenomen in de jaarrekening 2016. Het nadeel bedraagt € 171.000. 

 
Sorteer- en vermarktingskosten kunststof verpakkingen 
De sorteer- en vermarktingskosten voor het kunststof verpakkingsmateriaal worden met € 200.000 naar 
boven bijgesteld. Dit is het gevolg van tariefsstijgingen in de vergoeding die door Stichting Afvalfonds is 
bijgesteld. De vergoeding wordt aan de gemeenten uitgekeerd, waarbij deze conform overeenkomst volledig 
aan de sorteerder wordt doorbetaald. Voor Avri zijn dergelijke tariefswijzigingen derhalve financieel neutraal. 
Daarmee komt in deze bestuursrapportage aan de lastenzijde feitelijk het nadeel als gevolg van het lagere 
vermarktingstonnage van kunststof verpakkingen over 2017 tot uitdrukking (zie par. 4.3.2 op pagina 13).  
 
3. Kosten stortplaats   € 106.000 voordeel. 
De kosten voor de stortplaats bestaan - naast de exploitatiekosten - hoofdzakelijk uit de jaarlijks benodigde 
reservering voor het eeuwigdurende onderhoud door de provincie na overdracht van de stortplaats ultimo 2019. 
Deze reservering is noodzakelijk als gevolg van de negatieve bijstelling van de rekenrente door de provincie. In de 
benodigde dekking wordt voorzien met ingang van de begroting 2016-2019. In deze begroting is een jaarlijkse 
reservering van € 410.000 verwerkt om ultimo 2019 aan het benodigde doelvermogen te kunnen voldoen. In 2016 
heeft de accountant aangedrongen op versnelde aanvulling van de voorziening, waardoor de jaarlijkse reservering 
verlaagd is. De vervroegde reservering levert een eenmalig voordeel van € 82.000 op voor het begrotingsjaar 
2017. Jaarlijks zal de ontwikkeling van het doelvermogen voor de stortplaats worden beoordeeld en verwerkt in de 
begroting van Avri. De lagere dotatie aan de voorziening stortplaats is in de meerjarenbegroting 2018 verwerkt. Het 
doelvermogen kan tot het moment van overdracht nog wijzigen. 
 
Vanwege het in 2016 aanbrengen van de definitieve eindafdichting van de stortplaats, is daarnaast de 
eindafrekening van de zuiveringsheffing van het afvalwater over 2016 lager uitgevallen dan verwacht. Dit levert een 
voordeel op van € 24.000. 
 
4. Administratiekosten   € 22.000 voordeel 
Met ingang van Goed Scheiden Loont (2014) wordt Avri ondersteund in het data management dat nodig is voor 
een correcte aanslagoplegging van het variabele deel van de afvalstoffenheffing (zgn. 'ledigingen administratie'). 
Avri is hiertoe deelnemer in de samenwerkingsovereenkomst Cibas (samen met 2 collega afvalbedrijven). De 
kosten voor data management over 2017 worden met € 33.000 naar beneden bijgesteld. Avri profiteert hiermee 
van toegenomen schaalgrootte in dienstverlening vanuit Cibas aan gemeenten. 
 
De kosten van Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) worden op basis van de voorjaarsnota 2017 met  
€ 11.000 nadelig bijgesteld. Deze bijdrage stijgt door de toename van het aantal aanslagbiljetten en aanslagregels, 
die binnen BSR bepalend zijn voor de kostenverdeling naar de deelnemers. 
 
5. BTW effect 13,5%   € 13.000 nadeel 
Gemeenten mogen sinds de invoering van het BTW compensatiefonds (BCF) de inkoop BTW die zij betalen over 
de activiteiten van de afvalinzameling- en verwerking 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 in deze paragraaf beschreven stijging van uitvoeringslasten van € 720.000 en de stijging van de baten voor de 
grondstoffen ( €623.000) hebben gesaldeerd een effect van € 97.000 op de BTW grondslag. Het hieruit volgende 
extra te compenseren BTW bedrag aan de regiogemeenten bedraagt € 13.000. Een overzicht van de BTW baten 
per regiogemeente op basis van de bestuursrapportage 2017 is weergegeven in bijlage 2.  
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4.3.4 Samenvatting baten en lasten 
In onderstaande tabel worden de baten en lasten van dit programma samengevat. 
 

 
Tabel 10: baten en lasten programma basispakket  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET 2017 Begroting Berap Verschil Verschil

2017 2017

Lasten

Lasten uitvoering basispakket 20.846.000 21.566.000 720.000 3,5%

BTW basispakket 13,5% 1.998.000 2.011.000 13.000 0,7%

Kwijtscheldingen * 607.000 642.000 35.000 5,8%

Totaal lasten programma pluspakket 23.451.000 24.219.000 768.000 3,3%

Baten

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 5.534.000 6.157.000 623.000 11,3%

Inzet voorziening basispakket 524.000 524.000 0 0,0%

Baten afvalstoffenheffing (bruto) * 17.389.000 17.565.000 176.000 1,0%

Exploitatieresultaat programma basispakket ** 4.000 -27.000 -31.000 -775,0%

Totaal baten programma pluspakket 23.451.000 24.219.000 768.000 3,3%

Saldo baten en lasten 0 0 0 -

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

Resultaat voor bestemming 0 0 0 -

Onttrekking uit reserves 0 0 0 -

Storting naar reserves 0 0 0 -

Resultaat na bestemming 0 0 0 -
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5 PROGRAMMA PLUSPAKKET 

 

 

 

 

 

PLUSPAKKET 

 

 

 

5.1 Inleiding  

In dit programma zijn diensten opgenomen die individuele gemeenten kunnen afnemen in aanvulling op het 
basispakket. Het gaat om diensten op het gebied van afvalinzameling en om diensten in de openbare ruimte die 
Avri uitvoert tegen kostprijs. 

 
5.2 Ontwikkelingen 2017 

Gebiedsoverstijgende taken 
Afgelopen periode is er gewerkt aan een verdere bundeling van werkzaamheden, clustering van taken en 
herinrichting van processen om de kwaliteit en efficiency voor de 4 IBOR gemeenten te vergroten. Zo worden de 
activiteiten; gladheidbestrijding, calamiteitendienst, begraafplaatsen, klein onderhoud wegen, (beleids)advisering, 
monitoring, verkeer, riolering, toezicht, directievoering en evenementen centraal georganiseerd. Het gevolg hiervan 
is dat steeds meer medewerkers voor meerdere gemeenten inzetbaar en werkzaam zijn, waardoor Avri over 
voldoende achtervang beschikt. De kwetsbaarheid is dan ook sterk afgenomen, zonder dat dit ten koste is gegaan 
van de snelheid waarmee meldingen afgehandeld kunnen worden.  
 
Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt 
Inmiddels zijn er ruim 80 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam binnen het pluspakket. 
Deze medewerkers werken in kleine teams samen met Avri-medewerkers aan een schone, hele en veilige 
leefomgeving. Zij zijn actief in de plantsoenen, met snoeiwerk en met reinigingswerk. 
 
Ook aan mensen vanuit de participatie-wet biedt Avri inmiddels kansen. Dit zijn medewerkers die vanuit een 
uitkeringssituatie (zoals Wajong)  werkervaring opdoen bij Avri zodat hun perspectief op de arbeidsmarkt wordt 
vergroot. Veelal gaat het om gewenning aan werkritme en een stuk (interne)opleiding.  
 
Nieuw zijn de Werkervaringsplaatsen voor statushouders. Hierbij is het doel om sneller te integreren in de 
Nederlandse samenleving.  Avri werkt ook met enkele andere organisaties aan het bevorderen van 
arbeidsparticipatie (zoals Inovium, Avres en Humanitas). 
 
 
 

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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Handhaving 
Er zijn de afgelopen periode extra plustaken afgenomen voor handhaving door de gemeenten Neder-Betuwe en 
Neerijnen. Voor de gemeente Neerijnen betreffen dit handhavingtaken voor de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) en voor de gemeente Neder-Betuwe specifieke handhavingstaken op het gebeid van zwerfafval en 
hondenbeleid.   
 
Samenwerking met de gemeente 
Samen met de gemeente werkt Avri aan het verder professionaliseren van het beheer van de openbare ruimte. 
Zoals beschreven omvat die professionalisering niet alleen meer grip op kwaliteit en kosten, maar ook een 
verbetering van de efficiency, vermindering van de kwetsbaarheid en het benutten van de mogelijkheden om op 
een maatschappelijk verantwoorde manier te werken. 

 
5.3 Ontwikkeling van baten en lasten 

De baten en lasten uit GR begroting van Avri (juli 2017) worden bijgesteld op basis van de door gemeenten 
verstrekte opdrachten. De baten en lasten van dit programma zijn weergegeven in onderstaande tabel: 
 

 
       Tabel 11: baten en lasten programma pluspakket 
 

De forse toename in baten en lasten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitvoering van diverse 
investeringsprojecten. Behalve investeringen in riolering voert Avri met ingang van 2017 ook investeringen in 
openbare verlichting (vervangen door LED-verlichting) en rehabilitatie van wegen uit in de gemeente Neerijnen. 
 
Daarnaast zijn de baten en lasten voor de reguliere uitvoeringskosten van de dienstverleningsovereenkomsten 
(DVO's IBOR en Handhaving) geactualiseerd. De bijgestelde raming is gebaseerd op de recent door Avri aan de 
gemeente aangeleverde cijfers uit de 2

e
 voortgangsrapportage bij deze DVO’s. (aangeleverd 1 augustus 2017). De 

stijging van baten en lasten ten opzichte van de GR begroting heeft meerdere oorzaken zoals actualisatie van de 
te onderhouden arealen, autonome prijsontwikkelingen bij de uitbesteding van werkzaamheden of aanpassingen 
van de DVO. 
 
Op basis van de gemaakte DVO afspraken worden de uitgaven door Avri periodiek aan de betreffende gemeenten 
verantwoord. De begrotingen en voortgangsrapportages worden zo veel mogelijk afgestemd op de planning & 
control cyclus van de opdrachtgevende gemeenten. Besluitvorming over kwaliteit en kwantiteit van de IBOR 
activiteiten en de daarmee gepaard gaande kosten is voorbehouden aan de betreffende gemeenten. 
 
Tot slot zijn de baten en lasten voor de overige dienstverleningscontracten aan gemeenten gestegen door 
aanvullende handhavingopdrachten voor een aantal gemeenten. 

  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA PLUSPAKKET 2017 Begroting Berap Verschil Verschil

GR Avri GR Avri %

2017 2017

Lasten

IBOR: DVO's gemeenten 11.173.000 12.079.000 906.000 8,1%

IBOR: projecten & meerwerk 1.993.000 4.705.500 2.712.500 136,1%

Handhaving:  DVO's gemeenten 1.002.000 1.012.000 10.000 1,0%

Overige dienstverlening pluspakket 544.000 749.500 205.500 37,8%

Totaal lasten programma pluspakket 14.712.000 18.546.000 3.834.000 26,1%

Baten

IBOR: DVO's gemeenten 11.173.000 12.079.000 906.000 8,1%

IBOR: projecten & meerwerk 1.993.000 4.705.500 2.712.500 136,1%

Handhaving:  DVO's gemeenten 1.002.000 1.012.000 10.000 1,0%

Overige dienstverlening pluspakket 544.000 749.500 205.500 37,8%

Totaal baten programma pluspakket 14.712.000 18.546.000 3.834.000 26,1%

Saldo baten en lasten 0 0 0 -

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

Resultaat voor bestemming 0 0 0 -

Onttrekking uit reserves 0 0 0 -

Storting naar reserves 0 0 0 -

Resultaat na bestemming 0 0 0 -
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6 PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 

 

 

 
 
 

BEDRIJFSAFVAL 

 
 

 

 

 

6.1 Inleiding 

Avri voert in beperkte mate commerciële activiteiten uit in de vorm van inzameling en het laten verwerken van afval 
dat vrijkomt bij bedrijven. De opbrengst hiervan wordt onder andere gebruikt voor sponsoring van regionale 
evenementen (sponsoring in natura; gratis afval inzameling) en om eventueel de afvalstoffenheffing van de burgers 
te verlagen. Deze activiteit vormt een klein onderdeel van de bedrijfsvoering en van de omzet. 
 
6.2 Ontwikkelingen 2017 

Er zijn geen grote ontwikkelingen binnen het begrotingsjaar 2017. De aantrekkende economie heeft een positieve 
invloed op de resultaat van dit programma. De sponsor activiteiten (gefinancierd vanuit het programma 
Bedrijfsafval) worden ongewijzigd voortgezet. Avri levert een bijdrage - in de vorm van diensten - aan een aantal 
gratis evenementen in de regio. 
 
6.3 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 netto resultaat met € 115.000 toeneemt en uit zal komen op een bedrag van ca.  
€ 123.000 (na afdracht vennootschapsbelasting). Het rendement op de omzet bedraagt 8%. Het overschot wordt 
toegevoegd aan de Reserve Bedrijfsafval. 
 

 
Tabel 12: Ontwikkeling resultaat bedrijfsafval 2017 

 
  

RESULTAAT PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 2017 begroting berap verschil

2017 2017

Resultaat voor vennootschapsbelasting 11 154 143

Af te dragen vennootschapsbelasting -3 -31 -28

Resultaat na vennootschapsbelasting 8 123 115

Dit programma gaat over: 

De inzameling en verwerking van afval van 

bedrijven. 
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Het netto resultaat van dit programma wordt positief bijgesteld naar € 115.000. Het rendement bedraagt 8% op de 
omzet. De bijstelling is gebaseerd op de ontwikkeling van omzet en kosten zoals verwoord in de jaarstukken 2016. 
De verbetering van het resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door de stijging van de vergoeding voor het 
ingezamelde bedrijfspapier. Daarnaast zorgt het economisch herstel voor een groter aanbod van hoeveelheden 
afvalstromen door bedrijven. De uitvoeringskosten liggen in lijn met de realisatiecijfers 2016 en worden derhalve 
positief bijgesteld. 
 
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van dit programma nader gespecificeerd.  
 

 
       Tabel 13: baten en lasten programma bedrijfsafval  
 
In de begroting 2017 is uitgegaan van een vergoeding van € 82,50 per ton. Deze wordt op basis van de actuele 
marktontwikkelingen verhoogd naar € 125 per ton (+52%). Dit zorgt voor een stijging van papieropbrengsten van  
€ 93.000. Het aandeel op de totale stijging van het resultaat is 80%. 
 
In het eerste halfjaar van 2017 is de gemiddelde vergoeding gestegen naar € 130 per ton. De prognose ligt onder 
dit gemiddelde, gezien de mondiale politieke en economische onzekerheden. De ervaring leert dat bij dergelijke 
crises de vergoeding binnen een kwartaal met 20% tot 40% kan dalen. Over 2016 bedroeg het gemiddelde € 110 
per ton.  
 
De contractuele opbrengsten stijgen met name door een hoger aanbod bedrijfsafval (prognose +12%). De 
verwerkingskosten stijgen als gevolg van het grotere aanbod bedrijfsafval. Daarnaast zorgt de verwerking van de 
nieuwe CAO voor een stijging van de productiekosten (zie ook par. 4.3.3). Daar tegenover staan diverse 
productievoordelen. De kosten voor container onderhoud en communicatie zijn naar beneden bijgesteld, in lijn met 
de realisatiecijfers 2016. 

 
Overheidsondernemingen zijn sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (vpb). Het 

programma Bedrijfsafval komt in aanmerking voor afdracht van vpb. Als gevolg van de verwachte stijging van het 
resultaat neemt de af te dragen vpb over 2017 toe. Het nadeel ten opzichte van de begroting 2017 bedraagt 
€ 28.000. Het resultaat wordt tot € 200.000 belast met 20% vpb. 
 
 
  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 2017 Begroting Berap Verschil Verschil

2017 2017

Lasten

Lasten uitvoering bedrijfsafval 1.567.000 1.595.000 28.000 1,8%

Af te dragen vennootschapbelasting 3.000 31.000 28.000 933%

Totaal lasten programma bedrijfsafval 1.570.000 1.626.000 56.000 3,6%

Baten

Opbrengsten contracten bedrijfsafval 1.363.000 1.412.000 49.000 3,6%

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 207.000 300.000 93.000 44,9%

Overige opbrengsten 8.000 37.000 29.000 363%

Totaal baten programma bedrijfsafval 1.578.000 1.749.000 171.000 10,8%

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 -
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7  BEDRIJFSVOERING 

 

 

7.1 Inleiding 

Door stabilisatie van de primaire uitvoeringsprocessen rondom afval en beheer openbare ruimte, verschuift de 
focus van Avri en de gemeenten steeds meer op de bedrijfsvoering. De snelle groei van Avri, de verzelfstandiging 
als gemeenschappelijke regeling en de toegenomen samenwerking en verantwoording aan gemeenten zorgen al 
enige jaren voor grote druk op de bedrijfsvoering. Gelijktijdig willen we (ongemerkt) groeiende overhead voor onze 
klanten voorkomen. Dit zorgt ervoor dat de afgelopen jaren de bedrijfsvoeringprocessen onvoldoende zijn 
doorontwikkeld in relatie tot de groeiende Avri organisatie. Dit uit zich onder andere in onvoldoende centraal 
gecoördineerde taken (verzekeringen, archief, inkoop, AO/IC), onvoldoende geautomatiseerde processen (archief) 
en een achterstand op ICT. Door middel van projectteams werken we hard om de gaten te dichten die zijn 
ontstaan, zoals bij de implementatie van nieuwe ICT systemen. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat er nieuwe 
gaten ontstaan. 
 
In het voorjaar van 2017 is besloten om de afdeling bedrijfsvoering anders in het managementteam te positioneren. 
Eén generieke manager is vervangen door twee hoofden; een hoofd Financien/ICT en een hoofd P&O/KAM. 
Hierdoor wordt directer en sneller geadviseerd over deze disciplines en de gevolgen van ontwikkelingen binnen de 
uitvoering. Als gevolg hiervan worden risico's eerder onderkend en kunnen kansen sneller benut worden. 
Aangezien beide hoofden over alle afwegingen meebesluiten, zal dit leiden tot kwalitatief betere besluiten en 
scherpere controle op het naleven van regels en kaders. Bovendien wordt invulling gegeven aan het externe 
advies uit 2016 om 'control' te beleggen in het managementteam. 
 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen en voortgang van projecten in de centrale bedrijfsvoering 
uiteengezet. Dit afzonderlijke hoofdstuk over de bedrijfsvoering sluit aan op de opzet zoals bedrijfsvoering met 
ingang van het begrotingsjaar 2018 in de planning & control producten moet worden verantwoord. 
 
7.2 Invoering HR21 

In 2017 wordt het nieuwe functiewaarderingssysteem HR21 van de VNG ingevoerd binnen Avri. HR21 is een 
gemeenschappelijke meetlat voor functiebeschrijvingen en -waarderingen. Hierdoor wordt het bestaande 
functiehuis meer gestandaardiseerd, wat het beheer ervan vereenvoudigd. Intussen zijn circa 200 organisaties 
(waaronder gemeenten, samenwerkingsverbanden, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's) overgestapt op dit 
systeem.  Momenteel is het project bij Avri in de afrondende fase; de indelingen zijn aan de medewerkers kenbaar 
gemaakt en de afhandeling van zienswijzen hierop loopt. Omdat er nog geen definitieve besluiten zijn genomen, 
zijn de financiële effecten van HR21 voor het begrotingsjaar 2017 niet verwerkt in voorliggende bestuursrapportage 
2017. Deze worden mogelijk betrokken in de jaarstukken 2017. De effecten voor 2018 zullen worden opgenomen 
in de bestuursrapportage 2018 en tussentijdse rapportages voor de IBOR gemeenten. 
 
7.3 Jaarstukken 2016 en begroting 2018 

Als zelfstandige GR waren de jaarstukken 2016 de eerste zelfstandig afgewikkelde jaarstukken. Daarbij is er 
samengewerkt met een nieuwe accountant. We kijken terug op een goed verlopen proces rondom de jaarstukken 
2016. De accountant heeft tijdig haar goedkeurende controle verklaring kunnen verstrekken en complimenten 
gemaakt over de kwaliteit van de jaarstukken. De zienswijzen van de gemeenten waren vooral op de uitvoering 
van de IBOR taken gericht. De jaarstukken 2016 zijn op 6 juli 2017 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.  
 
Naast de jaarstukken 2016 stond in de eerste maanden van 2017 het opstellen van de begroting 2018 centraal. In 
deze begroting zijn diverse verbeteringen doorgevoerd, zoals de aansluiting op de geactualiseerde nota Reserves 
en Voorzieningen en nota Risicomanagement. Ook zijn de cijfers uit het programma Pluspakket gedetailleerder 
inzichtelijk gemaakt en aangesloten op de actuele IBOR werkbegrotingen. Tot slot zijn de nieuwe verslaggeving 
vereisten volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verwerkt. Hierdoor is de overhead in een 
afzonderlijk programma inzichtelijk gemaakt en zijn diverse beleidsindicatoren opgenomen. Dit heeft een betere 
vergelijkbaarheid van kosten en beleidsresultaten en een groter inzicht voor de raad als doel. 
 
De begroting 2018 is begin april aan de gemeenten aangeboden ter zienswijze. Op 6 juli 2017 is de begroting 2018 
door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De binnengekomen zienswijzen richtten zich met name op het 
weerstandsvermogen en de uitvoering van de IBOR taken.  
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7.4 Verbeterplan IBOR gemeenten 

In 2017 zijn diverse acties doorgevoerd zoals deze in het (door een extern adviesbureau opgestelde) verbeterplan 
IBOR uit 2016 zijn opgenomen. In dit door Avri geïnitieerde plan zijn diverse aanbevelingen gedaan om meer grip 
te krijgen op de budgetuitputting bij de uitvoering van de IBOR taken. Hierin zijn op hoofdlijnen de verbetering van 
rapportages, het vastleggen van procedures, vereenvoudiging van de administratie en invoering van 'control' 
aanbevolen. Medio 2017 zijn diverse acties doorgevoerd zoals: 

 Vertegenwoordiging van 'control' in het managementteam 

 Actualisatie en implementatie van het budgethouder register 

 Aanscherping van de procedures rondom inkoopverplichtingen 

 Ontwikkeling en implementatie rapportages t.b.v. budgetbeheer 

 Vereenvoudiging van de toe- en afrekening van overhead (o.b.v. de Nota Reserves en Voorzieningen) 

 Intensieve samenwerking tussen de vakafdeling IBOR, financiën en contractmanagers. 
 
De genoemde stappen hebben mede geresulteerd in sterk verbeterde werkbegrotingen. Deze zijn meer 
gestructureerd van opzet en bieden gedetailleerder inzicht in de verwachte uitgaven (op basis van de geldende 
dienstverleningsovereenkomst). Avri was bovendien in staat de werkbegroting 2018 tijdig aan de gemeenten aan 
te leveren. Avri en gemeenten kunnen hierdoor tijdig het definitieve werkbudget voor 2018 afstemmen en 
overeenkomen. We beseffen ons dat het verbeterproces nog niet is afgerond en zullen ook de komende jaren (in 
samenwerking met de IBOR gemeenten) verdere stappen hierin blijven zetten. 
 
7.5 ICT projecten 

Op 22 december 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de uitvoering van het ICT projectplan 2017. Met 
de uitvoering van deze projecten wordt een verhoging van de efficiency en een verkleining van de bedrijfsvoering 
risico's beoogd. In dit projectplan zijn 5 ICT projecten opgenomen, waarvan 2 projecten specifiek voor de uitvoering 
van IBOR taken. Deze 2 projecten zijn na besluitvorming door het AB ter goedkeuring aan de IBOR gemeenten 
voorgelegd. Onderstaand volgt een opsomming van de stand van zaken van ieder project per 1 juli 2017.  
 
Optimalisatie IT infrastructuur 
In dit onderzoek en advies voor een optimale IT infrastructuur voor Avri is de huidige situatie in kaart gebracht. 
Hierin is in samenwerking met de ICT afdeling van Regio Rivierenland (huidige dienstverlener) de huidige 
technische infrastructuur uitgewerkt. Daarbij zijn ook de huidige ICT afdelingen, het huidige applicatielandschap en 
de financiën betrokken. Vervolgens zijn meerdere scenario's uitgewerkt die zich bevinden tussen volledige 
uitbesteding van de ICT ondersteuning aan een marktpartij tot het volledig in eigen beheer uitvoeren door Avri. 
Deze scenario's zijn beoordeeld op de aspecten kwaliteit (van infrastructuur en dienstverlening), mate van 
continuïteit, risico's en financiën (structureel en eenmalig). Op basis van de genoemde criteria wordt voor de korte 
termijn (1 tot 3 jaar) een verlenging van de samenwerking met GR Regio Rivierenland geadviseerd. Avri volgt dit 
advies op, mede gezien de voorkeur voor regionale samenwerking. Op korte termijn krijgt Avri haar eigen 
netwerkomgeving binnen de bestaande infrastructuur, waarbij Avri het beleid bepaalt en Regio Rivierenland deze 
uitvoert. De voorwaarden voor deze invulling worden vastgelegd in een DVO en Service Level Agreement voor 
2018. Het project wordt conform planning en binnen budget in september 2017 afgerond, waarna de technische en 
contractuele uitwerking van start gaat. Afhankelijk van de technische uitwerking zal voor de vervolgfase een 
separaat investeringsbudget worden aangevraagd. 
 
Implementatie boordcomputers 
In dit project worden boordcomputers in de voertuigen voor Afvalbeheer ingevoerd. Hierdoor worden diverse 
werkprocessen verder geoptimaliseerd, door uitgebreidere mogelijkheden voor navigatie, communicatie en 
registratie van orders en uren.  
Na de eerste marktverkenningen bij vergelijkbare bedrijven is een plan van eisen uitgeschreven, waarop 
marktpartijen hebben ingeschreven. Momenteel worden de inschrijvingen beoordeeld, waarbij de definitieve 
gunning begin september is gepland. Daarna kan de gekozen oplossing worden geïmplementeerd.  
De gevolgde inkoopprocedure was niet in de planning voorzien en zorgt voor een vertraging van 3 maanden. De 
live gang is hierdoor in het najaar van 2017 gepland. Gezien de grote impact op de uitvoerende processen en de 
hoeveelheid gebruikers in de uitvoering is extra zorgvuldigheid bij de implementatie geboden. 
 
Implementatie Document Management Systeem (DMS) 
De implementatie van een DMS heeft een efficiënter intern beheer van documenten en snellere toegang tot 
informatie als doel. In dit project wordt toegewerkt naar een toegankelijk en gestructureerd digitaal archief.  
Na inventarisatie van de huidige processen en eisen en wensen, heeft een pakketselectie met diverse leveranciers 
plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is een DMS systeem aangeschaft en is een implementatieplan opgesteld dat 
in de komende maanden wordt uitgevoerd.  
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Het project kent een vertraging van 2 maanden, waardoor live gang na de zomer is gepland en het project in het 
najaar van 2017 wordt afgerond. De vertraging is het gevolg van lange doorlooptijden in afspraken met 
leveranciers en extra technische installatietests in de selectiefase. De verwachting is dat het project binnen budget 
wordt afgerond. 
 
Implementatie Projectadministratie IBOR 
De implementatie van een projectadministratie heeft als doel om de uitputting van de budgetten van onze IBOR 
gemeenten beter onder controle te krijgen. De gemeenten kunnen daardoor beter worden geïnformeerd over de 
financiën in relatie tot het uitgevoerde werk. In de projectadministratie wordt centraal inzicht verkregen in de uit te 
voeren werkzaamheden, de benodigde capaciteit en kunnen calculaties worden gemaakt voor uit te besteden 
werkzaamheden. Dit vergroot het inzicht en de sturingsmogelijkheden. 
 
Na besluitvorming door het Algemeen Bestuur is het projectvoorstel aan de IBOR gemeenten voorgelegd en zijn 
de functionaliteiten en financiën in maart 2017 besproken, waarna door Avri goedkeuring is gevraagd. Hierbij is 
gebleken dat de systemen budgetneutraal voor de gemeenten per 2018 kunnen worden ingevoerd. Avri pakt de 
invoering als onderdeel van de bedrijfsvoering zelfstandig op en betrekt de gemeenten hierbij. Vanwege de 
prioriteiten op de P&C cyclus voor de IBOR gemeenten in het eerste halfjaar van 2017, is het project nog niet van 
start gegaan. Avri onderzoekt in eerste instantie of zij kan samenwerken met branchegenoten.  
 
De financiële gevolgen van het systeem (investeringen en besparingen) zijn budgetneutraal verwerkt in de concept 
werkbegrotingen 2018 zoals deze op 1 juli aan de IBOR gemeenten zijn aangeboden. 
 
Implementatie Meldingen systeem IBOR 
Door dit project willen we burgers en gemeenten een portaal bieden voor meldingen. Door meldingen direct te 
koppelen aan mobiele apparatuur in de uitvoering, wordt een efficiëntere afhandeling van meldingen verwacht. 
Daarnaast willen we door de koppeling met onze website werken aan onze uitstraling en onze inwoners meer 
inzicht geven in (de afwikkeling van) haar melding. 
 
Na besluitvorming door het Algemeen Bestuur is het projectvoorstel aan de IBOR gemeenten voorgelegd en zijn 
de functionaliteiten en financiën in maart 2017 besproken, waarna door Avri goedkeuring is gevraagd. Hierbij is 
gebleken dat de systemen budgetneutraal voor de gemeenten per 2018 kunnen worden ingevoerd. Avri pakt de 
invoering als onderdeel van de bedrijfsvoering zelfstandig op en betrekt de gemeenten hierbij. Er zijn in de 
inventarisatiefase diverse workshops met collega's van de regiogemeenten gehouden. Momenteel wordt de 
pakketselectie uitgevoerd. Het project ligt op planning voor de met gemeenten afgestemde live datum van 1 januari 
2018. 
 
De financiële gevolgen van het systeem (investeringen en besparingen) zijn budgetneutraal verwerkt in de concept 
werkbegrotingen 2018 zoals deze op 1 juli 2017 aan de IBOR gemeenten zijn aangeboden. 
 
De gerealiseerde projectuitgaven van de hiervoor genoemde projecten zijn verwerkt in de kredietentabel op pagina 
26 (tabel 14). 
 
Naast de genoemde ICT projecten zijn er daarnaast diverse reguliere verbeteracties in de informatie huishouding 
doorgevoerd. De belangrijkste betreffen de upgrade van het primaire backoffice systeem voor afvalbeheer 
(modernisering), de harmonisatie van de inrichting van de beheersystemen voor IBOR en de doorontwikkeling van 
de centrale rapportagetool binnen Avri.  
  



 

24 

7.6 Ontwikkeling bedrijfsvoeringrisico's 

In de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 (AB februari 2017) zijn de bedrijfsvoeringrisico's van 
Avri afzonderlijk verwerkt en losgekoppeld van de (financiële) risico's rondom de uitvoering van de activiteiten 
(programma's). Voor de bedrijfsvoeringrisico's is afzonderlijke weerstandscapaciteit in de Algemene Bedrijfsreserve 
gereserveerd (10% van de hoogte van de begrote overhead; € 575.000 voor begrotingsjaar 2017).  Deze risico's 
worden niet gekwantificeerd, maar krijgen een impactscore om de ontwikkeling ervan te monitoren. 
 
De impactscore wordt gehandhaafd op 1.555. Tegenover afgenomen risico's vanwege doorgevoerde verbeteringen 
in informatievoorziening, AO/IC en management van bedrijfsvoering staat een toegenomen imagorisico voor Avri 
rondom de uitvoering van activiteiten. 
 
 
7.7 Prognose bedrijfsvoering 

Als gevolg van de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen 2017 (AB feb. 2017), wordt de overhead op 
begrotingsbasis doorbelast naar de programma's. Een eventuele afwijking van de gerealiseerde uitgaven wordt 
afgerekend met de Algemene Bedrijfsreserve (ABR). We verwachten over 2017 circa € 95.000 onderuitputting op 
de bedrijfsvoeringbudgetten te hebben. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de ABR. Het voordeel wordt op 
hoofdlijnen verklaard door de gewijzigde organisatie invulling (zie par. 7.1), de gewijzigde invulling van het ICT 
projectplan (ten opzichte van het oorspronkelijke IBP fase 1) en onderbezetting op een aantal 
bedrijfsvoeringfuncties. Tegenover deze voordelen staat een nadeel vanwege de verhoogde inzet bij team 
Financien voor de uitvoering van de planning & control cyclus. Deze uitbreiding is tevens verwerkt in de begroting 
2018.  
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8 VERLOOP VAN DE RESERVES EN VOORZIENINGEN 

 

 

8.1 Inleiding 
Het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen voor 2017 is weergegeven in onderstaand overzicht. Als 
gevolg van de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen 2017 (AB februari 2017), zijn de 
beleidsuitgangspunten voor de reserves en voorzieningen van Avri met ingang van het begrotingsjaar 2017 
geactualiseerd. Daarbij zijn separate, nieuwe reserves ingesteld voor de programma's pluspakket en bedrijfsafval 
en is de Algemene Bedrijfsreserve gekoppeld aan de overhead (bedrijfsvoering).  
 
8.2 Overzicht verloop reserves en voorzieningen 
De in onderstaande tabel weergegeven stortingen en onttrekkingen volgen uit de vastgestelde begroting voor 2017 
en 2018 van Avri. De saldi per 01-01-2017 zijn geactualiseerd op basis van de jaarstukken 2016. De resultaten van 
de programma's over 2017 zijn geactualiseerd op basis van deze bestuursrapportage (geel gemarkeerd).  

 

 
      Tabel 14: saldo ontwikkeling reserves en voorzieningen 

 
  

Saldo ontwikkeling reserves en voorzieningen verwachting begroting begroting begroting begroting

2017 2018 2019 2020 2021

RESERVES

Algemene Bedrijfsreserve Saldo 01-01 865.000 822.000 797.000 772.000 747.000

Ontwikkelbudget tbv organisatie ontwikkeling -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Overheveling startkapitaal Reserve Bedrijfsafval -38.000

Overheveling startkapitaal Reserve Pluspakket -75.000

Resultaat bedrijfsvoeringbudgetten 2017 95.000

Saldo 31-12 822.000 797.000 772.000 747.000 722.000

Reserve bedrijfsafval Saldo 01-01 0 161.000 279.000 400.000 433.000

Overheveling startkapitaal van Algemene Bedrijfsreserve 38.000

Resultaat programma bedrijfsafval na vpb 123.000 118.000 121.000 118.000 113.000

Inzet basispakket -85.000 -118.000

Saldo 31-12 161.000 279.000 400.000 433.000 428.000

Reserve pluspakket Saldo 01-01 0 75.000 75.000 75.000 75.000

Overheveling startkapitaal van Algemene Bedrijfsreserve 75.000

Resultaat programma pluspakket 0

Saldo 31-12 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

VOORZIENINGEN

Voorziening basispakket Saldo 01-01 1.190.000 693.000 436.000 368.000 1.114.000

Inzet basispakket -124.000

Tariefsegalisatie stortplaats -400.000 -130.000 -70.000 600.000

Dotatie vanuit programma basispakket 147.000 747.000

Resultaat programma basispakket 27.000 -2.000 2.000 -1.000 25.000

Desintegratiekosten ICT ontvlechting -125.000

Saldo 31-12 693.000 436.000 368.000 1.114.000 1.886.000

Voorziening stortplaats Saldo 01-01 457.000 449.000 840.500 0 0

Kosten eindafwerking -300.000

Dotatie vanuit afvalstoffenheffing ivm overdracht doelvermogen 328.000 461.500 461.500

Kosten nazorgplan en overige kosten -36.000 -70.000 -70.000

Overdracht resterend doelvermogen naar provincie -1.232.000

Saldo 31-12 449.000 840.500 0 0 0

Voorziening onderhoud gebouwen Saldo 01-01 358.000 319.000 299.000 246.000 300.000

Dotatie vanuit exploitatie 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000

Onderhoudskosten -194.000 -175.000 -208.000 -101.000 -399.000

Saldo 31-12 319.000 299.000 246.000 300.000 56.000

Totaal reserves en voorzieningen Saldo 31-12 2.519.000 2.726.500 1.861.000 2.669.000 3.167.000
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8.3 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 (zie par. 7.6), 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. Het Dagelijks Bestuur heeft 
toestemming gekregen van het Algemeen Bestuur om binnen deze kaders de reserve in te zetten om de 
bedrijfsvoering te ontwikkelen en risico's te beheersen. Om slagvaardig te kunnen opereren kan achteraf 
verantwoording over de uitgaven aan het Algemeen Bestuur worden afgelegd. 
 
Zoals in paragraaf 7.7 beschreven, wordt een positief saldo op de overhead over 2017 verwacht. Het overschot 
bedraagt naar verwachting € 95.000 en wordt toegevoegd aan de reserve. In meerjarig perspectief blijft het saldo 
binnen de bandbreedte van 10% en 15%. Bij een saldo boven de 15% van de begrote overhead (2018: € 892.000) 
wordt het surplus verrekend met de programma's. 
 
8.4 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 2017 van € 123.000 wordt toegevoegd aan de reserve. In meerjarig 
perspectief komt het saldo per 2019 hiervoor boven de maximumgrens. De verwerking van het surplus wordt 
opgenomen in de begroting 2019 van Avri.  
 

8.5 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)overeenkomsten 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). 
Er wordt over 2017 geen exploitatiesaldo voor dit programma verwacht.  
 
8.6 Voorziening Basispakket 
Deze voorziening biedt enerzijds weerstand tegen de risico's die samenhangen met de uitvoering van het 
programma Basispakket. Daarnaast 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 vastgestelde begroting 2017 wordt voor 2017 een bedrag van € 524.000 uit de voorziening 
onttrokken ten gunste van het programma basispakket. Deze onttrekking is ten gunste gekomen van het tarief 
afvalstoffenheffing van 2017. Het verwachte exploitatieresultaat over 2017 van het programma basispakket (€ 
27.000) wordt toegevoegd aan de voorziening. Ondanks deze toevoeging blijft de voorziening in meerjarig 
perspectief onder het minimale niveau ter dekking van de risico's (jaarstukken 2016: € 2,0 mln.). Het in deze 
bestuursrapportage geactualiseerde risicoprofiel kent een minimale ondergrens van € 2,4 mln. Dit wordt in 
hoofdstuk 9 nader onderbouwd. 
 
8.7 Voorziening stortplaats 
De voorziening stortplaats wordt in 2017 voor ingezet ter dekking van de laatste afwerkingkosten en vervolgens 
nazorgkosten die gemaakt worden voor de overdracht van de voormalige stortplaats. Tot en met 2019 vindt een 
jaarlijkse dotatie aan deze voorziening plaats van € 328.000 vanuit het  programma Basispakket. Het bedrag dat 
daarmee uiteindelijk in de voorziening wordt gespaard wordt ultimo 2019 overgedragen aan de provincie. Zij 
kunnen met dit bedrag voorzien in het eeuwigdurende onderhoud van de stortplaats vanaf 2020. Het 
doelvermogen kan tot het moment van overdracht nog wijzigen (bijv. als gevolg van bijstelling van de rekenrente 
door de provincie). 
 
8.8 Voorziening onderhoud gebouwen 
De dotatie van € 155.000 is gebaseerd op het huidige onderhoudsplan. Actualisatie van het onderhoudsplan en 
(daaruit volgend) de voorziening onderhoud gebouwen vindt eind 2017 plaats. In 2017 zal de 
luchtverversingsinstallatie vervangen worden; de kosten bedragen ongeveer € 180.000. 
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9 ONTWIKKELING WEERSTANDSVERMOGEN 

 

 

9.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een actualisatie gegeven van de risico's en het weerstandsvermogen. De actualisatie wordt 
toegepast op de risico's zoals verwoord in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de 
jaarstukken 2016. Op verzoek van het Algemeen Bestuur zijn de risico's van GR Avri in 2016 geactualiseerd en 
verwerkt in de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is in de p&c cyclus 
opgenomen en wordt daarin geactualiseerd. Het actief uitvoeren van risicomanagement is erg belangrijk, met 
name gezien de lage weerstandscapaciteit voor de risico's rondom het basispakket.  
Voor de activiteiten in het programma pluspakket is weerstandscapaciteit bij GR Avri alleen van toepassing indien 
de risico's niet door de (raam)overeenkomst met de gemeente is afgedekt. Voor de IBOR activiteiten in het 
pluspakket is derhalve geen weerstandscapaciteit ingericht, maar uitsluitend voor de andere pluspakket 
activiteiten. 
 

In februari 2017 heeft het Algemeen Bestuur de geactualiseerde Nota Risicomanagement en 
Weerstandsvermogen 2017 en de nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld. Middels vaststelling van beide 
nota's zijn de financiële risico's van de programma's losgekoppeld van de bedrijfsvoeringrisico's en is voor ieder 
onderdeel separate weerstandscapaciteit ingericht en beleidsafspraken gemaakt. In dit hoofdstuk wordt ingegaan 
op de ontwikkeling van de financiële risico's van de programma's. De bedrijfsvoeringrisico's worden niet meer 
gekwantificeerd maar krijgen een impactscore om de ontwikkeling te monitoren. De ontwikkeling van deze risico's 
is uitgewerkt in par. 7.6. 
 
9.2 Ontwikkeling risico's 

Ten opzichte van de jaarstukken 2016 zijn de volgende risico's gewijzigd: 
 

Nr. in 
nota 

Risico Mutatie Risico 
reservering 

Toelichting 

4 Faillissement van verwerkers:  
Het risico op tussentijds nieuw af te 
sluiten, duurdere contracten en 
verlies van grondstoffen als gevolg 
van faillissement van verwerkers. 
(programma basispakket & 
bedrijfsafval) 

Kans als effect 
toegenomen 

+ € 350.000 Op basis van de actuele 
problematiek en discussies met 
sorteerders rondom zowel 
kunststof verpakkingen als 
drankenkartons, wordt de risico 
reservering verhoogd. 

7 Wegvallen verbrandingscapaciteit 
in de markt:  
Het risico op prijsverhogingen voor 
de verwerking van afvalstromen als 
gevolg van het wegvallen van 
verbrandingscapaciteit 
(programma basispakket & 
bedrijfsafval) 

Vervallen - € 70.000 Voor de verbranding van het 
restafval is een meerjarig   
contract afgesloten. 

9 Transport van afvalstoffen: 
Het risico dat tijdens transport van 
afvalstoffen operationele 
problemen ontstaan met financiële 
gevolgen. 
(programma basispakket & 
bedrijfsafval) 

Vervallen - € 12.000 Door optimalisatie van het 
wagenparkbeheer is dit beperkte 
risico ondervangen. Daarnaast 
wordt de kennis van chauffeurs 
up-to-date gehouden. 

  Totaal € 268.000  

       Tabel 15: ontwikkeling bestaande risico's 
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De volgende risico's worden toegevoegd aan het risicoprofiel: 
 

Nr. Risico Risico 
reservering 

Toelichting 

14 Onzekerheid scheidingsgedrag 
huishoudens: 
Het risico dat het aanbiedgedrag 
van huishoudens voor het 
restafval tijdens het 
begrotingsjaar wijzigt, waardoor 
er minder opbrengsten 
afvalstoffenheffing verkregen 
worden. 
(programma basispakket) 

€ 120.000 Op basis van de ervaring van 2016 wordt dit risico toegevoegd. 
De doorgevoerde beleidswijziging (gescheiden inzameling van 
drankenkartons) had een groot nadelig effect op het aantal 
aanbiedingen restafval en hieruit volgende opbrengsten (2016: 
€ 0,4 mln. minder opbrengsten a.g.v. gemiddeld 1 aanbieding 
restafval minder op jaarbasis). Avri houdt vanaf heden rekening 
met een dergelijk effect bij de begroting, waardoor een 
beperkter generiek risico wordt toegevoegd aan het 
risicoprofiel. Voor de beleidswijziging per 2019 wordt het risico 
verwerkt in het tarief afvalstoffenheffing. 

15 Vennootschapsbelasting (vpb) 
over grondstoffen: 
Het risico van naheffing van vpb 
over de verkoop van 
grondstoffen. Dit is niet voorzien 
in de jaarrekening 2016. 

€ 62.000 Dit risico wordt toegevoegd op basis van de actuele discussie 
tussen branchevereniging en belastingdienst over de vpb plicht 
voor gemeenten over de verkoop van ingezamelde grondstoffen 
(zie par. 2.6). De risico reservering is geschat op € 62.000 en 
kan nog wijzigen indien er landelijke uitgangspunten volgen 
over de resultaatsbepaling van deze activiteit (indien het 
standpunt van belastingplicht stand houdt). 

 Totaal € 182.000  

         Tabel 16: nieuwe risico's in 2017 
 

In onderstaande tabel is samenvattend de ontwikkeling van de risico's per programma weergegeven. Voor een 
beschrijving van de risico's wordt verwezen naar de Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2017. 
 

 
       Tabel 17: ontwikkeling risicoprofiel per programma 

Ontwikkeling financiële risico's Avri

Programma nr. Risico

Jaarstukken 

2016

Berap 

2017 Verschil

jan-17 jul-17

Basispakket 1 Verkoop gebulkt materiaal 28.500 28.500 0

2 Prijsontwikkeling op de afvalmarkt 399.000 399.000 0

3 Onduidelijkheid vordering Nedvang (St. Afvalfonds) * 424.000 424.000 0

4 Faillissement van verwerkers 66.500 399.000 332.500

5 Betaling afvalstoffenheffing 90.000 90.000 0

6 Onzeker doelvermogen voor nazorg stortplaats 560.000 560.000 0

7 Wegvallen verbrandingscapaciteit in de markt 66.500 0 -66.500

8 Data Registratie GSL 30.000 30.000 0

9 Transport van afvalstoffen 11.400 0 -11.400

10 Chemische vervuiling of grondwatervervuiling 140.000 140.000 0

11 Avri Realisatie B.V. en Solar B.V. 28.500 28.500 0

12 Medewerkers Afvalbeheer 133.000 133.000 0

14 Onzekerheid scheidingsgedrag huishoudens 0 120.000 120.000

15 Vennootschapsbelasting over grondstoffen 0 60.000 60.000

Totaal basispakket 1.977.400 2.412.000 434.600

Pluspakket 13 Risico's uitvoering pluspakket activiteiten 75.000 75.000 0

Bedrijfsafval 1 Verkoop gebulkt materiaal 1.500 1.500 0

2 Prijsontwikkeling op de afvalmarkt 21.000 21.000 0

4 Faillissement van verwerkers 3.500 21.000 17.500

7 Wegvallen verbrandingscapaciteit in de markt 3.500 0 -3.500

9 Transport van afvalstoffen 600 0 -600

11 Avri Realisatie B.V. en Solar B.V. 1.500 1.500 0

12 Medewerkers Afvalbeheer 7.000 7.000 0

15 Vennootschapsbelasting over grondstoffen 0 2.000 2.000

Totaal bedrijfsafval 38.600 54.000 15.400

Totaal alle programma's 2.091.000 2.541.000 450.000

*) Dit risico is in de jaarstukken 2016 verlaagd als gevolg van de separate reservering van € 196.000.
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9.3 Ontwikkeling weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de gekwantificeerde risico's (zie vorige paragraaf) af te zetten tegen 
de beschikbare weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit van Avri wordt gevormd door de beschikbare 
reserves en voorzieningen en is uitgewerkt in hoofdstuk 8. Uit deze berekening volgen ratio's die de volgende 
betekenis hebben: 
 

  
   Tabel 18: betekenis ratio's 
 
In onderstaande tabel worden de geactualiseerde weerstandsratio's per programma weergegeven.  
 

 
       Tabel 19: ontwikkeling weerstandsvermogen Avri 
Programma Basispakket 
Het weerstandsvermogen van dit programma neemt verder af als gevolg van enerzijds toegenomen risico's en 
anderzijds lagere weerstandscapaciteit door inzet van de voorziening Basispakket. Het weerstandsvermogen daalt 
van ratio 0,6 (Onvoldoende) naar ratio 0,3 (Ruim onvoldoende). Een zorgelijke ontwikkeling gezien de 
onzekerheden op de afval- en grondstoffenmarkt en de actuele landelijke problematiek rondom de verwerking van 
kunststof verpakkingen. Zoals reeds in diverse begrotingen aangegeven dienen de deelnemende gemeenten 
weerstandscapaciteit voor GR Avri in overweging te nemen. 
 
Programma pluspakket 
Het weerstandsvermogen voor dit programma blijft gehandhaafd op niveau Voldoende (factor 1,0). Er zijn geen 
wijzigingen in zowel de gekwantificeerde risico's als de weerstandscapaciteit. 
 
Programma bedrijfsafval 
Het weerstandsvermogen groeit van factor 1,0 (voldoende) naar factor 3,0 (uitstekend) door de forse toename van 
de weerstandscapaciteit. Dit is het gevolg van de positieve bijstelling van het exploitatieresultaat van dit 
programma. 

  

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

Ontwikkeling weerstandsvermogen

Programma Ratio weerstandsvermogen

Jaarstukken 

2016

Berap 

2017 Verschil

Basispakket Gekwantificeerde risico's (A) 1.977.000 2.412.000 435.000

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 1.190.000 693.000 -497.000

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,6 0,3 -0,3

Betekenis Onvoldoende

Ruim 

onvoldoende

Pluspakket Gekwantificeerde risico's (A) 75.000 75.000 0

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 75.000 75.000 0

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

Betekenis Voldoende Voldoende

Bedrijfsafval Gekwantificeerde risico's (A) 39.000 54.000 15.000

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 39.000 161.000 122.000

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 1,0 3,0 2,0

Betekenis Voldoende Uitstekend
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10 VERLOOP VAN DE INVESTERINGKREDIETEN 

 

 
 

10.1 Tabel investeringskredieten 

Het verloop van de investeringskredieten is weergegeven in onderstaand overzicht. Hierbij is per krediet 
aangegeven of de investering is afgerond of dat deze nog wordt aangewend. 

 

 
        Tabel 20: uitputting investeringskredieten 

 
Het totaal aan openstaand krediet per 1 januari 2017 (€ 4,1 mln.) is voor ca. € 1,7 mln. uitgegeven in het eerste 
halfjaar van 2017. Het totaal aan restant krediet bedraagt € 2,4 mln., waarvan ca. 2,2 mln. nog wordt aangewend. 
De kredieten rondom materieel voor Afvalbeheer en IBOR en het ICT projectplan vormen hierin het grootste 
aandeel. De uitputting van investeringskredieten voor IBOR zijn verwerkt in de IBOR werkbegrotingen. 

 
  

Investeringskredieten Avri

bedragen x € 1.000 Jaar 

kredietverlening

Totaal krediet 

bedrag

Restant per 

01-01-2017

uitgaven 

t/m 30-06

Restant per

30-06-17 Prognose

Vervanging vloerbedekking kantoorgebouw 2011 45 45 0 45 Krediet wordt nog aangewend

Inrichting kantoorgebouw 2012 85 52 4 48 Krediet wordt nog aangewend

Overkapping kantoorgebouw 2014 100 95 0 95 Krediet wordt nog aangewend

6 afzetcontainer incl. klapnetten 2014 60 38 0 38 Krediet wordt nog aangewend

2 kraanwagens (krediet 599) 2014 720 33 0 33 Krediet wordt nog aangewend

2 zijlader CNG 67 & 68 2015 560 55 2 53 Gereed

Boordcomputers wagenpark 2015 10 10 0 10 Krediet wordt nog aangewend

Bedrijfswagens IBOR 2015 400 324 121 203 Gereed

Systemen 2015 190 20 34 -14 Gereed

Verbouwingskosten werf gem. Tiel (krediet 615) 2015 25 -114 0 -114 Gereed

Hemelwaterafvoer 2016 100 70 5 66 Krediet wordt nog aangewend

Bovengrondse brengvoorzieningen (vervanging) 2016 100 -3 0 -3 Gereed

Aanpassing weegkantoor 2016 50 50 0 50 Krediet wordt nog aangewend

3 distributiewagens 2016 250 236 184 51 Gereed

1 Haakarm wagen 2016 150 136 141 -5 Gereed

3 Caddy's 2016 90 90 1 89 Krediet wordt nog aangewend

6 rollerpackers 2016 150 150 0 150 Krediet wordt nog aangewend

Ondergrondse brengvoorzieningen (vervanging) 2016 250 49 2 48 Gereed

ICT Projectplan 2016 784 784 96 688 Krediet wordt nog aangewend

Overname werkplekken Regio 2016 20 20 0 20 Krediet wordt nog aangewend

Peilbuiskokers 2012 8 2 0 2 Gereed

28 Mercedes bakwagen 2016 50 60 1 59 Krediet wordt nog aangewend

Vervanging aanhanger 0301 2016 40 40 34 6 Gereed

Klapnetten afzetcontainers 2016 5 5 0 5 Krediet wordt nog aangewend

Vervanging mini containers 2017 2017 175 175 137 38 Krediet wordt nog aangewend

902 Volvo Shovel 2017 180 180 173 7 Gereed

70 zijlader 2 comp 2017 280 280 252 28 Krediet wordt nog aangewend

71 zijlader 2 comp 2017 280 280 252 28 Krediet wordt nog aangewend

Ondergrondse brengvoorzieningen (vervanging) 2017 2017 250 250 105 145 Krediet wordt nog aangewend

Bovengrondse brengvoorzieningen (vervanging) 2017 2017 100 100 86 14 Krediet wordt nog aangewend

Bedrijfscontainers 2017 2017 50 50 18 32 Krediet wordt nog aangewend

Textielcontainers 2017 2017 20 20 17 3 Gereed

IBOR Tractie 2017 2017 470 470 4 466 Krediet wordt nog aangewend

Ibor Materieel 2017 2017 30 30 13 17 Krediet wordt nog aangewend

Totaal 6.076 4.081 1.682 2.399
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Bijlage 1: totaaloverzicht baten en lasten programma's Avri 

 

 
  

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 -
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Bijlage 2: prognose 2017 btw baten afvalstoffenheffing per regiogemeente 

 

 
  

Prognose verrekening BTW component afvalstoffenheffing met regio gemeenten

prognose o.b.v. bestuursrapportage 2017 Avri (vastgesteld in AB 26 oktober 2016)

Gemeentelijk aandeel 2017 in de kosten van inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval

Gelder Neder West Maas

gemeente TOTAAL Buren Culemborg malsen Betuwe Lingewaal Maasdriel Neerijnen Tiel en Waal Zaltbommel

verdeelsleutel: aantal inwoners 238.326 26.208 27.647 26.342 23.051 11.105 24.088 12.126 41.502 18.708 27.549

Aandeel gemeenten totaal 2017 14.886.187      1.636.990   1.726.872   1.645.359   1.439.799      693.634   1.504.571      757.408   2.592.275   1.168.529   1.720.750 

Winstopslag 2017 10.000          1.100        1.160        1.105        967           466           1.011        509           1.741        785           1.156        

Totaal exclusief omzetbelasting 14.896.187    1.638.089  1.728.032  1.646.465  1.440.766  694.100     1.505.582  757.916     2.594.016  1.169.314  1.721.906  

A)                     Omzetbelasting 21% 

(te declareren bij BCF) 3.128.199      343.999     362.887     345.758     302.561     145.761     316.172     159.162     544.743     245.556     361.600     

Totaal inclusief omzetbelasting 18.024.386    1.982.088  2.090.918  1.992.222  1.743.327  839.861     1.821.754  917.079     3.138.760  1.414.870  2.083.507  

Gemeentelijk aandeel 2017 in de opbrengsten afvalstoffenheffing

Gelder Neder West Maas

gemeente TOTAAL Buren Culemborg malsen Betuwe Lingewaal Maasdriel Neerijnen Tiel en Waal Zaltbommel

verdeelsleutel: aantal inwoners 238.326 26.208 27.647 26.342 23.051 11.105 24.088 12.126 41.502 18.708 27.549

Aandeel gemeenten totaal 2017     16.907.172-   1.859.231-   1.961.316-   1.868.738-   1.635.269-      787.804-   1.708.836-      860.235-   2.944.209-   1.327.171-   1.954.364-

Totaal 16.907.172-    1.859.231-  1.961.316-  1.868.738-  1.635.269-  787.804-     1.708.836-  860.235-     2.944.209-  1.327.171-  1.954.364-  

B)     Per saldo te betalen aan Avri 1.117.214      122.857     129.602     123.485     108.057     52.058       112.919     56.844       194.551     87.699       129.143     

BTW opbrengst 2017 gemeenten 2.010.985      221.142     233.284     222.273     194.503     93.704       203.254     102.319     350.192     157.857     232.457     

(saldo A en B)
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Bijlage 3:  Afkortingenlijst 
 
AB  Algemeen Bestuur 
ABR  Algemene Bedrijfsreserve 
APV  Algemene Plaatselijke Verordening 
AVH  Afvalstoffenheffing 
BBV  Besluit Begroting en Verantwoording 
BCF  BTW compensatiefonds 
BSR  Belasting Samenwerking Rivierenland 
CPB  Centraal Plan Bureau 
DB  Dagelijks Bestuur 
DVO  Dienstverleningsovereenkomst 
FTE  Full Time Eenheid 
GFT  Groente, Fruit en Tuin afval 
GSL  Goed Scheiden Loont 
GR  Gemeenschappelijke Regeling 
IBOR  Integraal Beheer Openbare Ruimte 
IBP  Informatie Beleids Plan 
ICT  Informatie- en Communicatie Technologie 
IKB  Individueel Keuze Budget 
KCC  Klantencontactcentrum 
KHL  Kunststof Hergebruik Limburg 
MKB  Midden en Klein Bedrijf 
MVO  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
NVRD  Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten 
PMD  Plastic, Metalen en Drankenkartons 
RAP  Regionaal Afvalstoffenplan 2012 - 2016 
VANG  Van Afval Naar Grondsof 
VNG  Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VPB  Vennootschapsbelasting 
WGR  Wet gemeenschappelijke regelingen 
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