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Voorstel 
1. De jaarstukken 2017 vast te stellen. 
 

 
Inleiding 
Voor u liggen de jaarstukken 2017 van Avri. Middels het hierin opgenomen jaarverslag en jaarrekening legt Avri 
verantwoording af aan de raden van de 10 gemeenten die eigenaar en opdrachtgever van Avri zijn. Hiermee 
worden de raden in staat gesteld invulling te geven aan hun controlerende functie. 
 
In 2017 heeft Avri samen met de tien gemeenten gewerkt aan voorstellen voor nieuw afvalbeleid, om het doel 
van gemiddeld maximaal 75 kg restafval per inwoner in 2020 te kunnen bereiken. De scheidingsresultaten van 
2017 (120 kg restafval per inwoner en een scheidingspercentage van 72%) liggen in lijn met 2016, waarmee een 
nieuwe prikkel noodzakelijk is om de toekomstige doelen te bereiken. In maart 2017 koos de meerderheid van 
gemeenten voor de variant dat vanaf 2019 alleen de herbruikbare stromen (grondstoffen) worden opgehaald bij 
de inwoners. Restafval wordt dan niet meer opgehaald bij de mensen thuis. Dat is een fundamentele breuk met 
een systeem dat al generaties lang heeft gefunctioneerd. 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 320 extra ondergrondse containers, maar 
ook de kosten voor extra handhaving, de afvalcoaches en de verminderde inkomsten op de grondstofstromen. 
Dat projectplan is, tegelijkertijd met een uitgewerkt beleidsplan, goedgekeurd in het AB vergadering van 26 
oktober 2017. Op basis van dit plan kan Avri de voorbereidingen starten voor het nieuwe afvalbeleid dat ingaat 
per 1 januari 2019. 
 
Afgelopen jaar heeft Avri diverse verbeteringen doorgevoerd voor de uitvoering van het beheer en onderhoud 
van de openbare ruimte. Er is hierbij intensief samengewerkt met de gemeenten. Zo hebben we in 
bijeenkomsten raadsleden informatie verstrekt over de beeldkwaliteit methode, waarbij inzicht wordt gegeven in 
de afgesproken normen. De schouwresultaten van onafhankelijke bureaus lieten zien dat Avri haar afspraken 
nakomt en soms zelfs meer dan dat.  
Naast de gemeente Buren, Tiel en Neerijnen heeft Avri met ingang van 2017 ook voor de gemeente Neder-
Betuwe de calamiteitendienst uitgevoerd en is voor de gladheidbestrijding een pilot gestart om met duurzaam 
zout (biozout) te strooien. In samenwerking met de 4 IBOR gemeenten is daarnaast een nieuw 
meldingensysteem geïmplementeerd. Door verbeteringen in de bedrijfsvoering en intensieve ambtelijke 
samenwerking zijn rapportages en werkbegrotingen van Avri tijdig en op hoger kwaliteitsniveau geleverd, 
waardoor gemeenten tijdig en beter inzicht krijgen in de besteding van het uitvoeringsbudget. Dankzij de 
(ingezette) verbeteringen werkt Avri ook hier aan het inlossen van beloftes waar het gaat om daling van kosten 
(ordegrootte €2 miljoen structureel), verbetering van kwaliteit, perspectief voor medewerkers, innovatie en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
 
In 2017 heeft Avri in haar bedrijfsvoering vooral aandacht besteed aan risicobeheersing en deregulering. Door 
invoering van de verplichtingenadministratie, ontwikkeling van budgetrapportages en optimalisatie van de 
verzekeringsportefeuille zijn bedrijfsvoeringrisico's verlaagd. Tevens is er veel aandacht besteed aan de 
doorontwikkeling van ICT. Hierdoor zijn werkprocessen efficiënter geworden en zijn de bedrijfsvoeringrisico's 
van Avri gedaald. 
 
Beoogd effect 
Inzicht geven in de beleidsrealisatie en financiële resultaten over 2017. 
 
Argumenten 
1.1 Het Algemeen Bestuur is bevoegd om de jaarstukken vast te stellen. 
 



Kanttekeningen 
- 
 
Communicatie 
De jaarstukken 2017 worden beschikbaar gesteld op de website van Avri. 
 
Financien 
 
Totaal baten en lasten 
In onderstaande tabel zijn de totale baten en lasten per programma uiteengezet en vergeleken met de 
bestuursrapportage 2017 ('berap 2017'). In deze tabel worden tevens de reservemutaties inzichtelijk gemaakt. In 
de volgende paragrafen worden de jaarresultaten per programma verder toegelicht. 
  

 
 
In bovenstaande tabel is het resultaat van het programma Basispakket niet inzichtelijk. Het saldo van baten en 
lasten is nihil. Dit is het gevolg van de huidige wettelijke verslaggevingvereisten, waarbij verrekening van het 
resultaat naar een voorziening als baat of last wordt verantwoord. Het resultaat wordt in de volgende paragraaf 
nader toegelicht. 
 
Programma Basispakket 
Het jaarresultaat van dit programma bedraagt € 461.000, dit bedrag wordt toegevoegd aan de Voorziening 
Basispakket, waardoor het saldo stijgt naar € 1,1 mln.. Een positief resultaat, mede gezien de eerder gemelde 
onzekerheden en grilligheid van dit programma, o.a. door fluctuaties op de grondstoffenmarkt. Ten opzichte van 
de bestuursrapportage (resultaat € 27.000) is de afwijking van het jaarresultaat € 434.000 (1,8% van het totaal 
aan baten en lasten van dit programma). De afwijking wordt verklaard door hogere opbrengsten voor 
ingezamelde grondstoffen (o.a. papier, kleding) en lagere productiekosten en onderuitputting ten aanzien van de 
stortplaats, beleidsadvies en administratieve ondersteuning (o.a. BSR). Tegenover deze voordelen staat de 
afwaardering van de vordering kunststof verpakkingen over 2015, als gevolg van een getekende overeenkomst. 
Dit nadeel is verwerkt in het jaarresultaat 2017 en zorgt voor een daling van het risicoprofiel van Avri (zie 
'Weerstandsvermogen'). 
 
Programma Pluspakket 
In dit programma zijn diensten opgenomen die individuele gemeenten in aanvulling op het basispakket 
contractueel van Avri kunnen afnemen. In de jaarrekening komt een baten- en lastentotaal van € 17,2 mln. tot 
uitdrukking. Naast het beheer en onderhoud voor vier gemeenten heeft Avri ook investeringsprojecten in de 
openbare ruimte uitgevoerd (zoals reconstructies) en hebben diverse gemeenten opdrachten gegeven voor 
toezicht en handhaving op diverse thema's van de APV. Op basis van de gesloten 
dienstverleningsovereenkomsten worden de baten en lasten met de gemeente verrekend. 
Het saldo van baten en lasten op diverse overige opdrachten (zoals extra GFT inzameling, scholenacties en 
verwerking van afvalstromen) bedraagt € 4.000 voordelig en wordt toegevoegd aan de reserve Pluspakket. Dit 
saldo is het gevolg van geringe verschillen tussen ontvangen budget (kostprijs) en gerealiseerde uitgaven. 
Financiële saldi van activiteiten waarbij geen verrekening met de gemeente is overeengekomen, worden 
verrekend met de reserve Pluspakket van Avri. 

BATEN EN LASTEN GR AVRI 2017 begroting berap jaarrek verschil voordeel/ jaarrek

bedragen x € 1.000 2017 2017 2017 jaarrek-berap nadeel 2016

Lasten

Programma Basispakket 23.447 24.246 24.529 283 N 23.071

Programma Pluspakket 14.712 18.276 17.259 -1.017 V 14.338

Programma Bedrijfsafval 1.570 1.626 1.852 226 N 1.633

Totaal lasten 39.729 44.148 43.640 -508 V 39.042

Baten

Programma Basispakket 23.447 24.246 24.529 283 V 22.831

Programma Pluspakket 14.712 18.276 17.263 -1.013 N 14.298

Programma Bedrijfsafval 1.578 1.749 2.025 276 V 1.798

Totaal baten 39.737 44.271 43.817 -454 N 38.927

Saldo baten en lasten 8 123 177 54 V -115

Resultaat voor bestemming 8 123 177 54 V -115

Onttrekking uit reserves 0 0 0 0 280

Storting naar reserves 8 123 177 54 V 165

Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0



 
Programma Bedrijfsafval 
Het jaarresultaat van het programma bedrijfsafval valt € 50.000 positiever uit naar in totaal € 173.000 (na 
vennootschapsbelasting). De stijging van het resultaat wordt enerzijds verklaard door de stijging van het 
markttarief voor het ingezamelde bedrijfspapier (€ 35.000 voordelig). Daarnaast is de omzet gestegen, wat het 
gevolg is van de verbeterde economische omstandigheden, een trend die in 2017 is doorgezet. Niet alleen de 
omzet, maar ook het rendement van dit programma is gestegen naar ca. 11%. Het geeft Avri mogelijkheden om 
de uitvoering van dit programma verder te optimaliseren of bij te dragen aan de basistaken. 
 
Weerstandsvermogen 
Het totale weerstandsvermogen van Avri is verbeterd. Dit is het gevolg van enerzijds afgenomen risico's en 
anderzijds stijging van de weerstandscapaciteit van alle programma's. De totale ratio stijgt van factor 0,6 
(Onvoldoende) naar factor 0,9 (Matig). Dit is nog altijd onder de vastgestelde norm (factor 1,0) en onwenselijk, 
omdat voor het programma waar de meeste risico's worden gelopen (programma Basispakket) het 
weerstandsvermogen nog altijd 'ruim onvoldoende' is. Gedurende 2017 is het risicoprofiel van het basispakket 
toegenomen van € 2,0 mln. naar € 2,4 mln. In voorliggende jaarstukken wordt het risicoprofiel met € 0,2 mln. 
naar beneden bijgesteld omdat, ondanks gestegen risico's op vervuiling van grondstoffen en afdracht van 
vennootschapsbelasting, het risico op vergoeding van kunststof verpakkingen over 2015 is komen te vervallen. 
Het risicoprofiel komt ultimo 2017 op € 2,2 mln. De weerstandscapaciteit (voorziening Basispakket) kent ultimo 
2017 een saldo van € 1,1 mln. De weerstandsratio komt daarmee uit op factor 0,5 (betekenis: Ruim 
onvoldoende). In de begroting van Avri is de aanvulling van de weerstandscapaciteit in de komende jaren 
inzichtelijk gemaakt.  
 
Investeringen 
Er worden diverse, jaarlijkse investeringskredieten gereed gemeld (met name vervangingsinvesteringen). Er 
worden geen nieuwe investeringskredieten aangevraagd. 
 
Uitvoering 
De jaarstukken 2017 worden na vaststelling door het Algemeen Bestuur aangeboden aan de provincie (o.b.v. 
art. 28 Gemeenschappelijke Regeling Avri). 
 
Bijlagen 
- Jaarstukken 2017 Avri 
- Verslag van bevindingen van de accountant 
- Nota zienswijzen gemeenten 
 


