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Zienswijzen Jaarstukken 2017 Avri 
 
 
Inleiding: 
De Jaarstukken 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Avri (Avri) is op 12 april 2018 aangeboden aan de 
raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenten hebben op basis van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen de mogelijkheid om hun zienswijze over deze jaarstukken binnen acht weken naar voren te brengen bij 
het Dagelijks Bestuur van Avri (DB Avri). Hetzelfde artikel bepaalt dat het DB Avri de commentaren waarin deze 
zienswijze is vervat, toevoegt bij de jaarstukken zoals die uiteindelijk aangeboden wordt aan het Algemeen Bestuur 
van Avri (AB Avri). De voorliggende notitie gaat in op de ontvangen zienswijzen van de gemeenten. De zienswijzen 
worden allereerst kort per gemeente samengevat. Vervolgens volgt - daar waar nodig - een reactie van het DB Avri 
aan het AB Avri op de zienswijzen van de diverse gemeenten. De behandeling van de zienswijzen door het DB 
heeft plaatsgevonden op 18 juni 2018. 
 
Samenvatting zienswijzen: 
De zienswijzen van de gemeenten worden allereerst kort per gemeente samengevat en weergegeven. Daarna 
volgt de reactie van het DB.  
 
 

Gemeente Buren 

 Besluitvorming: 
19 juni 2018 

 

Gemeente Culemborg 

 Besluitvorming: 
De gemeenteraad van Culemborg kan niet instemmen met het voorstel om het 
jaarresultaat van het Programma Basispakket toe te voegen aan de Voorziening 
Basispakket. De gemeenteraad van Culemborg is van mening dat het positieve 
resultaat van  € 461.000,- moet worden aangewend om tot een minder grote stijging 
(dan beoogd) van de afvalstoffenheffing voor inwoners te komen. 
 

 Het weerstandsvermogen van de Avri is momenteel ruim onvoldoende. Het risico 
bestaat dat tegenvallers in de toekomst niet kunnen worden opgevangen. Dit zou 
betekenen dat bij een negatief resultaat de afvalstoffenheffing het jaar daarop moet 
worden verhoogd. Om dit soort fluctuaties tegen te gaan is het goed om het 
weerstandsvermogen weer op voldoende niveau te krijgen. 
 

 De voorgestelde verhoging van de tarieven doet echter geen recht aan het feit dat 
afval scheiden zou moeten lonen. We vinden het op dit moment niet verantwoord alle 
risico's van de kostenstijging 1 op 1 door te zetten naar inwoners, terwijl er 
tegelijkertijd wel wordt gewerkt aan het opbouwen van reserves. 
 

 

Gemeente Geldermalsen 

 Besluitvorming: 
 

 

Gemeente Lingewaal 

 Besluitvorming: 
Wij willen u kenbaar maken dat wij geen zienswijze indienen op de jaarstukken 2017, 
maar wel op de Ontwerpbegroting 2019 inclusief meerjarenbegroting t/m 2022. 
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 Zienswijze: 
Wij kunnen u meedelen dat wij hebben besloten om in te stemmen met de 
jaarstukken 2017. Wat betreft de instemming met de jaarstukken wordt nog wel het 
voorbehoud gemaakt dat tijdens de behandeling in de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van 28 juni 2018 een goedkeurende controleverklaring ten aanzien van 
getrouwheid en rechtmatigheid van de accountant aanwezig dient te zijn. 

 

Gemeente Maasdriel 

 Besluitvorming: 
Wij stemmen in met de Jaarstukken 2017. Avri heeft een door de accountant 
goedgekeurde controleverklaring bij de jaarstukken afgegeven. 
 

 Zienswijze 
De accountant heeft  geconstateerd dat meerdere functionarissen in de organisatie, 
onder andere zij die betrokken zijn bij facturatie en contractenafsluiting, prijzen en 
wegingen in de applicaties aanpassen. Ondanks dat de opbrengsten nu correct zijn 
verantwoord, brengt het risico’s met zich mee. Daarnaast vraagt de accountant, net 
als vorig jaar, aandacht voor de registratie, bewaking en archivering van de 
contracten en prijslijsten. Avri dient deze punten te versterken en verbeteren. 

 

Gemeente Neder Betuwe 

 Besluitvorming: 
College en raad van Neder-Betuwe hebben met tevredenheid kennisgenomen van 
deze jaarstukken 2017 van de GR Avri. Na afstemming in de gemeenteraad van 31 
mei 2018 berichten wij u het volgende: 
 
Zienswijze: 
Wederom bieden wij onze complimenten aan voor de inzichtelijkheid en volledigheid 
van het document waarmee een helder inzicht wordt gegeven van de bedrijfsvoering 
door Avri. Dit spreekt ook uit de stukken van het accountantsbureau. De door u 
toegestuurd stukken geven ons verder geen aanleiding tot andere opmerkingen. 

 

Gemeente Neerijnen 

 Besluitvorming: 
Wij willen u kenbaar maken dat wij geen zienswijze indienen op de jaarstukken 2017, 
maar wel op de Ontwerpbegroting 2019 inclusief meerjarenbegroting t/m 2022. 

 Zienswijze: 
Wij kunnen u meedelen dat wij hebben besloten om in te stemmen met de 
jaarstukken 2017. Wat betreft de instemming met de jaarstukken wordt nog wel het 
voorbehoud gemaakt dat tijdens de behandeling in de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van 28 juni 2018 een goedkeurende controleverklaring ten aanzien van 
getrouwheid en rechtmatigheid van de accountant aanwezig dient te zijn. 

 

Gemeente Tiel 

 Besluitvorming: 
 

1. Zienswijze: 
De gemeenteraad van Tiel is van mening dat het positieve resultaat van € 461.000,- 
terug moet vloeien naar de inwoners. Het resultaat van € 461.000,- dient te worden 
ingezet om de beoogde stijging van de afvalstoffenheffing voor de inwoners te 
reduceren. 
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Gemeente West Maas en Waal 

 Besluitvorming: 
 

 

Gemeente Zaltbommel 

 Besluitvorming: 

In de gemeenteraadsvergadering van 14 juni 2018 hebben wij besloten in te stemmen 

met de jaarstukken 2017 GR Avri. 

 We hebben wel een kanttekening naar aanleiding van de opmerking in het 

accountantsverslag over functiescheiding. De accountant maakt -net als vorig jaar- in 

het accountantsverslag een kritische opmerking over de administratieve organisatie 

en interne beheersing (AO/IB). Hij heeft geconstateerd dat meerdere functionarissen 

in de organisatie, onder andere zij die betrokken zijn bij facturatie en 

contractafsluiting, prijzen en wegingen in de applicaties aanpassen. Ondanks dat de 

opbrengsten nu correct zijn verantwoord, brengt het risico's met zich mee. Daarnaast 

vraagt de accountant, net als vorig jaar, aandacht voor de registratie, bewaking en 

archivering van de contracten en prijslijsten. Avri dient deze punten te versterken en 

verbeteren. 
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Reactie Dagelijks Bestuur Avri 
 
Gemeente Culemborg & Tiel - terugvloeien resultaat € 461.000 naar inwoners 
Het terugvloeien van het resultaat van het programma Basispakket naar de inwoners vergroot de risico's voor 
gemeenten. De voorziening bevindt zich al geruime tijd onder het vastgestelde niveau ter dekking van de risico's. 
Wij achten het onwenselijk de weerstandscapaciteit van Avri nog verder terug te brengen, mede gezien de 
verwachte stijging van risico's door het nieuwe inzamelbeleid per 2019. Het toevoegen van het exploitatieresultaat 
in de jaarrekening aan de voorziening Basispakket ligt tevens in lijn met het door het Algemeen Bestuur 
vastgestelde beleid uit de Nota Reserves en Voorzieningen 2017. 
 
Gemeente Maasdriel & Zaltbommel - beheersing programma Bedrijfsafval 
De autorisaties rondom contracten, prijslijsten en wegingen binnen het programma Bedrijfsafval zijn reeds 
aangescherpt. De registraties en autorisaties worden daarnaast intern gecontroleerd. Het contractbeheer wordt 
ondergebracht in het nieuwe Document Management Systeem. 
 
 
 


