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Zienswijzen Jaarstukken 2018 Avri 
 
Inleiding: 
De Jaarstukken 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Avri (Avri) is op 12 april 2019 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 19 juni 2019. 
 
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: 
Raad 25 juni 
College 3 juni 

College (voorlopig): “Voor de jaarrekening 2018 stellen wij de gemeenteraad voor een positieve zienswijze 
uit te brengen met de kanttekening dat er zorgen zijn over de grilligheid en 
onzekerheden met betrokken tot het afvalbeleid.” 

 

Gemeente Culemborg 

 Besluitvorming: 
De gemeenteraad van Culemborg stemt in met de jaarstukken 2018. (verdere 
zienswijze bij de begroting 2020) 

 

Gemeente Maasdriel 

 Besluitvorming: 
Gemeente Maasdriel stemt in met de Jaarstukken 2018 onder voorbehoud van een 
door de accountant goedgekeurde controleverklaring en met inachtneming van 
onderstaande kanttekening.  
 

Definitief “Zienswijze:  
Wij stemmen in met de Jaarstukken 2018 onder voorbehoud van een door de 
accountant goedgekeurde controleverklaring. Ook stemmen wij in met de 
Ontwerpbegroting 2020 incl. meerjarenramingen 2021-2023. Het is een 
kostendekkende begroting. Als laatste stemmen wij in met de in de begroting 
opgenomen investeringskredieten 2020. Om de activiteiten te kunnen uitvoeren en 
diensten te verlenen zijn investeringen in duurzame kapitaalgoederen nodig. 
 
Kanttekeningen: 
Wij willen echter wel twee kanttekening plaatsen bij jaarstukken 2029 en de 
Ontwerpbegroting 2020 incl. meerjarenramingen 2021-2023. 
 
Stabiel tarief: 
De gemeente Maasdriel is voorstander van duidelijkheid naar haar inwoners en 
verwacht dat Avri in de nabije toekomst toegroeit naar een stabiel tarief 
afvalstoffenheffing, waarbij overigens begrip is voor de risico’s, voortvloeiende uit een 
onzekere begroting vooral ontstaan door marktmechanisme en negatieve 
rijksoverheidsmaatregelen. 
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De begroting 2020 kent verder nog enkele onduidelijkheden zoals de genoemde PM-
posten. Met name de post j) Kapitaallasten extra benodigd projectbudget nieuw 
afvalbeleid baart ons zorgen. Hoe hoog is deze post, en hoe hoog zijn de daaruit 
voortvloeiende kapitaallasten? Graag zagen wij een stabiel beleid m.b.t. de hoogte 
van de afvalstoffenheffing. 
 
Weerstandscapaciteit 
De laatste jaren is de beschikbare weerstandscapaciteit ingezet t.g.v. het tarief 
afvalstoffenheffing en daardoor onder de minimale, vastgestelde norm ter dekking van 
de risico’s gekomen. Door invoering van een nieuw afvalbeleid nemen de risico’s toe. 
In de begroting 2020 en meerjarenraming groeit de weerstandscapaciteit naar de 
vastgestelde norm in 2023. Dat is belangrijk, mede omdat we mogen verwachten dat 
er opnieuw een beleidsverandering zal komen om de hoeveelheid restafval te laten 
dalen naar 30 kg (landelijke doelstelling 2025).” 

 

Gemeente Neder Betuwe 

 Besluitvorming: 

Wij verzoeken onze vertegenwoordiger in het algemeen bestuur dan ook niet in te 

stemmen met goedkeuring van de jaarrekening als er bij de besluitvorming hierover 

geen goedkeurende accountantsverklaring is. 

Definitief “Onze complimenten wederom voor de inzichtelijkheid en volledigheid van het 

document waarmee een helder inzicht wordt gegeven van de bedrijfsvoering door 

Avri. Wederom echter constateren wij met bezorgdheid dat het weerstandsvermogen 

onder gewenst niveau is gebleven. 

Verder merken wij op dat inzake de I|BOR|-werkzaamheden de kosten voor onze 

gemeenten binnen de afgesproken kaders is gebleven. De door u toegestuurde 

stukken geven ons verder geen aanleiding tot andere opmerkingen. 

 

Wel willen wij opmerken dat het ons teleurstelt dat er nog geen goedkeurende 

accountantsverklaring is. Wij verzoeken onze vertegenwoordiger in het algemeen 

bestuur dan ook niet in te stemmen met goedkeuring van de jaarrekening als er bij de 

besluitvorming hierover geen goedkeurende accountantsverklaring is.” 

 
 

Gemeente Tiel 

 Besluitvorming: 
De gemeenteraad van Tiel stemt als zienswijze in met de voorlopige jaarrekening 
2018 Gemeenschappelijke Regeling Avri. 

1. “De gemeenteraad van Tiel stemt als zienswijze in met de voorlopige jaarrekening 
2018 Gemeenschappelijke Regeling Avri. 
 
Bovenstaande zienswijze zal worden geagendeerd als hamerstuk voor de 
raadsvergadering van 19 juni 2019.” 

 

Gemeente West Betuwe 

 Besluitvorming: 
Gemeente West Betuwe stemt in met de Jaarstukken 2018 Avri.  
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Gemeente West Maas en Waal 

 Besluitvorming: 
Raad 20 juni 
College 7 juni 

 

Gemeente Zaltbommel 

 Besluitvorming: 
Gemeente Zaltbommel stemt in met de Jaarstukken 2018 onder voorbehoud van een 
door de accountant goedgekeurde controleverklaring.  
 

 “Jaarstukken 2018 
In de gemeenteraadsvergadering van 6 juni hebben wij besloten in te stemmen met 
de jaarstukken 2018 GR Avri onder voorbehoud van de controleverklaring van de 
accountant die wij nog moeten ontvangen. De stukken geven geen aanleiding om 
nadere kanttekeningen of opmerkingen als zienswijze in de dienen. 
 
Wij geven het volgende mee: 
De gemeente Zaltbommel is voorstander van duidelijkheid naar haar inwoners en 
verwacht dat Avri in de nabije toekomst toegroeit naar een stabiel tarief 
afvalstoffenheffing, waarbij overigens begrip is voor de risico’s voortvloeiende uit een 
onzekere begroting vooral ontstaan door marktmechanisme en negatieve 
rijksoverheidsmaatregelen.” 
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Reactie Dagelijks Bestuur Avri 
 
 
Neder Betuwe 
 
Inzichtelijkheid jaarstukken en IBOR taken 
Wij danken u voor uw complimenten rondom de inzichtelijkheid en volledigheid van de jaarstukken. Wij zijn 
tevreden de IBOR taken in 2018 binnen de beschikbaar gestelde budgetten te hebben uitgevoerd voor onze IBOR 
gemeenten. 
 
 
Zaltbommel 
 
Stabiliteit afvalstoffenheffing 
Wij onderschrijven uw uitgangspunt om de afvalstoffenheffing zo stabiel mogelijk te houden. We constateren echter 
dat de begroting steeds meer afhankelijk wordt van marktontwikkelingen en niet beïnvloedbare factoren als 
overheidsmaatregelen, waardoor onzekerheden toenemen en kosten stijgen. Het verder benutten van de 
bestaande weerstandscapaciteit (om de afvalstoffenheffing voor de huishoudens desondanks te stabiliseren) 
beschouwen wij op dit moment als te risicovol. De weerstandscapaciteit bevindt zich al onder de norm en 
bovendien nemen de risico’s de komende jaren toe. De komende jaren vullen we de weerstandscapaciteit binnen 
Avri aan, waardoor we weerstand opbouwen om de afvalstoffenheffing in de toekomst te stabiliseren. 
 
 


