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Zienswijzen gemeenten bij Ontwerp begroting 2020 Avri 
 
 
Inleiding 
De begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Avri (GR Avri) is op 12 april 2019 aangeboden aan de 
raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenten hebben op basis van artikel 35 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid om hun zienswijze over deze begroting 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 ontwerp-begroting 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 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 begroting 2020 stellen wij de gemeenteraad voor een positieve zienswijze uit 
te brengen met de opmerking dat scenario’s moeten worden uitgewerkt om het 
weerstandsvermogen eerder dan gepland op peil te brengen.” 

 

Gemeente Culemborg 

 Besluitvorming: 
De gemeenteraad van Culemborg stemt in met de begroting Avri 2020 (inclusief 
meerjarenbegroting tot en met 2023), maar wil hierbij het volgende voorstel doen: 
 

1. “De gemeenteraad maakt zich nog steeds grote zorgen over het lage 
weerstandsvermogen van de Avri. Dit kan niet alleen invloed hebben op de 
bedrijfsvoering van de Avri, maar ook op de begroting van de gemeente. 
 
De gemeenteraad van Culemborg stemt in met de begroting Avri 2020 (inclusief 
meerjarenbegroting tot en met 2023), maar wil hierbij het volgende voorstel doen: 
 
Laat een onafhankelijke partij onderzoek doen naar de mogelijkheden van beperking 
van de kosten van de Avri en naar mogelijke bezuinigingen. 
 
Reden van dit verzoek is dat de Avri aangeeft dat de kosten onvoorspelbaar zijn. En 
dat daardoor de risico’s toenemen. Er wordt echter nergens gesproken over een 
beperking van de kosten en mogelijke of al gerealiseerde bezuinigingen (er wordt 
alleen gesproken over een bezuiniging als gevolg van daling van de omvang van 
IBOR taken). De gemeenten hebben weinig grip op de begroting. De gemeenteraad 
zou het wenselijk vinden als een onafhankelijke partij kan aangeven of er nog ruimte 
zit in de begroting. Dit kan mogelijk leiden tot een verbetering van het 
weerstandsvermogen van de Avri. 
 
Zienswijze op voorkeursscenario tarieven 
De gemeenteraad vindt het lastig om te kiezen voor één van de scenario’s. Een hoog 
basistarief geeft meer stabiliteit, een hoger variabeltarief waarschijnlijk betere 
scheidingsresultaten. De gemeenteraad kiest voor scenario 3 ‘Variabele tarieven 
vergelijkbare gemeenten in Nederland’. Het basistarief stijgt in de scenario met € 17,-, 
ten opzicht van het huidige basistarief (ongeveer gelijk aan de ¼ 16,- totale stijging). 
Het tarief voor de aanbieding van 30 liter restafval bedraagt in dit scenario € 1,40.” 
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Gemeente Maasdriel 

 Besluitvorming: 
Gemeente Maasdriel stemt in met de Ontwerpbegroting 2020 incl. 
meerjarenramingen 2021-2023 en de in de begroting opgenomen 
investeringskredieten 2020 met inachtneming van onderstaande kanttekening.. 

Definitief “Zienswijze:  
Wij stemmen 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. 
 
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: 
Financieel gezien kan de gemeente Neder-Betuwe instemmen met deze begroting 
2020-2023 van de GR Avri. 

Definitief: “Graag bieden wij onze complimenten aan voor de wijze waarop de begroting voor 
2020 is vormgegeven met alle onvoorziene factoren die zich voortdurend kunnen 
voordoen. 
Financieel gezien kan de gemeente Neder-Betuwe instemmen met deze begroting 
2020-2023 van de GR Avri. De lagere weerstandscapaciteit baart de gemeente 
Neder-Betuwe echter grote zorgen. Door jaarlijkse toevoegingen vanuit de 
afvalstoffenheffing wordt de weerstandscapaciteit wel vergroot. De jaarlijkse 
toevoeging zijn dusdanig dat het weerstandsvermogen zou kunnen groeien naar de 
vastgestelde norm van factor 1,0 per 2023. Ultimo 2023 wordt hieraan voldaan 
waarmee de risico’s voor Avri volledig kunnen worden afgedekt. 
 
De voorgestelde maatregelen in deze begroting om het weerstandscapaciteit te 
verhogen juichen wij daarom van harte toe.” 
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Gemeente Tiel 

 Besluitvorming:  
De gemeenteraad van Tiel stemt als zienswijze niet in met de begroting 2020 
Gemeenschappelijke Regeling Avri (inclusief meerjarenbegroting t/m 2023), maar 
neemt deze voor kennisgeving aan. 

 ”De gemeenteraad van Tiel stemt als zienswijze niet in met de begroting 2020 
Gemeenschappelijke Regeling Avri (inclusief meerjarenbegroting t/m 2023), maar 
neemt deze voor kennisgeving aan. De reden hiervoor is de hoge mate van 
onzekerheid die in de begroting besloten ligt. Tegelijkertijd roepen wij u op om 
onverhoopte toekomstige kostenstijgingen zoveel als mogelijk binnen de begroting op 
te lossen. 
Bovenstaande zienswijze zal worden geagendeerd als hamerstuk voor de 
raadsvergadering van 19 juni 2019.” 

 

Gemeente West Betuwe 

 Besluitvorming: 
 

Voorlopig “Motivering 

Uit hetgeen is beschreven in de begroting 2020 blijken de lasten en baten structureel 

in evenwicht. Daarnaast zijn in bijlage 2 van de begroting 2020 een aantal 

alternatieve scenario’s uitgewerkt. Gemeente West Betuwe onderschrijft uw 

voorkeursalternatief; Scenario 4. Om afval scheiden optimaal te belonen is dit 

scenario het meest voor de hand liggend. 

 

Naast deze beleidsrichting zijn er enkele aandachtvelden waarover gemeente West 

Betuwe uw haar zienswijze wil geven. 

 

Tarief 

Ondanks het feit dat de hoogte van het tarief 2020 op een later moment dit jaar pas 

aan de orde is, willen wij u hierover het volgende meegeven. Gezien de huidige 

financiële druk op huishoudens zouden wij uitdrukkelijk er voor willen pleiten dat de 

tarieven de komende jaren niet verder stijgen. Natuurlijk beseffen wij ons dat de 

kosten per huishouden bij het hierboven genoemde scenario “Goed scheiden loont” 

voor een aanzienlijk deel beïnvloed wordt door de gebruikers zelf. Daarom vinden wij 

het wenselijk dat het basistarief gelijk blijft, om vervolgens differentiatie te zoeken in 

de tarieven die door de gebruiker beïnvloedbaar zijn.  

 

Inzameling oud papier 

Momenteel is het inzamelen van oud papier door verenigingen een belangrijk 

bestuurlijk onderwerp. Binnen gemeente West Betuwe zijn 20 verenigingen hierin 

actief. Naast de zorg voor een beperking van de lasten voor burgers hebben wij als 

gemeente ook de zorg over het voortbestaan van het verenigingsleven. Natuurlijk 

moet u een goede afweging maken in kosten. Echter zijn wij van mening dat een 

financiële ondersteuning van onze verenigingen, als compensatie voor bewezen 

dienst, prima past in de huidige tijd. Verenigingen zijn immers belangrijke pijlers van 

onze maatschappij. Wij vragen u een onderbouwing te geven van de kosten en 

opbrengsten, samen met  (financiële) gelijkwaardige alternatieven voor de 

verenigingen zodat het Algemeen Bestuur een gewogen beslissing kan nemen. 

 

IBOR taken 

Bij de vorming van gemeente West Betuwe en de afstemming over taken in de 

openbare ruimte is een goede samenwerking ontstaan met Avri. Dit heeft 
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geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst IBOR taken, waarbij 

productgerichte afspraken zijn vastgelegd. Deze samenwerking, evenals de financiële 

afrekening, staat los van het basispakket voor de inzameling. Dit is voor ons ook in 

2020 en verder een goede manier van werken. Echter willen wij jaarlijks kunnen 

blijven inspelen op politieke en maatschappelijke aandachtvelden in onze openbare 

ruimte. Daarom zal jaarlijks tijdig met u worden bepaald welke producten wij het 

komende jaar van u wensen af te nemen. Daarbij spelen naast eerder genoemde 

aandachtsvelden ook monitoring en beschikbare budgetten een grote rol. 

 

Procedure 

In uw begeleidend schrijven biedt u ons de mogelijkheid tot 7 juni a.s. te reageren 

door middel van een zienswijze. Echter deze einddatum ligt voor de datum waarop 

onze gemeenteraad de stukken behandelt. De gemeenteraad vergadert op 13 juni 

a.s. De in deze brief gemotiveerde zienswijze wordt u dan ook onder voorbehoud van 

instemming van onze gemeenteraad toegezonden. Wij gaan er vanuit dat, indien 

onze gemeenteraad aanvullingen heeft op hetgeen u nu voor ligt, zij alsnog de 

mogelijkheid krijgt direct na haar vergadering van 13 juni a.s. een aanvullende 

zienswijze in te dienen.” 

 

Gemeente West Maas en Waal 

 Besluitvorming: 
Raad 20 juni 
College 7 juni 

 

Gemeente Zaltbommel 

 Besluitvorming: 
Gemeente Zaltbommel stemt in met de Ontwerpbegroting 2020 incl. 
meerjarenramingen 2021-2023 en de in de begroting opgenomen 
investeringskredieten 2020. 

 “Ontwerpbegroting 2020 
In de gemeenteraadsvergadering van 6 juni 2019 hebben wij besloten in te stemmen 
met de begroting 2020 inclusief meerjarenbegroting tot en met 2023 GR. Daarnaast 
hebben we besloten in te stemmen met de in de begroting opgenomen 
investeringskredieten 2020.  
 
Wij geven het volgende mee: 
Over de voorgelegde begroting zijn meerdere opmerkingen te maken, maar de 
meeste negatieve financiële ontwikkelingen zijn overwegend niet beïnvloedbare feiten 
voor Avri. De begroting 2020 kent nog enkele onduidelijkheden zoals de genoemde 
PM posten (zie pagina 6 van de concept begroting). 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? 
 
De laatste jaren is de beschikbare weerstandscapaciteit ingezet t.b.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. 
Graag zagen wij een stabiel beleid m.b.t. de hoogte van de afvalstoffenheffing. Dit is 
echter de laatste jaren niet gelukt als wij de tariefsontwikkeling van de 
afvalstoffenheffing van Avri in ogenschouw nemen (zie pagina 8 van de concept 
begroting. 
Graag verzoeken wij de Avri daarom met een voorstel (of meerder voorstellen te 
komen om de fluctuatie van het tarief afvalstoffenheffing te minimaliseren, 
bijvoorbeeld door met gemeenteraden een bandbreedte overeen te komen 
waarbinnen het tarief zich jaarlijks mag bewegen en hiervoor een adequate financiële 
reserve aan te houden (bij de Avri, of bij de deelnemende gemeenten). Mede met het 
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oog op het draagvlak onder onze inwoners, is het immers van belang dat 
tariefwijzigingen zoveel mogelijk beperkt blijven. 
 
“Motie ChristenUnie 
 
Naar aanleiding van agendapunt 16 van de raad; 
Onderwerp: Zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020 Avri 
De raad van de gemeente Zaltbommel in vergadering bijeen op 6 juni 2019 
Gehoord de beraadslaging, 
Constaterende dat: 
 
in de beleidsvoornemens 2020 (blz. 22, onder punt 5.4.5) opgenomen is dat: 

- de papierinzameling met verenigingen in 2019 herzien gaat worden, 
- hiervoor een nieuwe overeenkomst zal komen, 
- er geen indicatie gegeven wordt over de continuering van dit systeem of deze 

overeenkomst voor de toekomst, 
- verenigingen hierdoor in hun inkomsten mogelijk fors benadeeld kunnen 

worden, 
 
overwegende dat: 

• Het voortbestaan van het verenigingsleven van groot maatschappelijk belang 
is; 

• Verschillende verenigingen in hun financiële exploitatie afhankelijk zijn van 
de lopende overeenkomsten voor compensatie van bewezen diensten voor 
het inzamelen van oud papier, 

 
verzoekt het college; 
 
aan de voorgestelde zienswijze de volgende passage toe te voegen: 
 
Inzameling oud papier: 
Momenteel is het inzamelen van oud papier door verenigingen een belangrijk 
bestuurlijk onderwerp. Binnen onze gemeente Zaltbommel is een groot aantal 
verenigingen hierin actief. Naast de zorg voor een beperking van de lasten voor de 
inwoners hebben wij als gemeente ook de zorg over het voortbestaan van het 
verenigingsleven. Natuurlijk moet u een goede afweging maken in de kosten. Wij zijn 
echter van mening dat een financiële vergoeding voor verenigingen als compensatie 
voor bewezen diensten hier prima in past. Verenigingen zijn immers belangrijke pijlers 
van onze maatschappij. Wij vragen u een onderbouwing te geven van de kosten en 
opbrengsten, samen met (financieel) gelijkwaardige alternatieven voor de 
verenigingen, zodat het Algemeen Bestuur hierin een gewogen beslissing kan nemen, 
waarbij we het belangrijk vinden dat de alternatieven ook passend en uitvoerbaar zijn 
voor de betreffende verenigingen.  
 
en gaat over tot de orde van de dag.” 
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Reactie Dagelijks Bestuur Avri 
 
 
Buren 
 
Scenario’s weerstandsvermogen 
In de ontwerp begroting is reeds een stijging van het tarief afvalstoffenheffing opgenomen van € 16 per 
huishouden. Wanneer het weerstandsvermogen eerder aangevuld wordt, leidt dit tot verdere verhoging van de 
afvalstoffenheffing. Wij zien een grotere stijging van de afvalstoffenheffing per 2020 als risico op verlies aan 
draagvlak voor het nieuwe afvalbeleid. Wij kunnen desondanks het Algemeen Bestuur meerdere ideeën 
voorleggen om het weerstandsvermogen eerder dan 2023 op peil te brengen. 
 
Culemborg  
 
Onafhankelijk onderzoek kostenbesparingen 
Wij stellen voor een dergelijk onderzoek op dit moment niet uit te voeren, maar te betrekken in de (binnen het AB 
reeds opgestarte) verkenning naar een maatwerk GR. Hierin wordt de inrichting van de begroting betrokken en 
kunnen de kosten per gemeente worden uitgewerkt. Daarnaast zien wij een onderzoek op dit moment als te grote 
belasting voor de organisatie. Een dergelijk onderzoek dient uiterst zorgvuldig te worden uitgevoerd gezien het 
risico op onjuiste vergelijking van cijfers. Wij willen tot slot benadrukken dat Avri het in vergelijking tot andere 
gemeenten in Nederland goed doet waar het gaat om kosten in relatie tot de dienstverlening. In de begroting is een 
zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering een vanzelfsprekend uitgangspunt.  
 
 
Maasdriel 
Zie reactie bij Gemeente Zaltbommel. 
 
Neder Betuwe 
Geen reactie benodigd. 
 
Tiel  
Begroting 
De onzekerheid over kostenstijgingen in de begroting zijn inherent zijn aan de uitvoering van het beleid en de 
daarbij horende taken en zijn voor het overgrote deel niet beïnvloedbaar door het bestuur.  
 
West Betuwe 
 
Tarief 
Het handhaven van het basistarief de komende jaren past bij het gewenste uitgangspunt van meerdere gemeenten 
om jaarlijks het voor de gebruiker te beïnvloeden deel van de afvalstoffenheffing te vergroten. In voorliggende 
begroting 2020 geven we reeds invulling aan dit uitgangspunt. Indien het basistarief in de komende jaren 
gehandhaafd blijft, betekent dit dat wijzigingen in de begroting volledig verwerkt moeten worden in de variabele 
tarieven (tarieven per aanbieding restafval). 
 
Inzameling oud papier 
Wij hebben begrip voor uw zorg, waarbij u refereert aan een afweging in kosten. Dit is echter niet de aanleiding 
voor het overleg dat door Avri in maart j.l. met verenigingen is gevoerd. Door wijziging in de arbeids- en rijtijdenwet 
voor de chauffeurs van Avri, vindt de papierinzameling meer overdag plaats. Hierdoor is de situatie ontstaan dat 20 
van de 86 verenigingen een vergoeding voor papierinzameling ontvangt terwijl daar geen (of een beperkte) 
inspanning tegenover staat. Wij beschouwen dit als een onwenselijke situatie en willen gezamenlijk met 
verenigingen inventariseren welke alternatieve werkzaamheden door verenigingen verricht kunnen worden die 
bijdragen aan de doelstellingen van ons basispakket. Door het nieuwe afvalbeleid ontstaan hiervoor nieuwe 
mogelijkheden. 
 
Op 4 juli besluit het Algemeen Bestuur Avri over een voorstel om de overeenkomst met verenigingen te verlengen 
tot 31 december 2020. Vanaf de 2e helft van 2019 is er tijd om in een zorgvuldig proces met verenigingen te komen 
tot uitgewerkte alternatieven en het – vanaf 2020 - uitvoeren van pilots.  
 
 
IBOR taken 
Wij vinden het prettig te vernemen dat u de samenwerking rondom de IBOR taken als goed ervaart en kunnen u 
aangeven dat dit wederzijds is. Vanzelfsprekend hebben wij alle begrip dat onze opdrachtgevers jaarlijks willen 
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anticiperen op ontwikkelingen in de openbare ruimte en onderschrijven het belang om tijdig over de gewenste 
dienstverlening door Avri met ons in gesprek te gaan.   
 
 
West Maas en Waal – nog niet ontvangen 
 
Zaltbommel 
 
Hoogte projectbudget en daaruit voortvloeiende kapitaallasten 
De prognose van de totale projectuitgaven op basis van de stand per 31 mei 2019 bedraagt € 10,5 mln. Daaraan 
wordt– op basis van de nog aanwezige risico’s – een onzekerheidsmarge toegevoegd van bandbreedte € 0,1 tot 
0,3 mln., waardoor de totale prognose naar verwachting in het uiterste geval uitkomt op € 10,8 mln. In dit geval 
bedragen de meerkosten € 1,9 mln ten opzichte van het projectbudget (in de begroting 2019 bijgesteld van € 9,4 
mln. naar € 8,9 mln.). Dit wordt o.a. veroorzaakt door de uitvoering van extra taken, extra juridische kosten door 
een gewijzigde aanwijsprocedure en operationele tegenvallers bij de plaatsing van containers. De hieruit 
voortvloeiende kapitaallasten liggen (incl. maximale bandbreedte) hoger dan in de begroting 2020, een bedrag van 
maximaal € 1 per huishouden.  
 
Dit effect is kleiner dan eerder werd verwacht. Op verzoek van het Algemeen Bestuur is gezocht naar 
mogelijkheden om het effect van de meerkosten zoveel mogelijk te reduceren voor de huishoudens. We stellen 
voor de toegestane ruimte binnen de afschrijvingstermijnen maximaal te benutten. Voor de algemene projectkosten 
wordt derhalve uitgegaan van de maximale wettelijke termijn van 5 jaar (in plaats van 3 jaar die tot op heden vanuit 
voorzichtigheid is gehanteerd). Daarnaast hebben we in juni 2019 goedkoper externe financiering kunnen 
aantrekken waardoor de rentelasten lager zijn dan in de begroting werd verwacht. Tot slot constateren we bij de 
voortgang van het project dat er een verschuiving in de projectuitgaven plaatsvindt naar categorieën die over een 
langere tijd worden afgeschreven. 
 
Het project kan door doorlopende projectwerkzaamheden na 1 juli 2019 pas na deze datum financieel worden 
afgerond. Het Algemeen Bestuur heeft op 18 april 2019 aangegeven het project conform de besluitvorming te 
willen blijven uitvoeren en over de financiële gevolgen en dekking ervan te willen besluiten zodra er voldoende 
zekerheid is over de totale projectuitgaven. Er is verzocht hierbij te zoeken naar alternatieve 
dekkingsmogelijkheden, waardoor de stijging van kosten mogelijk niet volledig aan de huishoudens wordt 
doorbelast. We nemen hierover in 2019 een besluit middels een begrotingswijziging 2020. 
 
 
Stabiel tarief afvalstoffenheffing en weerstandsvermogen 
Wij onderschrijven uw uitgangspunt om de afvalstoffenheffing zo stabiel mogelijk te houden, aangezien we 
constateren dat de begroting steeds meer afhankelijk wordt van marktontwikkelingen en niet beïnvloedbare 
factoren waardoor onzekerheden toenemen. Wij kunnen de gemeenten meerdere ideeën voorleggen om het 
weerstandsvermogen binnen Avri en/of gemeenten dusdanig in te richten dat deze bijdraagt aan meer stabiliteit 
van de afvalstoffenheffing.  
 
Oud papier 
Zie reactie bij Gemeente West Betuwe. 


