Algemeen Bestuur Avri
Agenda 4 juli 2019

Donderdag 4 juli 2019 van 09.00 tot 11.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur van Avri in de vergaderzaal,
locatie Geldermalsen, Meersteeg 15

Agenda
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Mededelingen

4.

Ingekomen stukken

5.

5a. Vaststellen besluitenlijst AB 18 april 2019

Bijlage 5a

5b Vaststellen besluitenlijst AB 8 mei 2019

Bijlage 5b

5c Cumulatieve actielijst en agendaplanning

Bijlage 5c

6.

Terugkoppeling uit Platformbijeenkomst 5 juni 2019

Ter besluitvorming::
7.

AB voorstel Zienswijze Jaarstukken 2018 Avri

Bijlage 7a en c

8.

AB voorstel Zienswijze Begroting 2020 Avri

Bijlage 8a en c

9.

AB voorstel Papierinzameling

Bijlage 9a t/m c

10. AB voorstel Incontinentiemateriaal

Bijlage 10a t/m e

11. AB voorstel beleidsplan Handhaving

Bijlage 11a en b

12. AB voorstel Tiel Schone Stad

Bijlage 12

Ter bespreking:
13. Stand van zaken nieuw inzamelbeleid

-

Ter informatie:
14. Wijziging GR Avri

-

15. Zienswijze Begroting 2020 BSR

-

16. Zienswijze Jaarstukken 2018 BSR

-

17. Toestemming op vaststelling GR BSR 2019

-

18. Toetreden werkgeversvereniging BSR

-

19. Communicatie en motivatiecampagne

Bijlage 19

20. Rondvraag
21. Sluiting

27.06.2019
versie: 3

Algemeen Bestuur Avri
OPENBARE VERGADERING CONCEPT verslag 18 april 2019
(Vergaderzaal Avri te Geldermalsen)

Aanwezige AB-leden
gemeente Buren
gemeente Culemborg
gemeente Maasdriel
gemeente Neder-Betuwe
gemeente Tiel
gemeente West Betuwe
gemeente West Maas en Waal
gemeente Zaltbommel

De heer G.J. Keller
De heer J.A.W.A. Reus
De heer E.H.C. Hoften
De heer S.H.R. van Someren
De heer F. Groen
De heer G. van Bezooijen
De heer A.H.M. de Vree
De heer W. Posthouwer

Lid AB
Voorzitter DB en AB
Lid AB
Lid DB en AB
Lid AB
Lid AB
Lid AB
Lid DB en AB

Woordvoerders namens Avri

De heer E.J. de Vries

Directeur Avri / secretaris Bestuur, lid MT

Afwezig m.k.

#
1

Subject
Opening

Besluit / Conclusie
De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur en verwelkomt alle aanwezigen.

2

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.

3.

Mededelingen

De schriftelijke mededelingen zijn vooraf aan de vergadering uitgedeeld en worden als bijlage bij het verslag gevoegd (bijlage 1). De heer De Vries geeft een
korte toelichting op de onderwerpen.
Vragen naar aanleiding van:
❖ Kunststofafval: Gemeenten moeten deel vermarktingsvergoeding terugbetalen.
Zijn die € 250.000,- opgenomen in de begroting en hoe? Dit is als risico opgenomen in de begroting.
Hoe gaan de andere bedrijven hiermee om? De VNG had voor iedereen dezelfde deal moeten maken, maar ze zijn er tussenuit gestapt en Afvalfonds moest
het zelf oplossen met de verschillende verwerkers. Er zijn meerdere verwerkers,
waaronder Van Scherpenzeel. Avri trekt samen op met limburgse gemeenten
die ook een contract met Van Scherpenzeel hebben, oa door gezamenlijk een
advocaat in te huren.
Wat betekent dit voor het lopende jaar en de komende jaren? Hier is nog niets
van te zeggen.
Wat kunnen wij verder nog ondernemen? Kunnen wij als regio een motie indienen? Het DB gaat kijken of wij iets kunnen doen richting VNG in samenspraak
met Avri. Actie DB
Extra mededeling:
De heer Groen vraagt aandacht voor begeleiding van de ambtenaren. De ambtenaren bereiden adviezen voor en krijgen vaak te weinig tijd om stukken te verwerken. Ook andere AB leden krijgen dit signaal.
De heer De Vries geeft aan dat leden van het Vakberaad hebben aangegeven
dat zij onvoldoende voorbereidingstijd hadden en geeft aan dat dit inderdaad niet
wenselijk is en we ons best doen om te voorkomen dat voorstellen nagezonden
worden. Voor zover Avri bekend is via signalen van het vakberaad, betreft dit
een incident ..
Aangegeven wordt dat er ook een wens en een plan ligt om het vakberaad anders in te richten, maar dat Avri geen tijd zou hebben om dat plan uit te voeren.
De heer Brouwer, manager Afvalbeheer wordt gevraagd hierop te reageren. Hij
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geeft aan dat dit plan klaar ligt, maar dat vanwege de werkdruk als gevolg van
de invoering van het nieuwe afvalbeleid Avri hier inderdaad nog geen prioriteit
gegeven heeft. In het Vakberaad is daarom afgesproken om dit in september/oktober van dit jaar op te pakken.
Het AB roept op om hier toch prioriteit aan te geven. De voorzitter neemt dit signaal mee en het wordt opgepakt in het DB. Actie DB
4.
4a

Ingekomen stukken
Brief Provincie Gelderland, inzake toezichtsvorm 2019 en aandachtspunten 200

5a

Besluitenlijst AB 14 februari 2019

Het AB heeft kennis genomen van de brief.

Naar aanleiding van:
• In de vergadering van 14 februari is aangegeven dat het verslag van 20
december 2018 aangepast moest worden. Is dat gedaan? Ja, het verslag is aangepast. Staat deze op de website? Nee, nog niet. De website
wordt nog aangepast. Actie BS 
•

Blz.5, agendapunt 9, tweede bullit: merkt de heer De Vree op dat dit bedrag bedoelt is om aan de slag te gaan voor de hele regio en niet alleen
voor West Maas en Waal. De voorzitter geeft aan dat het bedrag bedoelt is voor het hele projectplan.

Besluit: het AB stelt de besluitenlijst van 14 februari 2019 conform vast.
5c

Actielijst

De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. Actie BS 

6.

Terugkoppeling uit Platformbijeenkomst 20 maart
2019

De voorzitter geeft aan dat het een rustige bijeenkomst was. Er waren niet veel
raadsleden, maar de meeste gemeenten waren vertegenwoordigd. Veel vragen
over papierinzameling. Diezelfde week was de bijeenkomst met de verenigingen
gehouden. Wat opviel was dat de meningen van de raadsleden verdeelt waren.
Sommige geven aan dat nieuwe verenigingen ook iets willen doen.
Daarnaast werden ook vragen gesteld over incontinentiemateriaal. En op de begroting is vrij rustig gereageerd.
Het platform blijkt een goed instrument om vragen op te vangen.

7.
7.1

Ter besluitvorming
AB voorstel Aanpassen
Gemeenschappelijke Regeling Avri n.a.v. vorming
gemeente West Betuwe

Vragen naar aanleiding van:
In artikel 3 staat Geldermalsen, gaat het hier om de gemeente of de vestigingsplaats? De gemeente Geldermalsen bestaat namelijk niet meer.
De heer De Vries geeft aan dat het om de vestigingsplaats gaat, maar zal het
voor het de zekerheid voorleggen bij de jurist. Actie EdV 
Kunnen wij als AB instemmen zonder dat de raad een besluit heeft genomen?
Nee, de vraag is of het AB kan instemmen met de procedure om de aanpassing
voor te leggen aan de raden. De heer De vries vraagt of de AB-leden er voor
kunnen zorgen dat dit stuk prioriteit krijgt in de gemeentelijke planning van de
behandeling van raadstukken om er zo voor te zorgen dat er voor 1 juli een besluit genomen wordt door de gemeenteraad. Mocht dat niet lukken, dan horen
we dat graag en zullen we indien nodig uitstel vragen aan de Provincie.
Besluit: het AB stemt in met de procedure om de aanpassingsaanvraag voor te
leggen aan de raden.

7.2

AB voorstel Projectbudget
nieuw afvalbeleid

De heer De Vries geeft een korte toelichting op het voorstel.
De heer De Vree vraagt of het voorstel doorgeschoven kan worden naar de volgende vergadering. Hij heeft dit voorstel ambtelijk besproken, maar nog niet alle
vragen zijn helemaal helder beantwoordt. De andere gemeente sluiten zich aan
bij het voorstel van de heer De Vree.
De voorzitter geeft aan dat de volgende vergadering op 4 juli is en 1 juli starten
we met omgekeerd inzamelen. De heer De Vries verwacht pas aan het eind van
het jaar een compleet overzicht van alle kosten te kunnen maken, want nog niet
alle kosten zijn bekend na 1 juli.
De heer Posthouwer vraagt of het mogelijk zinvol is om te kijken of er nog aan
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de knoppen gedraaid kan worden.
Het gratis omruilen van de minicontainers zouden we nog kunnen aanpassen.
De heer Groen vraagt of de vergadering even geschorst kan worden?
De voorzitter schorst de vergadering om 09.50 uur en om 10.00 uur wordt de
vergadering weer gestart.
Wanneer we de containers niet gratis omruilen zou dat mogelijk ongeveer €
800.000,- kunnen besparen indien we alleen kijken naar de kosten van de containers en andere aspecten niet meenemen. We lopen wel het risico dat inwoners gaan bijplaatsen, omdat het plastic één keer in de drie weken wordt opgehaald.
De heer Groen merkt op dat het een knop zou kunnen zijn, omdat we uitlopen in
het project. Daar staat tegenover dat we de inwoners zo goed mogelijk willen
bedienen. Hij opteert om hier goed voorbereidt over te praten en het eventueel
voor te leggen aan de raad. De meeste AB-leden zijn het hiermee een.
Afspraken:
• Extra AB-overleg op 8 mei 2019 om 08.00 uur.
• Uitzoeken wat er al gecommuniceerd is naar de inwoners
• Extra vakberaad plannen (lukt dit niet, dan per e-mail afhandelen).
• Het DB komt zo snel mogelijk met aanvullend voorstel.
8.

Stand van zaken nieuw inzamelbeleid

De heer De Vries geeft een korte toelichting op de laatste stand van zaken:
In februari hadden we 219 containers geplaatst, nu staan er 432.
We hebben een deel van de bufferruimte moeten gebruiken, maar liggen nog goed op koers.
We hebben 447 bezwaarschriften binnengekregen.
Het DB heeft inmiddels over 201 bezwaren een besluit genomen.
Op dit moment zijn 8 bezwaren gegrond verklaard door het DB.
Bij de Raad van State zijn 27 voorlopige voorzieningen ingediend,
waarvan er nu 14 zijn afgewezen en 3 toegewezen.
De heer Van Bezooijen adviseert om positief te communiceren over de stand
van zaken. Hij wordt namelijk regelmatig benaderd door journalisten en het valt
hem dat zij er nogal negatief tegenaan kijken.
De voorzitter geeft aan dat alle bezwaren langs alle criteria gelegd worden en
vervolgens grondig onderbouwd worden. We kunnen niet voorkomen dat inwoners de pers opzoeken. Daarnaast kunnen we ook weer nieuwe bezwaren verwachten op locaties die veranderd zijn. Hij bedankt de heer Van Bezooijen voor
zijn advies en vindt het een goed idee om de stand van zaken te communiceren.

9.

Incontinentiemateriaal

De heer Posthouwer geeft een presentatie. Deze presentatie wordt toegevoegd
aan het verslag (bijlage 2).
De voorlopige planning ziet er als volgt uit:
Definitiefase: gereed 13 maart 2019
Ontwerpfase: gereed 4 juli 2019
Voorbereidingsfase: gereed 1 oktober 2019
Realisatie: start 1 oktober 2019
De heer Posthouwer verzoekt iedereen om Simone Lindhout de ruimte te geven
om het project ambtelijk te bespreken. Hij doet een appél om de gemeenten alvast na te laten denken over mogelijke locaties.
Het plan is om vast te houden aan 1 oktober 2019 als startdatum. Op 4 juli wordt
bepaald of dat haalbaar is. De Avri organisatie moet het namelijk wel aankunnen.
Vragen naar aanleiding van:
• Kan ARN de capaciteit aan?
De heer Posthouwer geeft aan dat ARN nog in de leercurve zit., Invoering voor
Avri is pas 1 januari 2020. Als wij besluiten om 1 oktober 2019 te starten, zal het
afval tot 1 januari 2020 verbrand worden.

De heer De Vree geeft aan dat West Maas en Waal dat zij geen eigen initiatief
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meer ontwikkelen maar aansluit op het voorliggend plan.
Voor we beginnen moeten we nog een aantal zaken uitzoeken. Wat betekent het
als een paar gemeenten niet meedoen? En wat zijn dan de financiële consequenties? Ook moet goed nagedacht worden over de locaties. Zet je de containers bij andere containers neer of op specifieke plekken zoals verzorgingshuizen
en kinderdagverblijven. En kiezen we voor een zienswijze of een bezwarenprocedure als het om openbare locaties gaat?
Mevrouw Lindhout gaat in gesprek met de gemeenten en Avri om alles goed in
kaart te brengen en het voorstel voor te bereiden. Op 4 juli volgt besluitvorming.
10.

Papierinzameling

Cees Brouwer geeft een terugkoppeling van de bijeenkomst met de papierverenigingen via een presensatie. Deze presentatie wordt toegevoegd aan verslag
(bijlage 3).
De alternatieven taken die voorgelegd zijn aan de verenigingen zijn:
• Afvalconsulent
• Afvalcoach
• Afvalfiets
• Mobiele milieustraten
• Adopteren ondergrondse containers
Daarnaast hadden de verenigingen ook nog eigen ideeën:
Vrijwilliger op de milieustraat
Avondopenstelling milieustraten
Verzamelplaatsen milieustraat bij verenigingen (lastig i.v.m. milieuvergunning).
Privatiseren papier ophalen (zelf doen).
Inzamelen kringloop aan huis
Afvalfiets voor milieustraat afval
Zwerfvuil opruimen
Plaatsing ondergrondse containers voor papier om route korter te maken.
De voorkeur ging uit naar:
Continueren papier ophalen, afblijven
Bereidt om mee te gaan in alternatieven
Inkomsten garanderen
Toekomstbestendig, langdurige contracten
Activiteiten uitwerken, vergoeding en tijdsduur
Verleng het contract met 1 jaar (lopen tot 31 december 2019).
Het DB volgt het volgende tijdspad
▪ 4 juli AB besluit
▪ juli-dec. Voorbereiding
▪ vanaf 1 jan 2020 starten met eerste pilots

Vragen naar aanleiding van:
• Hoe ga je om met verenigingen die mee willen doen, maar niet aangesloten zijn? De samenwerking met sommige verenigingen zijn vanuit
historie ontstaan. Er zijn zelfs verenigingen die langer papier ophalen
dan Avri bestaat.
Deze vraag leeft ook bij de raden en zullen we goed naar moeten kijken.
•

Krijgen de verenigingen een terugkoppeling na besluitvorming op 4 juli?
Op 4 juli wordt een procesbesluit gevraagd om de huidige contracten
met een jaar te verlengen, een pilot te starten en mogelijkheden uitwerken van de alternatieven. De verenigingen hebben geen inspraak maar
worden wel geïnformeerd over het voorstel.

Het AB adviseert om het AB voorstel eerst voor te leggen aan de verenigingen.
Afspraak: op 4 juli neemt het AB een procesbesluit. Zowel de verenigingen als
de raden (via platform) zullen geïnformeerd worden.
11.

DB besluit Geweldsbe-

De voorzitter geeft aan dat dit DB voorstel ter informatie verspreidt is. Dit voor-
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voegdheid Boa’s

12.
12.1

Rondvraag
Extra AB vergadering

stel is tot stand gekomen vanwege het verzoek van gemeente Tiel. Avri doet nog
een ronde langs alle gemeenten om de uitbreiding van geweldsbevoegdheid te
bespreken.

Voor agendapunt 7.2 wordt een extra vergadering belegd. De datum wordt
8 mei om 08.00 uur.
De heren Keller en Van Hoften kunnen niet, maar sturen een vervanger of reageren schriftelijk.
Wanneer worden de stukken verstuurd, i.v.m. de ambtelijke voorbereiding?
Het concept zal worden voorgelegd aan het Vakberaad, zodat zij input kunnen
leveren aan de wethouders. De stukken worden zo snel mogelijk verspreidt.

6.
✓

Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen. De vergadering wordt om 10.57 uur afgesloten.

Acties die bij het gereedkomen van het verslag reeds zijn uitgevoerd, zijn in het verslag gemarkeerd met
een ‘vinkje’ en komen niet terug in de actielijst.
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BIJLAGE 1
Mededelingen
Algemeen Bestuur
18 april 2019

❖ ICT migratie
Avri heeft in nauwe samenwerking met Regio Rivierenland haar ICT gemigreerd naar een nieuwe dienstverlener
per 1 april 2019. De dienstverlening verloopt nu niet meer via eigen servers, maar via de cloud. De overgang is
zonder problemen verlopen.
❖ Secunda
Kringloop bedrijf Secunda verkeert in zwaar weer. Al in 2018 was een neerwaartse trend te zien en boekte Secunda een verlies. De door het bestuur van Secunda vastgestelde eerste begrotingswijziging komt tot een negatief resultaat van bijna € 100.000, ongeveer gelijk aan het voorlopige eindresultaat 2018.
Dit negatieve resultaat is te wijten aan een combinatie van factoren:
- sterk (en vrij plotseling) teruglopende kwantiteit en kwaliteit van ingebrachte goederen
- stijgende kosten van afvoer van niet herbruikbare spullen
- concurrentie van lage prijzen winkels, zoals Action, en uiteraard internet
- hogere kosten van afvoer van afval en minder opbrengsten van recyclebare grondstoffen
- hogere personele kosten om een zwakker wordende groep vrijwilligers en medewerkers te kunnen begeleiden

Derhalve is door het management in nauwe samenwerking met het bestuur een sanering van de grootste en enige
fors beïnvloedbare kostenpost doorgevoerd, namelijk personeel. Dit is gelukt, met een verlaging van de personele
kosten op termijn van 23%. Om te voorkomen dat Secunda door een beperkt en tijdelijk liquiditeitstekort wordt gedwongen tot het opgeven van haar strategische opties en mogelijk van haar toekomst verzoekt het bestuur van Secunda aan beide moeders om de mogelijkheid te bezien om de in 2017 vervroegd afgeloste leningen (ca €35.000
per moederorganisatie) alsnog als lening ter beschikking te stellen. Wederom met de bepaling dat aflossing slechts
zal plaatsvinden als de liquiditeitspositie van Secunda dat toelaat.
❖

Kunststofafval: Gemeenten moeten deel vermarktingsvergoeding terugbetalen
Gemeenten moeten bij het opstellen van de begroting voor 2019 ermee rekening houden dat ze aanzienlijk minder
geld van Afvalfonds krijgen, omdat ze over 2015 en 2016 teveel hebben gekregen. Conform de afspraak uit de
raamovereenkomst zou het ministerie, VNG en Afvalfonds jaarlijks achteraf de uiteindelijke vergoeding voor het
vermarkten vast moeten stellen en zou Afvalfonds het verschil ten opzichte van de voorschotten bij betalen dan wel
terug vorderen. Aangezien er in 2017 en in 2018 nog geen vergoeding voor zowel 2015 als 2016 bekend was heeft
Avri de extra kosten (totaal €250.000,-) die van Scherpenzeel zegt te hebben gemaakt voor het vermarkten, onder
voorbehoud van bovenstaande voorwaarde, voldaan. Aangezien de drie partijen geen overeenstemming bereiken,
is VNG uit het overleg gestapt en heeft aangegeven dat de sorteerders ieder afzonderlijk afspraken met het Afvalfonds moeten maken over de afwikkeling 2015 en 2016. Het Afvalfonds is met onze sorteerder/vermarkter van
Scherpenzeel tot een deal gekomen die verleden week is gepresenteerd bij Avri door van Scherpenzeel. Die deal
houdt in dat Avri de eerder extra voorgeschoten €250.000,- niet terugkrijgt. Wel is met deze deal het risico van de
pet trays en de kunststof niet verpakkingen zoals gemeld aan het DB 6 maart 2017 voor de jaren 2015 en 2016 van
de baan. Avri hoeft de deal niet te accepteren en heeft aan Van Scherpenzeel aangegeven dat het gesloten contract voor ons in principe leidend is en heeft Hekkelman Advocaten ingeschakeld om onze positie en de consequenties te bespreken. We werken in deze zaak samen met de limburgse gemeenten die ook een contract hebben
met Van Scherpenzeel.
Op voorhand verwachten we dat het contract ons niet dwingt deze deal te accepteren, maar dat de consequenties
van niet accepteren wel is dat er nog lange tijd onduidelijkheid zal bestaan over de vraag hoe het afvalfonds tot een
afronding komt over de jaren 2015 en 20176 en of en zo ja welke financiële gevolgen dat heeft voor Avri.
❖

Glasverwerker stopt inzameling in Gameren
Onze verwerker Maltha recycling heeft zijn sorteerlocatie in Gameren gesloten. Hierdoor moeten we ons glas, in ieder geval voorlopig, overslaan in Geldermalsen en extra transport en overslag kosten maken om het naar een andere locatie te brengen. Op jaarbasis levert dat circa € 65.000,00 minder ten opzichte van de huidige situatie. Wij
hebben wel aangegeven op zoek te gaan naar andere alternatieven maar gezien het feit dat Maltha de enige verwerker in Nederland is en de andere eventuele optie Duitsland of België is, wordt het lastig om op korte termijn een
betere alternatief te vinden.
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Bijlage 2

Algemeen Bestuur Avri
OPENBARE VERGADERING CONCEPT verslag 8 mei 2019
(Vergaderzaal Avri te Geldermalsen)

Aanwezige AB-leden
gemeente Buren
gemeente Culemborg
gemeente Neder-Betuwe
gemeente Tiel
gemeente West Betuwe
gemeente West Maas en Waal
gemeente Zaltbommel

De heer D. Russchen
De heer J.A.W.A. Reus
De heer S.H.R. van Someren
De heer F. Groen
De heer G. van Bezooijen
De heer A.H.M. de Vree
De heer W. Posthouwer

Plaatsvervanger van dhr. Keller
Voorzitter DB en AB
Lid DB en AB
Lid AB
Lid AB
Lid AB
Lid DB en AB

Woordvoerders namens Avri

De heer E.J. de Vries

Directeur Avri / secretaris Bestuur, lid MT

Afwezig m.k.

Dhr. G.J. Keller
De heer E.H.C. Hoften

Lid AB
Lid AB

#
1

Subject
Opening

Besluit / Conclusie
De voorzitter opent de vergadering om 08.00 uur en verwelkomt alle aanwezigen
met name de heer Russchen als plaatsvervanger van de heer Keller.

2

Vaststellen agenda

De voorzitter stelt voor om de besluitpunten 4 en 5 om te draaien.
De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld.

3.

Mededelingen

Geen mededelingen.

4.

AB voorstel Scenario’s
projectfinanciering

De voorzitter geeft een korte toelichting op het voorstel. Vanuit de organisatie is
een voorstel uitgewerkt met verschillende scenario’s. Dit voorstel is met het vakberaad besproken en onder grote druk voorbereidt.
Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van:
De heer Van Someren is blij het voorstel zo goed is voorbereid, ook met het
vakberaad. Besluitpunt 2 en 3 zijn allebei interessant en hij gaat akkoord.
Wat betreft cameratoezicht zijn de meeste wethouders terughoudend. Hier zitten
strikte regels aan vast en komt de privacy in het geding. De heer Groen benadrukt dat Tiel met Avri in gesprek is over het voorkomen van zwerfafval. Hij zou
graag dat geld achter de hand willen houden en niet meteen in willen ten gunste
van de afvalstoffenheffing. Ook voelt het voor hem niet prettig dat er nog tegenvallers kunnen komen. In de vorige vergadering heeft hij een beroep gedaan op
Erik over wat het eindpunt is en hij wil niet iedere keer weer voor verrassingen
komen te staan.
De voorzitter geeft aan dat het DB de vinger aan de pols houdt. Volgende week
komen de cijfers aan bod in het DB. Kan het AB deze cijfers ook krijgen? Dat
kan geregeld worden. Actie DB
Besluit: het AB stelt het voorstel Scenario’s projectfinanciering conform vast. Dit
betekent dat de besparingen worden vastgehouden om tegenvallers op te vangen.

5.

AB voorstel Projectbudget
nieuw afvalbeleid

De voorzitter stelt Walter Brouwer, manager IBOR Avri, voor. Walter heeft in
verband met de afwezigheid van Cees Brouwer de verantwoordelijkheid voor de
aansturing van het project overgenomen.
Walter heeft alle besluiten en de financiële consequenties daarbij op een rijtje
gezet en laat een overzicht op het scherm zien. Dit overzicht wordt bij het verslag gevoegd (zie bijlage 1).
Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van:
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•

De heer Bezooijen merkt op dat er uiteindelijk meer gedaan is dan verwacht. Dat is een feit en dat moet dan ook gecommuniceerd worden
naar buiten. We hebben een overschrijding door de toename van het
aantal ondergrondse containers en herplaatsingen.

•

De heer Posthouwer zegt dat binnen het project geen post onvoorzien is
opgenomen en dat had wel moeten gebeuren.
Waar het vooral omgaat is dat we het project goed moeten evalueren.
Hoe hebben we het project berekend en wat is uitgegeven. En door bestuurlijke besluiten is het project ook veranderd. We moeten hieruit lessen trekken. De voorzitter vraagt dan ook of de AB-leden alvast na willen denken over welke punten opgenomen moeten worden in het onderzoek.

•

De heer De Vree vraagt of de bijlage bij het voorstel wel overeenkomt
met het overzicht van Walter. Ja, de gegevens komen overeen. Walter
heeft de gegevens uit de bijlage verdeeld over verschillende posten.
Ook zet de heer De Vree vraagtekens bij de vraag in hoeverre is het
project in-control. West Maas en Waal is samen met Tiel vanaf het begin al tegen geweest. In het verleden zijn twee systemen voorgelegd
waarbij ons nieuwe systeem goedkoper zou zijn. Door tegenvallers en
juridische kosten komen we nu op een overschrijding. Hebben we aan
de voorkant te weinig tijd genomen om alles goed te onderzoeken en
hadden daardoor de tegenvallers niet beter in kaart gebracht kunnen
worden. Daar staat tegenover dat we nu niets anders kunnen doen dan
de kredietaanvraag te accepteren. Hij vraagt dan ook of op afschrijvingstermijn verhoogd kan worden, zodat de drie euro extra op de afvalstoffenheffing oplaag kan. En benadrukt dat de toename van de containers waardoor er extra geld is uitgegeven nooit voorgelegd is aan het
bestuur.
Het signaal is helder en deze opmerking zal meegenomen worden in de
besluitvorming van het tarief later dit jaar. We hebben gekozen voor de
beste oplossing voor de burgers. Vanuit het bestuur is nooit gestuurd en
zijn geen kaders meegegeven waardoor er meer containers konden
worden geplaatst dan begroot.

•

De heer Groen blijft met het dilemma zitten dat alles nog onzeker is. Er
wordt nu al aangegeven dat er nog meer tegenvallers komen. Blijft het
hierbij of krijgen we later weer een extra overschrijding? Ook de heer
Van Bezooijen heeft hierbij een onbehaaglijk gevoel. Kunnen we het
niet opvangen met het weerstandvermogen, dus nu bevriezen en volgend jaar kijken hoe op te lossen. De heer Van Someren herinnert nog
even aan een besluit uit 2013 om de reserves af te romen waardoor het
weerstandvermogen drastisch is verlaagd. Dan lopen we weer in eenzelfde valkuil door ons rijker te rekenen.

•

De vraag is of Avri door kan met het implementeren van het nieuwe beleid wanneer het AB nu geen besluit neemt over de extra kosten die
daarvoor nodig zijn. Avri heeft via een voorstel of een tussentijdse rapportage (Berap) een akkoord nodig van het AB voor het aanvragen van
krediet. Dit is ook nodig voor de accountantscontrole.

Besluit: het AB stelt het voorstel Projectbudget nieuw afvalbeleid niet vast. Zij
zien deze bijeenkomst als een tussenevaluatie. Daarbij worden volgende afspraken gemaakt:
Het AB geeft de garantstelling dat Avri door kan met het project.
Het DB krijgt volgende week de laatste stand van zaken (meevallers,
tegenvallers en te verwachte risico’s) en zal dit delen met het AB.
Het AB wordt tussentijds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Aan het eind wordt de balans opgemaakt en alle meevallers en tegenvallers opgenomen in het eindresultaat. Dan wordt gekeken hoe we de
overschrijding/tegenvallers gaan financieren.
Tussentijds wordt hierover niet gecommuniceerd naar buiten. Er komt
één communicatiemoment met de eindbalans.
6.

Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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7.
✓

Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen. De vergadering wordt om 09.01 uur afgesloten.

Acties die bij het gereedkomen van het verslag reeds zijn uitgevoerd, zijn in het verslag gemarkeerd met
een ‘vinkje’ en komen niet terug in de actielijst.
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Algemeen Bestuur GR Avri
CUMULATIEVE ACTIELIJST EN
AGENDAPLANNING
OPENBARE VERGADERINGEN AB AVRI
Versiedatum 18 april 2019
TOELICHTING
Codering: Aan de acties wordt per jaar een volgnummer toegekend (2015-01 etc.)
Onder het volgnummer is de datum van de vergadering vermeld, waar de actie uit voortvloeit. Achter het liggende
streepje staat het nummer van het betreffende agendapunt.
✓ Acties die bij het gereedkomen van het verslag reeds zijn uitgevoerd, zijn in het verslag gemarkeerd met een
‘vinkje’ en komen niet terug in de actielijst.
Ter vergadering afgevinkte acties blijven eenmalig ter controle in de actielijst staan en vervallen daarna definitief.
#

2015-01
161215-10

Acties 2015
(Oprichtingsvergadering 16-12-15)

Deelname in ARN, Avri Realisatie B.V.
(en Solar BV) / Overname aandelen RR

Actiehouder

Deadline

Voortgang



Voorstel verkoop
aandelen ARN: acties
en besluiten van de RR
worden afgewacht,
voordat het voorstel
opgesteld kan worden.
Voortgangsmelding 2104-16: Actie staat ‘on
hold’ omdat de
overdracht binnen de
Regio Rivierenland nog
niet is geregeld
Voortgangsmelding 1904-2018: is nog niet in
Regio Rivierenland
geregeld.

DB

Voortgangsmelding 1810-2018: geen nieuw
informatie.
Voortgangsmelding 1402-2019: geen nieuwe
informatie.
Voortgangsmelding 1804-2019: geen nieuwe
informatie
#

Acties 2017

Actiehouder

2017-03

Begroting en jaarrekening: meer
benchmark gegevens opnemen.

EdV

170706-1

Deadline

Voortgang
Voortgangsmelding 1904-2018: Avri heeft al
een poging gedaan in
de huidige begroting
,maar het is lastig om
de gegevens te krijgen
van vergelijkbare
bedrijven.




Voortgangsmelding 1810-2018: wordt
meegenomen in de
volgende begroting.
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Voortgangsmelding 1402-2019: Avri is nu
bezig met de begroting,
daar waar mogelijk
worden benchmark
gegevens opgenomen.
Voortgangsmelding 1804-2019: de gegevens
uit de branche zijn daar
waar mogelijk
opgenomen in de
begroting 2020.
#

2018-02
180419-5b

2018-06
18090614.1

2018-07
181018-4a

2018-08
181018-5a

2018-09
181018-5a

#

2019-02
180214-8

2019-03

Acties 2018

Actiehouder

Vragen over papierinzameling op papier
zetten waarna Avri deze zal
beantwoorden.

TK/EdV

Sessie plannen over de mogelijkheid en
wenselijkheid van de transformatie van
de GR Avri van basispakket naar
cafetariamodel.

Ansichtkaarten SP Bommelerwaard
beantwoorden

Voortgang
Voortgangsmelding 1810-2018: in eerste helft
van volgend jaar komt
een notitie.
Voortgangsmelding 1402-2019:
papierinzameling komt
op de agenda van 18
april 2019.
Voortgangsmelding 1810-2018: wordt volgend
jaar.





DB
Voortgangsmelding 1402-2019: sessie vindt
plaats op 12 april 2019.
Voortgangsmelding 2012-2018: de stellingen
op de ansichtkaarten
zijn nog in
behandeling.

Allen

Incontinentiemateriaal:
Financiële consequenties, mogelijkheid
kwijtschelding

DB

Acties 2019

Actiehouder

Bezwaar uit Tiel:
- gegevens doorgeven
- uitzoeken waarom voor die locatie is
gekozen.

FG
EdV

Begroting: uitleg mechanisme btw

EdV



Voortgangsmelding 1402-2019: EdV checkt
nog even of deze kaart
beantwoordt zijn.

EdV

Incontinentiemateriaal:
Uitzoeken hoeveel mensen in
aanmerking komen voor compensatie
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Deadline

Voortgangsmelding 1804-2019: is
afgehandeld.
Voortgangsmelding 2012-2018: komt op de
agenda van 14 feb.
2019.
Voortgangsmelding 2012-2018: komt op de
agenda van 14 feb.
2019.
Deadline

Voortgang
Voortgangsmelding 1804-2019: dhr. Groen
heeft een e-mail van
inwoner gekregen en
deelt deze na de
vergadering met EdV
om de status te
bespreken.
Voortgangsmelding 18-
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190214-10

mengpercentage van 13,5 % opnemen.

2019-04

Kijken wat Avri kan doen richting VNG
inzake kunststof (bijv. motie indienen)
Plan om Vakberaad anders in te richten
(prioriteit geven).

190418-3

2019-05
190418-3

04-2019: is
afgehandeld.
DB
DB

2019-06

Toelichting: doorlopende, ter vergadering gemaakte afspraken worden in principe niet besproken. Deze blijven
staan tot het AB vaststelt dat de uitvoering routine is geworden
#

Doorlopende afspraken 2016

D-01

Opstellen sfeerimpressie
platformbijeenkomsten

180216-6

Regelmatige informatieverstrekking
inzake gescheiden inzameling / ook
t.b.v. specifieke doelgroepen

D-02
180216-7

D-03
180216-12

D-04
180628-6

D-05
170706-1

Melding aan AB in geval van Europese
aanbestedingsregels wordt afgeweken
Terugkoppeling platformbijeenkomsten
opnemen in de e-letter
Begroting en jaarrekening: meer
benchmark gegevens opnemen.

Actiehouder

Deadline

z.s.m.

Dir

Voortgang
1ste
platformbijeenkomst
mondeling, zie verslag
18-2 AB / actie D-01 op
volgende
bijeenkomsten gericht
Voortgangsmelding
19.04.2018: Avri is hier
al fors mee aan de
slag.



Dir
Dir
Dir

Agendaplanning
AB 18 april 2019
(09.00 uur)
•
•
•
•
•
•
•

Vaststellen verslag 14 februari 2019
.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst
Terugkoppeling IBOR
Stand van zaken nieuwe inzamelbeleid
Geweldsbevoegdheid
Papierinzameling
Wijziging GR

AB 4 juli 2019
(09.00 uur)
•
•
•
•
•
•
•
•

DB16.01.2019 en 20.02.2019
Verzending stukken 21.02.2019
Platform 20.03.2019

DB 13.03.2019, 03.04-2019 en
10.04.2019
Verzending stukken 9.05.2019
Platform 5.06.2019

Vaststellen verslag 18 april 2019
.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst
Terugkoppeling IBOR
Stand van zaken nieuwe inzamelbeleid
Jaarstukken2018
Begroting 2020
Papierinzameling
Zienswijze BSR jaarstukken 2018 en begroting 2020

AB 12 september 2019
(09.00 uur)
Actiepuntenlijst AB Avri / Agendaplanning, versiedatum 14-02-2019

DB 15.05.2019 en 06.06.2019
Verzending stukken 18.07.2019
Platform 28.08.2019
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•
•
•
•
•
•

Vaststellen verslag 4 juli 2019
.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst
Terugkoppeling IBOR
Stand van zaken nieuwe inzamelbeleid
Basispakket 2019
BestTas

AB 17 oktober 2019
(09.00 uur)
•
•
•
•
•

DB 03.07.2019
Verzending stukken 22.08.2019
Platform 09.09.2019

Vasttelling verslag september 2019
T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst
Terugkoppeling IBOR
Stand van zaken nieuwe inzamelbeleid
Kadernota 2020

Spaaragenda
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

IBOR beter integreren (Actie AB 19.04.2018)
Motie WMW op voorstel Wijzigingsbesluit ASV (Actie AB 19.04.2018)
Handhavingsbeleidplan (Actie AB 19.04.2018)
Kosten efficient inzetten bij omruilen containers/stickeren/ander kleur deksel (Actie AB 16.11.2017)
Papierinzameling (Actie AB 16.11.2017)
Bestuurlijke participatie in ARN, Avri Realisatie BV (en Solar BV) (Actie oprichtingsvergadering)
Evaluatie financiële regelingen (zoals Financiële Beheerverordening (art. 212 Gemeentewet, Treasurystatuut
en Verordening (kostenverdeelsleutel-systematiek); evaluatie op termijn (termijn niet concreet bepaald)
(Agenda-actie oprichtingsvergadering)
Evaluatie fin. Regelingen; aanvulling AB 18-02-16: onderdeel evaluatie: mandaatregeling; verstrekt
mandaat aan directeur, ook w.b. aangaan leningen)
Algemene visie op aankoop vastgoed (ook i.r.t. aankoop werf) Ingebracht door DB 01-02-17
Handhaving maatregelen ASV / Rapportage afvalhoeveelheden en handhaving ASV
Doorontwikkeling Avri op de markt van bedrijfsafval (Afspraak AB 16-03-15 pt. 3) Afgesproken wordt om
hierover een discussie in het AB te plannen. Het MT zal dit inhoudelijk voorbereiden en een inhoudelijk stuk
voorleggen
Voorstel gemeentelijke inzamelstichting voor papier; uitwerking in contact met initiatiefnemers (AB 21-4, pt.
10) en aan de hand van de ter vergadering geformuleerde uitgangspunten
Beleid textielinzameling (actie uit AB 22 dec. 2016)
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Aan
Vergadering
Agendapunt
Van
Onderwerp

:
:
:
:
:

Algemeen Bestuur
4 juli 2019
7, ter besluitvorming
Dagelijks Bestuur
Jaarstukken 2018

Voorstel
1. De jaarstukken 2018 vast te stellen onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring.

Inleiding
Voor u liggen de jaarstukken 2018 van Avri. Met het hierin opgenomen jaarverslag en jaarrekening legt Avri
verantwoording af aan de raden van de 8 gemeenten die eigenaar en opdrachtgever van Avri zijn. Zo
stellen we de gemeenteraden in staat om invulling te geven aan hun controlerende functie.
In de jaarstukken 2018 leest u onder meer over de:
• in 2018 bereikte resultaten op afvalbeheer;
• mate waarin de gerealiseerde uitgaven op afvalbeheer afwijken van de begroting;
• voorbereiding van het nieuwe afvalbeleid per 2019;
• mate waarin het restafval in 2018 al gedaald is als gevolg van deze voorbereidingen;
• uitvoering van het beheer van de openbare ruimte en de hierbij behaalde resultaten;
• in hoeverre de uitvoering van de DVO taken binnen het beschikbare budget is gebleven;
• inzet van de handhaving op de afvalstoffenverordening (basispakket) en de handhaving op de APV
(pluspakket);
• invloed van grote projecten van 2018 op de bedrijfsvoering van Avri;
• wijze waarop en de mate waarin Avri vorm heeft gegeven aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen (duurzaam en sociaal).
Beoogd effect
Inzicht geven in de beleidsrealisatie en financiële resultaten over 2018.
Argumenten
1.1 Het Algemeen Bestuur is bevoegd om de jaarstukken vast te stellen.
Kanttekeningen
Communicatie
De jaarstukken 2018 worden beschikbaar gesteld op de website van Avri.
Financiën
Programma Basispakket
Het financiële resultaat van het basispakket komt in de voorliggende jaarstukken uit op een nadelig saldo
van
€ 386.000 (1,5% van het lastentotaal van dit programma). Het nadelig saldo wordt onttrokken uit de
Voorziening Basispakket; deze daalt ultimo 2018 naar € 0,6 mln.
In deze jaarrekening wordt opnieuw de grilligheid en de onzekerheden van dit programma inzichtelijk,
waarbij inkomsten en uitgaven in groter wordende mate afhankelijk zijn van scheidingsgedrag van
huishoudens en marktmechanismes. Het verbeterde scheidingsgedrag van huishoudens heeft een direct
effect op zowel de baten afvalstoffenheffing, de inzamelkosten, de verwerkingskosten van het restafval als
ook de inkomsten uit grondstoffen. Ook de wijziging van afschrijvingsmethode en de naheffing op
vermarktingkosten over 2017 zorgen voor afwijking van het verwachte resultaat.
Ondanks dat dit zowel voor- als nadelige effecten zijn en elkaar daardoor deels opheffen, komt het totaal
aan financiële afwijkingen ten opzichte van de prognose op ca. € 0,7 mln. Ter illustratie; de totale
weerstandscapaciteit om dergelijke afwijkingen op te vangen bedraagt ultimo 2018 € 0,6 mln..

Programma Pluspakket
In de jaarrekening komt een baten- en lastentotaal van € 17 mln. tot uitdrukking. De resultaten per
dienstverleningsovereenkomst voor IBOR zijn in dit programma gepresenteerd, overeenkomstig de door
Avri opgeleverde jaarrapportage per gemeente. In de (raam-)overeenkomsten die Avri met gemeenten
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afsluit voor de pluspakket activiteiten is voor IBOR afgesproken dat alle lusten en lasten voor rekening van
de gemeenten komen. Er zijn geen financiële voor- en nadelen voor Avri.
Het saldo van baten en lasten op diverse overige 'plus' opdrachten (zoals o.a. extra GFT inzameling,
scholenacties en verwerking van afvalstromen) bedraagt € 9.500 nadelig en wordt onttrokken uit de
reserve Pluspakket. Dit saldo is het gevolg van geringe verschillen tussen ontvangen budget en
gerealiseerde kosten.
Programma Bedrijfsafval
Het jaarresultaat van het programma bedrijfsafval valt € 13.000 positiever uit naar in totaal € 120.000 (na
vennootschapsbelasting). Het rendement op de omzet bedraagt 6%. Het resultaat wordt toegevoegd aan
de reserve Bedrijfsafval. De stijging van het resultaat wordt enerzijds verklaard door de stijging van het
markttarief voor het ingezamelde bedrijfspapier en anderzijds door toename van de omzet. De laatste jaren
stabiliseert de omzet en het resultaat van dit programma. Het geeft Avri mogelijkheden om de uitvoering
van dit programma verder te optimaliseren (o.a. marketing, bedrijfsvoering en innovatie) en middelen in te
zetten ten gunste van het basispakket.
Programma Algemene baten en lasten
Op basis van de wettelijke voorschriften (BBV) worden de baten en lasten van overhead met ingang van
2018 niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma's geregistreerd (als indirecte lasten) maar
centraal onder een afzonderlijk taakveld (taakveld 0.4 Overhead). Er is een financieel overschot van €
296.000 gerealiseerd binnen dit programma, met name veroorzaakt door de positieve afrekening van de
overheidssubsidie voor het sectorplan AMBOR (Afval, Milieu en Beheer Openbare Ruimte). Dankzij deze
subsidie konden Avri-medewerkers zich de laatste jaren kwalificeren door middel van een mbo-diploma.
Het gerealiseerde subsidie-overschot wordt aan de Algemene Bedrijfsreserve toegevoegd en gereserveerd
voor het ontwikkelen van Avri-personeel in de komende jaren.
Weerstandsvermogen
De ontwikkeling van de ratio weerstandsvermogen van Avri (gekwantificeerde risico's afgezet tegen de
beschikbare weerstandscapaciteit) is in onderstaande tabel per programma weergegeven:
Ontwikkeling ratio weerstandsvermogen Avri
Berap Jaarstukken
Programma
2018
2018
jul-18
dec-18
Basispakket
Pluspakket
Bedrijfsafval
Bedrijfsvoering
Totaal Avri
Betekenis

0,4
0,2
1,0
0,9
5,5
5,4
1,9
2,5
0,8
0,6
Matig Onvoldoende

Verschil

-0,2
-0,1
-0,1
0,5
-0,2

Uit de tabel blijkt dat de totale ratio van Avri is gedaald van factor 0,8 (Matig) naar factor 0,6
(Onvoldoende). Dit is het gevolg van toegenomen risico's in het programma Basispakket. De ratio van het
weerstandsvermogen is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op factor 1,0. Dit houdt in dat de
beschikbare weerstandscapaciteit even groot dient te zijn als de gekwantificeerde risico's.
In deze jaarstukken is het risicoprofiel van het basispakket toegenomen van € 2,2 mln. naar € 3,6 mln. Dit
komt met name door het toegenomen risico op terugbetalen van een gedeelte van de vergoeding voor
kunststof verpakkingen (toename risico € 1,3 mln.), naar aanleiding van overleg tussen de
raamovereenkomstpartijen (VNG, ministerie van I&W en het Afvalfonds Verpakkingen). Daarnaast is de
problematiek voor de inzet van chauffeurs toegenomen, vanwege krapte op de arbeidsmarkt en toename
van verzuim.
De weerstandscapaciteit (voorziening Basispakket) kent ultimo 2018 een saldo van € 0,6 mln.
De weerstandsratio komt daarmee uit op factor 0,2 (betekenis: Ruim onvoldoende).
Gemeenten dienen weerstandscapaciteit voor GR Avri in overweging te nemen. In de begroting van Avri is
de aanvulling van de weerstandscapaciteit in de komende jaren inzichtelijk gemaakt.

Reserves en voorzieningen
In voorliggende jaarstukken is een voorziening gevormd die voortvloeit uit de ontvlechting van IBOR taken.

2

In verband met de herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal is in 2018 de
ontvlechting van IBOR taken voor gemeente Neerijnen voorbereid en afgerond. Om ervoor te zorgen dat
deze ontvlechting van taken geen (financiële) gevolgen heeft voor de overige gemeenten hebben de
stuurgroep West Betuwe en het bestuur van Avri op 19 december 2018 de overeenkomst
'ontvlechtingskosten Ibor Neerijnen' ondertekend. De totale eenmalige kosten die door de gemeente
worden gedekt komen uit op € 664.000. Dit betreft behalve projectkosten over 2018 ook personele en
materiële frictiekosten en desintegratiekosten voor Avri (dit zijn de kosten die betrekking hebben op de af te
bouwen overhead). Voor deze nog af te bouwen kosten is in 2018 een voorziening gevormd van €537.000.
Investeringen
Er worden diverse, jaarlijkse investeringskredieten gereed gemeld (met name vervangingsinvesteringen).
Er worden geen nieuwe investeringskredieten aangevraagd.
Uitvoering
De jaarstukken 2018 worden na vaststelling door het Algemeen Bestuur aangeboden aan de provincie
(o.b.v. art. 28 Gemeenschappelijke Regeling Avri).
Bijlagen
- Jaarstukken 2018 GR Avri
- Nota zienswijzen gemeenten
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HOOFDSTUK 1 | INLEIDING
Voor u liggen de jaarstukken 2018 van Avri, met daarin
opgenomen het jaarverslag en de jaarrekening.
Hiermee legt Avri verantwoording af aan de raden van
de 8 gemeenten die eigenaar en opdrachtgever van Avri
zijn. Zo stellen we de gemeenteraden in
staat om invulling te geven aan hun
controlerende functie.
In deze jaarstukken treft
u een bestuurlijke

samenvatting (hoofdstuk 2) aan waarin op hoofdlijnen
de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten binnen
de diverse programma’s van Avri samengevat zijn. In
het jaarverslag lichten we de resultaten verder toe.
Tot slot worden in de jaarrekening de baten en lasten
uiteengezet en zijn de balansposities per 31 december
2018 toegelicht.
Avri kende in 2018 diverse ontwikkelingen bij de
uitvoering van activiteiten en in haar bedrijfsvoering. Een
aantal ontwikkelingen en resultaten wordt in de volgende
alinea’s toegelicht.
Strategisch bedrijfsplan 2017-2020; duurzaam werken
in een dynamische maatschappij
In het strategisch bedrijfsplan 2017-2020 heeft Avri
in 2018 verdere invulling gegeven aan de volgende
veranderingen:
van afvalinzameling naar grondstofinzameling;
van inzamelaar naar een integraal werkende
gebiedsregisseur;
van budgetgestuurde overheidsorganisatie naar een
bedrijfsmatig werkende uitvoeringsorganisatie;
van beperkt verantwoordelijk naar een organisatie
die maatschappelijk verantwoord onderneemt;
v an het prikkelen van met name de externe
motivatie van inwoners naar het prikkelen van
zowel de externe als interne motivatie van
inwoners;
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van het sturend en aanbodgericht werken volgens
afgesproken regels, naar het adaptief werken
op basis van wensen en ontwikkelingen in de
maatschappij.
We hebben in 2018 gezien dat de veranderingen waarmee
Avri te maken krijgt, toenemen en complexer worden.
In deze inleiding worden er diverse veranderingen
beschreven. De Avri-organisatie verandert hierdoor ook.
Van een statische beheersorganisatie (die Avri voor 2010
nog was), verandert Avri naar een zich ontwikkelende
beheersorganisatie. De vraag om maatwerkbeleid binnen
het basispakket (afval), die in 2018 vanuit een tweetal
gemeenten is gesteld, is al een voorbeeld van een
ontwikkeling die in de toekomst mogelijk verregaande
veranderingen vraagt.
Hieronder hebben we een aantal belangrijke
ontwikkelingen over 2018 beschreven aan de hand van
bovenstaande transities uit het bedrijfsplan.
Van afvalinzameling naar grondstofinzameling
De belangrijkste stap in deze ontwikkeling betrof de
voorbereiding van het nieuwe afvalbeleid per 2019.
Met dit nieuwe afvalbeleid zetten de gemeenten een
belangrijke stap op weg naar een circulaire economie.
Het beleidsplan en projectplan - nodig om het nieuwe
beleid te kunnen implementeren - werden door het
Algemeen Bestuur goedgekeurd op 16 november 2017.

VOLGENDE

JAARSTUKKEN 2018 | 4

In opdracht van het bestuur heeft Avri in 2018 gewerkt
aan de concrete voorbereidingen van het nieuwe beleid.
Daarbij is nauw samengewerkt met de beleids- en
communicatieadviseurs van de gemeenten.
In een dergelijk complex project spelen naast interne
ook externe factoren een rol, die niet allemaal even goed
beïnvloedbaar zijn. De weerstand bij 2 gemeenten heeft
het Dagelijks Bestuur doen besluiten om de planning
inzake de inloopavonden te wijzigen. Omdat hierdoor de
datum van 1 januari onhaalbaar zou worden, heeft het
Dagelijks Bestuur in mei 2018 ook het proces ten aanzien
van de plaatsing van ondergrondse containers gewijzigd
(van zienswijzeprocedure naar een bezwaarprocedure)
om de invoeringsdatum van 1 januari 2019 nog niet los
te hoeven laten.
De begroting 2019, waarin de nieuwe tarieven
afvalstoffenheffing waren opgenomen, heeft in het
voorjaar 2018 geleid tot consternatie bij de inwoners.
De medewerkers van Avri die het werk uitvoeren hebben
hierdoor in het 2e kwartaal van 2018 veel verbale
agressie moeten doorstaan. Het Dagelijks Bestuur heeft
– mede op basis van de ingediende zienswijzen op de
begroting - ervoor gekozen om de verhouding tussen
het basistarief en de variabele tarieven voor 2019 te
herzien.
Terugkijkend op het project was de opgave voor Avri
uiteindelijk complexer en omvangrijker dan op voorhand
was ingeschat. Een belangrijke complicerende factor
was dat het Algemeen Bestuur in april 2018 het besluit
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nam om de bevoegdheid voor het vaststellen van de
locaties bij Avri te beleggen. Dit betekende voor Avri veel
extra (en ook nieuw) werk en extra kosten. Daarnaast
heeft het gebrek aan unanimiteit in de gekozen variant
van het nieuwe afvalbeleid geleid tot weerstand van
gemeenten, waardoor het Dagelijks Bestuur in de 1e
helft van 2018 besloot tot een latere start en daarmee
indikking van de oorspronkelijke planning. Enkel uitstel
van de invoeringsdatum was het alternatief. Het nadeel
van hogere kosten die hieruit zouden volgen was echter
dermate groot, dat door het bestuur is vastgehouden aan
de invoeringsdatum van 1 januari 2019.
In november 2018 werd duidelijk dat er zich
onverwachte tegenvallers voordeden bij de plaatsing
van de ondergrondse containers. De ruimte om deze
tegenvallers op te vangen was niet meer aanwezig als
gevolg van de ingedikte planning. Het Algemeen Bestuur
kon daardoor niet anders dan besluiten om de invoering
van het nieuwe afvalbeleid uit te stellen. Besloten werd
om de invoeringsdatum te verplaatsen naar 1 juli 2019.
De nieuwe planning waarvoor het Algemeen Bestuur
heeft gekozen in december 2018 gaf de benodigde lucht
aan het projectteam van Avri. Het aantal geplaatste
containers ligt sindsdien voor op de aangepaste
planning, waardoor het projectteam op koers ligt om
de nieuwe invoeringsdatum te halen. Met de invoering
van het nieuwe beleid vermindert de verspilling van
grondstoffen met ongeveer 50% vanaf 1 juli 2019.
Daarmee zetten de 8 gemeenten die opdrachtgever en
eigenaar zijn van Avri een belangrijke stap op weg naar
de gewenste circulaire economie.

Van inzamelaar naar een integraal werkende
gebiedsregisseur (IBOR)
Vanaf 2012 zijn een aantal buitendiensten van
gemeenten naar Avri overgekomen. Hierdoor heeft Avri
een nieuwe dienstverlening op kunnen bouwen met
een regionaal schaalniveau: integraal beheer van de
openbare ruimte. Dankzij dit schaalniveau, het werken
met beeldkwaliteit, de samenwerking met afvalbeheer
en handhaving en het werken met gebiedsmanagers
is een belangrijke stap gezet op weg naar het werken
als integraal werkende gebiedsbeheerder. In 2018
speelden voor IBOR enkele wezenlijke interne en externe
ontwikkelingen:
 ntvlechting Neerijnen
o
doorontwikkeling dienstverleningsovereenkomst (DVO)
en rapportage
implementatie meldingensysteem
integrale handhaving
De belangrijkste externe ontwikkeling betrof het besluit
van de nieuwe fusiegemeente West Betuwe op 5 juni
2018 om de taken in het beheer van de openbare ruimte
zelf uit te voeren. Dit heeft geleid tot het opstellen van
een implementatieplan, waarin werd onderzocht om
deeltaken bij Avri te beleggen. In de laatste 2 maanden
van 2018 is er samen met West Betuwe, hard gewerkt
en zijn de uitgangspunten uit het implementatieplan
tijdig omgezet in werkafspraken en contracten: een
raamovereenkomst, een dienstverleningsovereenkomst
een werkbegroting 2019 en een overeenkomst inzake
ontvlechtingkosten. Beide partijen kijken terug op een
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succesvol ontvlechtings- en implementatietraject en
zien uit naar de samenwerking.
Voor de huidige gemeenten die de dienst beheer
openbare ruimte bij Avri hebben ondergebracht
verloopt de samenwerking naar wens. Begrotingen en
tussentijdse rapportages over uitgaven en behaalde
kwaliteitseisen worden tijdig (en zonodig op detailniveau)
geleverd, waardoor de gemeente inzicht heeft en grip
houdt op de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit heeft
een positief effect op de samenwerking, doordat steeds
meer inzicht, begrip en overeenstemming is over de
overeengekomen afspraken, het daaruit volgende
werkbudget en de verantwoording daarover. In
2018 heeft Avri ingezet op een beter inzicht in
haar dienstverlening voor de gemeenten, die
(onderdelen van) het pluspakket afnemen.
Daarbij kon de eigen wens prima worden
gecombineerd met de start voor de gemeente
West Betuwe i.o. om de IBOR-taken helder
in beeld te krijgen ‘aan de voorkant’
(DVO). Daarnaast heeft Avri samen met
de gemeente Tiel gewerkt aan een
andere wijze van rapporteren over het
uitgevoerde werk.
De kansen die er liggen bij IBOR
blijven we benutten. Ten aanzien
van de service naar inwoners en de
bedrijfsefficiency is begin 2018 een
nieuw, centraal meldingensysteem in
gebruik genomen. Inwoners krijgen

TERUG

hierdoor inzicht in de afhandeling van hun melding en
door deze direct te koppelen aan mobiele apparatuur
in de uitvoering, wordt een efficiëntere afhandeling
nagestreefd.
Ook ten aanzien van de handhavingstaken in de openbare
ruimte verloopt de samenwerking met gemeenten naar
tevredenheid. We ervaren in het werk een verschuiving
van preventieve taken (gastheerschap in de openbare
ruimte) naar meer repressieve taken (aanspreken en
beboeten bij ongewenst gedrag), die bovendien om een
intensievere inzet vragen. Avri heeft ervoor gezorgd dat
haar medewerkers steeds in staat zijn en blijven om
deze taken naar behoren uit te kunnen voeren middels
passende bevoegdheden, bescherming en scholing.
De potentiële besparingen waren oorspronkelijk de
belangrijkste reden voor de deelnemende gemeenten
om hun buitendiensten in te besteden bij Avri. Dankzij
de gehanteerde werkwijze en schaalniveau liggen deze
nu structureel op ongeveer € 2,5 miljoen. Maar om in de
woorden van een bekende brillenzaak te spreken: ‘Niet
alleen de prijs is anders’. De gemeente worden steeds
meer ontzorgd en er is perspectief gecreëerd voor
medewerkers. Bijvoorbeeld door scholing naar mbo-1 en
mbo-2 en dankzij de kansen die een groot bedrijf biedt
om door te groeien naar andere functies. Daarnaast is
de kwaliteit van verantwoording verbeterd door inzicht
te bieden op detailniveau in zowel de gerealiseerde
beeldkwaliteit als op niveau van meldingen en financiën.
Ook zijn kansen op maatschappelijk verantwoord
ondernemen ingevuld. Bijvoorbeeld door te rijden met
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CO2-neutrale voertuigen en met de jaarlijkse groei in
het werken met doelgroepen met een achterstand tot de
arbeidsmarkt. Avri kon dit alleen doen dankzij de goede
en intensieve samenwerking met de 4 opdrachtgevende
gemeenten.
Van budgetgestuurde overheidsorganisatie naar een
bedrijfsmatig werkende uitvoeringsorganisatie
Bij Avri wordt primair gestuurd op het realiseren van de
opgave tegen zo laag mogelijke kosten. Budgetten blijven
niet jaarlijks hetzelfde en worden realistisch geraamd.
Daarom is er geen cultuur van budgetten opmaken,
maar is het de uitdaging om ze te onderschrijden.
De bedrijfsvoering blijven we professionaliseren. Als
gevolg van de grote druk die de veranderingen en de
projecten op de organisatie legden, is daar beperkt
ruimte voor geweest. Desondanks hebben we wel
stappen gezet. Ondermeer op het gebied van risicobeheersing, personeel, de vennootschapsbelastingplicht
voor overheidsorganisaties (Vpb) en het werken volgens
de nieuwe privacyregels. Daarnaast zijn in 2018 de
voorbereidingen getroffen voor de Wet Normering
Rechtspositie Ambtenaren (Wnra). Dit jaar troffen wij
tevens de voorbereidingen voor het overzetten van onze
volledige ICT-omgeving op een nieuwe infrastructuur
en het ontvlechten van de huidige dienstverlener.
Naast het vernieuwen van het ICT-platform worden ook
alle werkplekken vernieuwd. Dankzij deze vernieuwing
werken we met onze applicaties en ICT-middelen de
komende jaren in een moderne, toekomstbestendige
ICT-omgeving.
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De leveringszekerheid in het ophalen van afval en
grondstoffen is in 2018 onder druk gekomen als gevolg
van het gebrek aan (gespecialiseerde) chauffeurs op
de regionale arbeidsmarkt. Investeren in een bredere
inzetbaarheid van het personeel van Avri (door opleiding
en begeleiding) lijkt daarom de meest kansrijke
manier om de leveringszekerheid op voldoende niveau
te houden. Het geld dat hiervoor nodig is kan deels
onttrokken worden aan de subsidiegelden die in 2018
binnenkwamen vanuit het reeds door Avri uitgevoerde
opleidingsprogramma Ambor (€ 270.000).
Van beperkt verantwoordelijk naar een organisatie die
maatschappelijk verantwoord onderneemt
Avri wil de wereld een beetje mooier maken door
maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO) in
Rivierenland. Daarin hebben we in 2018 diverse stappen
gezet. Het belangrijkste was de realisatie van Zonnepark
Avri. Dit park van Avri op de voormalige afvalberg aan de
A15 in Geldermalsen is sinds maart 2018 operationeel
en werd op 18 mei 2018 officieel geopend. Met de bouw
van het zonnepark kreeg de afvalberg een nieuwe en
duurzame bestemming voor de toekomst. Het project is
uiteindelijk binnen budget gerealiseerd. De crowdfunding
is op 19 november afgerond en het beoogde bedrag van
€ 990.000 is binnengehaald dankzij met name inwoners
uit Rivierenland. Het zonnepark levert dankzij een zomer
met weinig bewolking een hoger resultaat qua productie
van duurzame energie dan begroot. De CO2-winst zal
daardoor hoger zijn dan normaal. Dat geldt ook voor de
financiële winst, mede omdat de elektriciteitsprijs in
2018 hoger lag dan verwacht.

Vanuit sociaal oogpunt heeft Avri afgelopen jaar weer
grote regionale evenementen gesponsord door het
gratis ophalen en/of opruimen van afval. Denk hierbij
aan Appelpop, Bloesemtocht, Fruitcorso en Dijkensport.
Daarnaast zamelt Avri met verenigingen papier in,
waarvoor deze een vergoeding krijgen die benut wordt
voor hun verenigingsactiviteiten.
Verder gaf Avri voorlichting aan basisscholen en gaf het
in het voortgezet onderwijs voorlichting over zwerfafval.
Er werden open excursies georganiseerd voor inwoners
en markten, braderieën en burgerinitiatieven werden
ondersteund met gratis containers en gratis afvoer van
afval.
Avri wil een inclusieve organisatie zijn; een organisatie
waar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
een plek hebben en met plezier kunnen werken. In
2018 zijn belangrijke stappen gezet bij het inzetten van
medewerkers uit speciale doegroepen (medewerkers
met een achterstand op de arbeidsmarkt zoals WSW’ers,
P-wetters, Wajongers en statushouders). In totaal betrof
de inzet circa 90 medewerkers. Tevens zijn afgelopen jaar
2 stagiairs begeleid binnen Avri.
Motivatie van inwoners: van externe naar interne
prikkeling
Het broeikaseffect, het opraken van grondstoffen en
een op consumptie gerichte maatschappij die gebruikte
producten weggooit. Soms zelfs op straat en in de
natuur. Het zijn allemaal problemen van deze tijd die
grote problemen veroorzaken voor de toekomst. Het
stimuleren van een duurzame houding en duurzaam
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gedrag bij inwoners en bedrijven is daarom een van de
belangrijkste overheidstaken.
Avri werkte dit jaar toe naar de invoering van het nieuwe
afvalbeleid. Wij begonnen in 2018 met het informeren
over het nut en de noodzaak om afval goed te scheiden.
Ook enthousiasmeerden wij inwoners om hun restafval
te verminderen met de 100-100-100 challenge; 100
gezinnen zouden 100 dagen 100% afvalvrij leven. Met
206 deelnemende huishoudens die samen hun restafval
met 86% verminderden was het project een enorm
succes. Het leverde ook het bewijs dat het mogelijk is
voor inwoners om straks na de invoering van het nieuwe
afvalbeleid daadwerkelijk minder restafval weg te
brengen. De informatie- en motivatiecampagne kwam
na de zomer goed op stoom. Gedurende 3 maanden
toerden wij met een bus en stand door de regio om
zoveel mogelijk een-op-eengesprekken met inwoners
te voeren over het nieuwe afvalbeleid. Ook online lieten
wij van ons horen via social media, een projectwebsite
en een digitale nieuwsbrief. Het effect mag er zijn!
De hoeveelheid aangeboden restafval daalde in 2018.
Het jaargemiddelde komt uit op 116 kg per inwoner.
Hoewel deze daling ten opzichte van 2017 relatief klein is
(-3,3%), zien we hierin een duidelijk verschil tussen het
1e halfjaar van 2018 (121 kg) en het 2e halfjaar
(111 kg).
Van sturend en aanbodgericht werken, naar een
adaptieve organisatie
De huidige maatschappij vraagt om organisaties die
inspelen op veranderende behoeften van inwoners,
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die trends zien en hier adequaat hun diensten op
inrichten. En, die open staan voor samenwerking met
klanten. Avri wil zich ontwikkelen tot een adaptieve
organisatie die met de maatschappij meebeweegt.
Als uitvoeringsorganisatie van 8 gemeenten
zijn wij gehouden aan de door ons bestuur
vastgestelde beleidsregels. Om in te kunnen
spelen op behoeften van inwoners zoeken wij
soms ook naar mogelijkheden om regels en
procedure aan te passen aan veranderende
situaties. Avri biedt hiervoor een veilige
werkomgeving en ondersteuning.
Tijdens de 27 inloopbijeenkomsten die
werden georganiseerd ten behoeve
van de ondergrondse containers,
voerden wij ruim 2.600 gesprekken
met inwoners over voorgestelde
locaties. Een intensieve aanpak
met groots resultaat;
10 tot 20% van de locaties
wijzigde naar aanleiding
van de gesprekken en
er kwamen nog ruim
60 containerplekken bij.
Op deze manier naar
buiten treden was nieuw
en inspirerend voor onze
medewerkers en zal
worden herhaald bij het
ontwikkelen van toekomstig
beleid en onderdelen daarvan.
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HOOFDSTUK 2 | BESTUURLIJKE SAMENVATTING
In deze bestuurlijke samenvatting vatten we de
belangrijkste aspecten uit voorliggende jaarstukken voor
u samen. Naast de 3 beleidsprogramma’s gaan we ook
in op de ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering en het
weerstandsvermogen.
2.1 | AFVALBEHEER: HOEVEELHEID RESTAFVAL DAALT
In het programma Basispakket zijn de diensten
opgenomen die Avri uitvoert voor de 8 regiogemeenten
in Rivierenland. Avri geeft hiermee invulling aan de
gemeentelijke afvaltaak van inzameling en verwerking
van huishoudelijke afvalstoffen. De 8 gemeenten
hanteren een gezamenlijk afvalbeleid, waarbij reductie
van restafval en het gescheiden aanbieden van
grondstoffen centraal staan. Dankzij aanpassingen
in het afvalbeleid is de hoeveelheid door de inwoners
gescheiden afval tussen 2010 en 2016 gestegen van
55% naar 70%. Avri zamelt hierdoor steeds meer
‘grondstoffen’ in. In 2015 werd gemiddeld nog maar
129 kg restafval per inwoner per jaar ingezameld. In
2016 is dit verder gedaald naar 121 kg en in 2017
gestabiliseerd op 120 kg (72% afvalscheiding). Deze
cijfers bevestigen dat een nieuwe prikkel nodig is om
te voldoen aan de regionale doelstelling van de Avrigemeenten: 75 kg restafval per inwoner per jaar in 2020.
Invoering nieuw afvalbeleid
In 2018 zijn we voornamelijk bezig geweest met de
voorbereidingen voor het nieuwe afvalbeleid. Begin
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2018 werden bestuurlijke besluiten genomen voor
het aanwijzen van de locaties door Avri en de hiervoor
benodigde aanpassing van het uitvoeringsbesluit. Zo
werd de start uitgesteld en de procedure veranderd van
een zienswijzeprocedure naar een bezwaarprocedure.
De locaties en het inspraaktraject voor ondergrondse
containers werden voorbereid en aanbestedingen
uitgevoerd voor de aanschaf en plaatsing van de
containers. Ook zijn communicatieplannen opgesteld,
waarbij gemeenten mogelijkheden hebben voor
maatwerk.
Achter de schermen worden daarnaast diverse
voorbereidingen getroffen voor bijvoorbeeld de nieuwe
afvalstoffenverordening en nieuwe inzamelroutes voor
2019. In het 2e gedeelte van 2018 is onder meer de
communicatie verder uitgerold, zijn inloopavonden voor
inwoners in iedere gemeente georganiseerd en worden
de ondergrondse containers geplaatst en getest. Na de
inloopavonden worden nog de nodige locaties aangepast
en toegevoegd. Er komen 300 bezwaren binnen en er
wordt een juridisch team geformeerd. Deze situatie laat
zien dat de inspraak van inwoners en de veranderende
behoeftes van invloed zijn op de bedrijfsvoering.
Tijdens het plaatsen van de ondergrondse containers
lopen we tegen kabels en leidingen aan die op de
digitale kaart ergens anders zouden liggen. Er is geen
ruimte meer in de planning waardoor uitstel nodig is.
Het Algemeen Bestuur besluit dat 1 juli 2019 de nieuwe
ingangsdatum wordt.
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Scheidingsresultaat
In 2018 is de hoeveelheid aangeboden restafval opnieuw
gedaald. Het jaargemiddelde komt uit op 116 kg restafval
per inwoner. Hoewel deze daling ten opzichte van 2017
relatief klein is (-3,3%), zien we hierin een duidelijk
verschil tussen het 1e halfjaar van 2018 (gemiddeld 121
kg) en het 2e halfjaar (gemiddeld 111 kg). Deze trend
wordt verklaard door de communicatiecampagne die Avri
voerde in de zomer en het najaar van 2018 in het
kader van het nieuwe afvalbeleid. Door diverse
communicatie-uitingen (zoals voorlichting
op markten, inloopavonden en
communicatie via social media)
en door in nauw contact met
de inwoner te staan, is het
bewustzijn voor betere
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afvalscheiding toegenomen. Een mooi 1e resultaat
van onze inwoners in de uiteindelijke bedoeling: het
terugdringen van de verspilling van grondstoffen!

sinds 2014 beter afval scheiden dan gemiddeld in
Nederland, een mooi resultaat!

In tabel 1 staat het scheidingsresultaat van 2018 in
vergelijking met voorgaande jaren. Dit is uitgedrukt in
de hoeveelheid kilo’s restafval per inwoner per jaar en
het afvalscheidingpercentage. Dit is het percentage
huishoudelijk afval dat we gescheiden inzamelen en als
grondstof hergebruiken, afgezet tegen het landelijke
gemiddelde scheidingpercentage.
Uit tabel 1 blijkt dat de inwoners in de Avri-gemeenten

Financieel resultaat
Het financiële resultaat van het basispakket komt in
de voorliggende jaarstukken uit op een nadelig saldo
van € 386.000 (1,5% van het lastentotaal van dit
programma). Het nadelig saldo wordt onttrokken uit
de Voorziening Basispakket.
In deze jaarrekening worden opnieuw de grilligheid
en de onzekerheden van dit programma inzichtelijk,
waarbij inkomsten en uitgaven in groter wordende mate

TABEL 1: SCHEIDINGSRESULTATEN HUISHOUDENS AVRI GEMEENTEN
SCHEIDINGSRESULTATEN HUISHOUDENS AVRI
GEMEENTEN
KG RESTAFVAL PER INWONER PER JAAR

2013

2014

2015

2016

2017

2018

205

129

129

121

120

116

% SCHEIDINGSGEDRAG *

56,0%

69,9%

70,2%

71,7%

71,9%

72,3%

% SCHEIDINGSGEDRAG IN NEDERLAND

58,0%

59,0%

61,0%

63,0%

65,0%

N.N.B

* het percentage huishoudelijk afval dat gescheiden wordt ingezameld en als grondstof wordt hergebruikt

TABEL 2: BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET
BATEN EN LASTEN
PROGRAMMA BASISPAKKET 2018
BATEN AFVALSTOFFENHEFFING
BATEN VERWERKING GRONDSTOFFEN
LASTEN UITVOERING BASISPAKKET
TOTAAL RESULTAAT PROGRAMMA BASISPAKKET
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BEGROTING
2018

BERAP 2018

17.877.000

18.252.000

JAARREK
2018
17.933.000

VERSCHIL
JAARREK-BERAP
-319.000

VOORDEEL/
NADEEL

JAARREK
2017

N

16.935.000

5.713.000

5.584.000

5.808.000

224.000

V

6.376.000

-23.592.000

-23.911.000

-24.127.000

-216.000

N

-22.850.000

-2.000

-75.000

-386.000

-311.000

N

461.000

afhankelijk zijn van scheidingsgedrag van huishoudens
en marktmechanismes. Het verbeterde scheidingsgedrag
van huishoudens heeft een direct effect op zowel de
baten afvalstoffenheffing, de inzamelkosten, de
verwerkingskosten van het restafval als ook de
inkomsten uit grondstoffen. Ook de wijziging van
afschrijvingsmethode en de naheffing op vermarktingskosten over 2017 (beiden circa € 0,2 mln) zorgen voor
grote afwijking van het verwachte resultaat.
Ondanks dat dit zowel voor- als nadelige effecten zijn
en elkaar daardoor deels opheffen, komt het totaal aan
financiële afwijkingen ten opzichte van de prognose op
circa € 0,7 mln. Ter illustratie; de weerstandscapaciteit
om dergelijke afwijkingen op te vangen daalt ultimo
2018 naar € 0,6 mln.
In tabel 2 worden de afwijkingen gepresenteerd. Voor een
nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.3.
2.2 | BEHEER OPENBARE RUIMTE:
UITVOERING TAKEN BINNEN BUDGET
In het programma Pluspakket zijn diensten
opgenomen die individuele gemeenten in aanvulling
op het basispakket contractueel van Avri kunnen
afnemen. Dankzij dit pluspakket levert Avri een breed
dienstenpakket voor onze gemeenten. De grootste
activiteit binnen het pluspakket is het Integraal Beheer
van de Openbare Ruimte (IBOR).
In 2018 heeft Avri voor 4 gemeenten de openbare ruimte
onderhouden. Zowel op het gebied van kwaliteit als op
financieel gebied zijn goede resultaten behaald. Door
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de bijzondere weersomstandigheden in 2018 hebben
we bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden
soms wat moeten improviseren. Toch zijn nagenoeg alle
kwaliteitsnormen gehaald en de beschikbaar gestelde
budgetten zijn niet overschreden. In tabel 3 zijn de
resultaten samengevat weergegeven.
De huidige omvang van de IBOR-taken stelt ons in
staat professioneel, snel en flexibel te reageren en
de inzet dusdanig te organiseren waar deze nodig is,
waardoor we het ‘Schoon, Heel en Veilig’ houden van de
openbare ruimte steeds efficiënter en effectiever kunnen
uitvoeren. De goede afstemming en samenwerking met
de medewerkers van de gemeenten heeft een belangrijke
bijdrage geleverd aan dit goede resultaat. Alhoewel we
steeds meer tevreden zijn over de kwaliteit van uitvoering
en verantwoording van ons werk, blijven we – in overleg
met onze opdrachtgevende gemeenten - continu
streven naar het steeds duurzamer, efficiënter én
belevingsgerichter beheren van de openbare ruimte.

Sinds 2012 voert Avri IBOR-taken uit en is er een
intensieve samenwerking ontstaan met Werkzaak
Rivierenland, Inovium, UWV en de sociale afdelingen van
de gemeenten Buren en Neder-Betuwe. Het begon met
het detacheren van een beperkte doelgroep, in 2018 is
dit uitgegroeid naar circa 90 fte. Deze collega’s werken
onder begeleiding in de openbare ruimte. Inmiddels
is de doelgroep uitgebreid en begeleiden wij mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt - waaronder
P-wetters, Wajongers, Wia’ers en statushouders - in het
arbeidsproces, via diverse werkervaringsplaatsen, stages
en leerwerkroutes (zie paragraaf 4.2).
Het jaar 2018 was een bijzonder jaar vanwege de
herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal
en Neerijnen. In september hebben het Dagelijks Bestuur
van Avri en de stuurgroep West Betuwe ingestemd
met het implementatieplan. Er heeft een ontvlechting
van taken plaatsgevonden omdat de werkzaamheden
die Avri sinds 2014 voor de gemeente Neerijnen

uitvoerde, nu door de nieuwe gemeente West Betuwe
worden gedaan. Tegelijkertijd besloot de gemeente
West Betuwe i.o. om specifieke IBOR-taken juist bij
Avri te beleggen. In een zorgvuldig proces is uitvoering
gegeven aan de ontvlechting en overgang van Avrimedewerkers naar de nieuwe gemeente. Ook zijn in
de dienstverleningsovereenkomst (DVO) afspraken
vastgelegd over het uitvoeren van taken, het gewenste
kwaliteitsniveau en het hieruit volgend werkbudget.
De werkbegroting kent een omvang van circa
€ 1,7 mln. Dit alles is in een kort tijdsbestek gerealiseerd
door de constructief verlopen samenwerking met de
gemeente. Wij kijken uit naar de voortzetting van deze
samenwerking met de gemeente West Betuwe.

2.3 | HANDHAVING OPENBARE RUIMTE (APV+):
ONMISBARE SCHAKEL BIJ ‘SCHOON, HEEL EN VEILIG’
Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om de
handhavers aanvullend – dus naast hun ASV-taken –

TABEL 3: SAMENVATTEND OVERZICHT JAARRAPPORTAGES 2018 IBOR
KWALITEIT
GEMEENTE

MELDINGEN

FINANCIEEL SALDO

INCL AANTAL MDW.

% BOVEN
NIVEAU

%GEWENST
NIVEAU

% ONDER
NIVEAU

AANTAL

% T.O.V. 2017

AANDEEL APP

-/- = ONDERUITPUTTING DVO
BUDGET

AFSTAND TOT ARBEIDSMARKT
(SW / P-WET)

AANTAL MDW.
WERKERVARING (LWR)

BUREN

75

23

2

2031

8%

36%

-/-2%

23

4

NEERIJNEN

80

19

1

1410

5%

38%

-/-8%

8

2

NEDER BETUWE

52

47

1

1624

28%

49%

-/-5%

17

1

-

-

-

2639

8%

36%

-/-3%

15

7

TIEL

TERUG
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in te zetten om toezichthoudende- en opsporingstaken
uit te voeren op zaken die in diverse wet- en regelgeving
zijn opgenomen ten aanzien van de openbare
ruimte (genaamd ‘domein 1’). De thema’s waarop
de handhavingsactiviteiten ingezet kunnen worden
zijn bijvoorbeeld hondenoverlast, jeugdoverlast,
parkeeroverlast, toezicht op de Drank- en
Horecawetgeving, controles op evenementen of het
toezicht houden op de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV). De afspraken over het gewenste takenpakket
worden in een DVO vastgelegd met de betreffende
gemeente en separaat begroot en afgerekend,
vergelijkbaar met de IBOR-taken.
Over de resultaten van de toezicht- en handhavingstaken
zijn de gemeenten doorgaans zeer te spreken. Het
gedrag van inwoners en bezoekers van ons gebied wordt
door onze handhavers positief beïnvloed. Dit doen ze
door het geven van voorlichting over en toelichting op het
gemeentelijk beleid. Maar ook in voorkomende gevallen
door het geven van waarschuwingen of bekeuringen.
Juist het integrale karakter – handhaven op alle
misstanden in de openbare ruimte – maakt dat inwoners
de handhavende acties ook op waarde schatten; er
wordt alomvattend opgetreden, zoals de inwoners ook
verwachten. In bijlage 3 is een samenvattend overzicht
weergegeven van de jaarrapportage Handhaving APV.
Financieel resultaat
In de (raam-)overeenkomsten die Avri met gemeenten
afsluit voor de pluspakketactiviteiten is voor IBOR
afgesproken dat alle lusten en lasten voor rekening van
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de gemeenten komen. Er zijn geen financiële voor- en
nadelen voor Avri (saldo € 0).
In de jaarrekening komt een baten- en lastentotaal
van € 17 mln tot uitdrukking. De resultaten per
dienstverleningsovereenkomst voor IBOR zijn in dit
programma gepresenteerd, overeenkomstig de door
Avri opgeleverde jaarrapportage per gemeente. Een
samenvatting van deze rapportages treft u in paragraaf
4.4 van deze jaarstukken aan.
Het saldo van baten en lasten op diverse overige
‘plusopdrachten’ (zoals extra gft-inzameling,
scholenacties en verwerking van afvalstromen)
bedraagt € 9.500 nadelig en wordt onttrokken uit de
reserve Pluspakket. Dit saldo is het gevolg van geringe
verschillen tussen ontvangen budget en gerealiseerde
kosten. Financiële saldi van opdrachten waarbij geen
verrekening met de gemeente is overeengekomen,
worden verrekend met de reserve Pluspakket van Avri.

sponsoring in natura tijdens regionale evenementen
wordt de zichtbaarheid van Avri in de regio vergroot.
De bekendste hiervan zijn de Rode Kruis Bloesemtocht,
Appelpop en Dijkensport. De samenwerking met diverse
organisaties is ook in 2018 weer prima verlopen.
Financieel resultaat
Het jaarresultaat van het programma Bedrijfsafval valt
€ 13.000 positiever uit naar in totaal € 120.000 (na
vennootschapsbelasting). Het rendement op de omzet
bedraagt 6%. Het resultaat wordt toegevoegd aan de
reserve Bedrijfsafval, het saldo van deze reserve stijgt

2.4 | BEDRIJFSAFVAL: STABILISERING RESULTAAT
Avri voert in beperkte mate commerciële activiteiten
uit in de vorm van inzameling, inname en het laten
verwerken van afval dat vrijkomt bij bedrijven. De
dienstverlening aan bedrijven is ondersteunend
aan het basispakket en is gericht op het zo goed
mogelijk benutten en inzetten van de beschikbare
productiemiddelen. Daarnaast maakt dit programma
het mogelijk om uiting geven aan de regionale
maatschappelijke betrokkenheid van Avri. Door
verbinding met het regionale bedrijfsleven en
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hierdoor naar € 331.000. De stijging van het resultaat
wordt - evenals in het programma Basispakket - enerzijds verklaard door de stijging van het markttarief
voor het ingezamelde bedrijfspapier en anderzijds door
toename van de omzet. De laatste jaren stabiliseert de
omzet en het resultaat van dit programma. Het geeft Avri
mogelijkheden om de uitvoering van dit programma verder te optimaliseren (onder andere marketing, bedrijfsvoering en innovatie) en middelen in te zetten ten gunste
van het basispakket.
2.5 | BEDRIJFSVOERING: KOSTEN BINNEN BUDGET
ONDANKS UITVOERING DIVERSE COMPLEXE
PROJECTEN
De projecten en ontwikkelingen van 2018 binnen
Afvalbeheer en IBOR hebben een grote (en deels
onvoorspelbare) belasting op de bedrijfsvoering
veroorzaakt. De projecten vroegen veel van de
bedrijfsvoering van Avri, waarbij externe factoren en
strakke projectplanningen veel van het personeel
hebben gevraagd. Daarnaast heeft de bedrijfsvoering
de ondersteuning verbeterd (zoals de migratie van ICT,
ontwikkeling van het personeelsinformatiesysteem en
nieuwe rapportages voor IBOR) en anticiperen we op
wettelijke ontwikkelingen zoals de privacy wetgeving
(AVG) en de naderende harmonisatie van de rechtspositie
ambtenaren (Wnra).
Financieel resultaat
Ondanks de grote impact die de projecten op de
bedrijfsvoering hebben gehad, is de omvang van de
organisatie stabiel gebleven. Dit hebben we gerealiseerd
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door ook in 2018 bedrijfsmatig en efficiënt te werken
en scherp op de kosten te letten. We zijn hierbij binnen
de bedrijfsvoeringbudgetten gebleven en realiseren
zelfs een financieel overschot (€ 296.000, 5% van de
verwachte overheaduitgaven), met name veroorzaakt
door de positieve afrekening van de overheidssubsidie
voor het sectorplan AMBOR (Afval, Milieu en Beheer
Openbare Ruimte). Dankzij deze subsidie konden
Avri-medewerkers zich de laatste jaren kwalificeren
door middel van een mbo-diploma. Het gerealiseerde
subsidie-overschot (€ 270.000) wordt aan de Algemene
Bedrijfsreserve toegevoegd en gereserveerd voor het
ontwikkelen van Avri-personeel in de komende jaren.
2.6 | WEERSTANDSVERMOGEN: DALING
WEERSTANDSVERMOGEN DOOR TOEGENOMEN
RISICO’S
De ontwikkeling van de ratio weerstandsvermogen van
Avri is in tabel 4 samengevat weergegeven.
Uit tabel 4 blijkt dat de totale ratio van Avri is gedaald
van factor 0,8 (matig) naar factor 0,6 (onvoldoende). Dit
is het gevolg van toegenomen risico’s in het programma

Basispakket. De ratio van het weerstandsvermogen is
door het Algemeen Bestuur vastgesteld op factor 1,0.
Dit houdt in dat de beschikbare weerstandscapaciteit
even groot dient te zijn als de gekwantificeerde risico’s.
In deze jaarstukken is het risicoprofiel van het basispakket toegenomen van € 2,2 mln naar € 3,6 mln.
Dit komt met name door het toegenomen risico op
terugbetalen van een gedeelte van de vergoeding voor
kunststof verpakkingen (toename risico € 1,3 mln), naar
aanleiding van overleg tussen de raamovereenkomstpartijen (VNG, ministerie van I&W en het Afvalfonds
Verpakkingen). Daarnaast is de problematiek voor de
inzet van chauffeurs toegenomen, vanwege krapte op de
arbeidsmarkt en toename van verzuim. De weerstandscapaciteit (voorziening Basispakket) kent ultimo 2018
een saldo van € 0,6 mln. De weerstandsratio komt
daarmee uit op factor 0,2 (betekenis: ruim onvoldoende).
Gemeenten dienen de weerstandscapaciteit voor de
GR Avri in overweging te nemen. In de begroting van Avri
is de aanvulling van de weerstandscapaciteit in
de komende jaren inzichtelijk gemaakt.

TABEL 4: RATIO WEERSTANDSVERMOGEN AVRI
PROGRAMMA

BERAP 2018 (JUL. 2018)

JAARSTUKKEN 2018 (DEC. 2018)

VERSCHIL

BASISPAKKET

0,4

0,2

-0,2

PLUSPAKKET

1,0

0,9

-0,1

BEDRIJFSAFVAL

5,5

5,4

-0,1

BEDRIJFSVOERING

1,9

2,5

0,6

TOTAAL AVRI

0,8

0,6

-0,2

BETEKENIS

MATIG ONVOLDOENDE

VOLGENDE

JAARSTUKKEN 2018

JAARVERSLAG

PROGRAMMAVERANTWOORDING
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HOOFDSTUK 3 | PROGRAMMA BASISPAKKET
AFVALBEHEER
Dit programma gaat over het inzamelen en
verwerken van huishoudelijke afvalstromen en
grondstoffen.
3.1 | INLEIDING
In het programma Basispakket zijn de diensten
opgenomen die Avri uitvoert voor de 8 regiogemeenten
in Rivierenland. Avri geeft hiermee 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 8 gemeenten op het gebied van
afval en grondstoffen vastgelegd.
3.2 | TERUGBLIK 2018
Het jaar 2018 stond volledig in het teken van de
invoering van het nieuwe afvalbeleid per 2019, nadat het
Algemeen Bestuur eind 2017 instemde met het regionaal
beleidsplan Van Afval Naar Grondstof, het projectplan
Invoering Nieuw Afvalbeleid en het hiervoor benodigde
investeringskrediet. In de onderstaande uiteenzetting
worden het proces en de activiteiten die in 2018 zijn
uitgevoerd in chronologische volgorde uiteengezet:
In het 1e kwartaal van 2018 is Avri met gemeenten
in overleg geweest over het opstarten van het proces
tot aanwijzen van de locaties voor ondergrondse
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brengvoorzieningen voor restafval. Hieruit bleek
dat zowel de inrichting van de verordeningen als de
uitvoering ervan binnen de gemeenten op verschillende
wijze werd vormgegeven. Daarom startte Avri met
het voorbereiden van een uniforme, openbare
voorbereidingsprocedure voor het vaststellen van deze
locaties. Op 19 april heeft het Algemeen Bestuur het
besluit genomen om de afvalstoffenverordening te
verduidelijken, waardoor Avri de locaties kon aanwijzen.
In deze periode heeft Avri samen met de gemeenten
19 criteria opgesteld voor het aanwijzen van locaties
voor de ondergrondse restafvalcontainers, die
door het Algemeen Bestuur tevens in dezelfde
vergadering zijn aangevuld en vastgesteld.

Als gevolg van de publiciteit rondom de in de begroting
2019 opgenomen tarieven afvalstoffenheffing wordt
de daadwerkelijke start van de projectactiviteiten
(onder andere communicatie naar inwoners, vaststellen
locaties, inloopavonden) door het Dagelijks Bestuur

Tevens was het communicatieplan in april
klaar. De gemeenten konden kiezen uit de
communicatie activiteiten van een zogenaamde
‘menukaart’. Ook onze nieuwsbrief ‘Afval&zo’
die huis-aan-huis wordt verspreid - en waarin
het nieuwe beleid aan de inwoners wordt
toegelicht - kon verstuurd worden. Het Dagelijks
Bestuur besloot begin mei om de uitvoering
van het communicatieplan uit te stellen totdat
de inzagetermijn van het uitvoeringsbesluit
was afgerond. Dit om verwarring bij inwoners te
voorkomen doordat dan al over aanwijzing van
locaties werd gesproken terwijl er nog inspraak
was op de regelgeving.
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van deze optie omdat de operationele
kosten hiervoor aanzienlijk waren.

uitgesteld. Om de beoogde
invoeringsdatum van 1 januari
te halen wordt in mei door
het Dagelijks Bestuur besloten
om de formele inspraakprocedure
voor inwoners te vervangen door
een maatwerkprocedure, waardoor de
doorlooptijd aan de voorkant van de juridische
procedure wordt ingekort. Formele inspraak is
vervangen door de besluitvorming over locaties waarbij
tijdens de bezwaarprocedure al containers geplaatst
kunnen worden. Gevolg van de aangepaste planning
is ook dat de ondergrondse containers later geplaatst
worden, waardoor er vrijwel geen tijd is om eventuele
tegenvallers in dat plaatsingsproces op te vangen.
Begin juli 2018 ontvangen de 1e groep inwoners de
brief waarin de voorlopige locatie van de ondergrondse
restafvalcontainer is opgenomen. Inwoners kunnen
hierop reageren via e-mail, de website en speciaal
hiervoor georganiseerde inloopavonden. Begin juli zijn de
eerste inloopavonden in West Betuwe en in september
wordt dit proces ook met de andere gemeenten
doorlopen. Er zijn 2700 reacties op de inloopavonden die
druk bezocht werden.
De te volgen procedure, volgorde van invoering in de
gemeentes en de invloed van inwoners op het bepalen
van de locaties, wordt in een vergadering van het
Algemeen Bestuur begin september heroverwogen. Er
worden meerdere varianten uitgewerkt inclusief de optie
tot uitstel van invoering van het nieuwe beleid tot na 1
januari 2019. Het Dagelijks Bestuur besluit daarna om
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In de periode september tot en met
november loopt de inspraak- en
plaatsingsprocedure in alle andere
gemeenten. De reacties van inwoners worden
beoordeeld. Dit leidt in circa 20% van de
gevallen tot een wijziging van de voorgestelde
containerlocatie of het plaatsen van extra
containers. Vervolgens kunnen inwoners naar
aanleiding van het besluit voor de definitieve
locaties, in bezwaar gedurende 6 weken. In deze
periode komen er circa 300 bezwaren binnen.
Ook kunnen bewoners plaatsing tegenhouden
met een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening door de Raad van State.

definitief tot invoering in alle gemeenten over te gaan
en de bezwarenprocedure en plaatsing gelijktijdig
te laten plaatsvinden om invoering per 1 januari
2019 te kunnen halen. Na dit besluit gaan de eerste
beschikkingen de deur uit en wordt gestart met de
daadwerkelijke uitvoering van het plaatsen van de
containers.
Verder wordt er in opdracht van het Dagelijks Bestuur
een voorstel uitgewerkt om maatwerk te leveren voor Tiel
en West Maas en Waal. Doel hiervan was om meer tijd
te geven aan deze gemeenten om draagvlak te creëren
bij inwoners en daarmee restafval nog aan huis op te
halen in een lagere frequentie. Uiteindelijk hebben de
gemeenten ervoor gekozen om geen gebruik te maken

Avri en Nedvang doen gezamenlijk onderzoek naar de
invoering van het ‘omgekeerd inzamelen’. Hierbij wordt
onder andere bepaald wat de kwalitatieve en kwantitatieve
effecten zijn van het systeem op de ingezamelde verpakkingsafvalstromen en het restafval. In oktober 2018 vindt
de nulmeting plaats voor onze afval- en grondstofstromen.
In oktober 2019 zal dit worden herhaald om de effecten te
kunnen bepalen.
In september besluit het Algemeen Bestuur om de bestaande restafvalcontainers te handhaven en te voorzien
van stickers. In 1e instantie was voorzien in het omruilen
naar nieuwe containers met oranje deksel. Hiermee wordt
duurzaam gebruik bevorderd. Inwoners kunnen eenmalig
gratis de 140 liter container wisselen voor een 240 liter.

VOLGENDE

JAARSTUKKEN 2018 | 16

In oktober 2018 besluit het Algemeen Bestuur om (na
beoordeling van meerdere tariefscenario’s) de tarieven
voor 2019 te herzien en de variabele tarieven (tarieven
per aanbieding restafval) te verlagen ten opzichte van de

begroting 2019. Het basistarief moet hierdoor worden
verhoogd om de begroting kostendekkend te houden.

aan en is bronbemaling noodzakelijk om containers te
kunnen plaatsen.

In november 2018 start het proces voor het afhandelen
van bezwaarschriften. De capaciteit voor juridische
ondersteuning wordt bijgesteld gezien het aantal
bezwaren dat binnenkomt veel groter is dan verwacht.
Een team van juristen gaat aan de slag omdat de
organisatie niet is toegerust op deze procedure.
De 1e voorlopige voorzieningen bij de Raad van
State beginnen: Avri doorloopt een zorgvuldig
voorbereidingsproces. Enkele inwoners maken hier
gebruik van, waarvan 5 verzoeken worden afgewezen
en 2 toegewezen.
Inwoners die hun eigen restafvalcontainer behouden
(met name in het buitengebied) ontvangen een
extra container voor plastic verpakkingen en
drankenkartons.

De plaatsing vraagt hierdoor meer tijd en de invoering
per 1 januari 2019 is niet meer haalbaar. Het Algemeen
Bestuur wordt hierover geïnformeerd. Vervolgens
worden er diverse scenario’s voor een alternatieve
invoeringsdatum uitgewerkt waarin per scenario de
consequenties en risico’s zijn uitgewerkt.
In december 2018 besluit het Algemeen Bestuur tot
uitstel van invoering van het nieuwe beleid tot 1 juli
2019. De begroting 2019 wordt hierop bijgesteld. Het
basistarief en de variabele tarieven blijven ongewijzigd
ten opzichte van de in oktober 2018 vastgestelde
tarieven.

Begin november wordt duidelijk dat bij de
plaatsing van containers op veel meer
locaties dan werd voorzien kabels
en leidingen worden aangetroffen.
Hierdoor moet op de beoogde locatie
een alternatief worden gezocht of in
het uiterste geval een volledig nieuwe
locatie worden gezocht (inclusief een
opnieuw te volgen juridische procedure). Ook
worden er (mede door de intensieve procedure)
op verzoek van inwoners en gemeenten op meer
locaties containers geplaatst dan werd verwacht. Op
dat moment lopen we ook tegen grondwaterproblemen
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Overige ontwikkelingen 2018
In april besluit het Algemeen Bestuur om toe te treden
tot de statiegeldalliantie. De alliantie roept op om
statiegeld in te voeren voor flesjes en blikjes en hierdoor
worden de monostromen bevorderd. Sortering zal
daardoor minder intensief zijn en het afval kan direct
gebruikt worden voor productie van nieuwe producten.
Diverse organisaties waaronder vele gemeenten sluiten
aan om het maatschappelijk draagvlak voor uitbreiding
van het statiegeldsysteem zichtbaar te maken. De
staatssecretaris geeft de producenten tot het najaar
2020 de tijd om meer flesjes te recyclen en zwerfafval
te verminderen. Bij onvoldoende resultaat wordt vanaf
2021 statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. De
regelgeving voor het invoeren van statiegeld op kleine
plastic flesjes wordt alvast voorbereid.
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Het Dagelijks Bestuur besluit in april tot een cumulatief
preferent aandeelhouderschap bij Twence.
Een aandeelhouderschap dat een duurzame
verwerking van afvalstoffen als doel had en een
gunstige tariefstelling tot gevolg. Helaas besluiten
de aandeelhouders van Twence in september dat
toetreding alleen kan plaatsvinden als we ook
daadwerkelijk (en geen preferent) aandeelhouder
worden. De financiële inbreng hiervoor is aanzienlijk,
waardoor het aandeelhouderschap niet doorgaat. Het
gevolg is dat de verwerking van het gft-afval opnieuw
moet worden aanbesteed om per april 2019 een
overeenkomst met een nieuwe verwerker te hebben.
Op basis van meerderheid besluit het Algemeen Bestuur
in oktober om blik bij het glas in te zamelen. Deze
flankerende maatregel wordt genomen om tot onze
ambitie van 75 kg restafval per inwoner te komen en de
kosten voor het aanbieden van restafval voor inwoners
te reduceren. Een andere mogelijkheid was geweest
om blik bij plastic en drankkartons te doen. De ervaring
met blik bij plastic is dat de vervuiling toeneemt. Gevolg
is een verlies van schone grondstoffen en dalende
inkomsten voor ingezameld verpakkingsmateriaal.
Ervaringen bij de glasverwerker zijn positief en de
aanpassing van de glascontainers vraagt een geringe
investering.
Handhaving Afvalstoffenverordening (ASV)
De communicatie-uitingen alleen blijken veelal
niet afdoende om bij iedereen tot het gewenste
scheidingsgedrag te komen. Middels toezicht en
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handhaving wordt erop toegezien dat het onjuist
aanbieden van (rest)afval wordt voorkomen of bestraft.
Zo wordt er onder meer gecontroleerd op:
Het aanbieden van de juiste grondstoffen in de
daarvoor bestemde containers.
Het bijplaatsen van afval naast ondergrondse of
minicontainers.
In 2018 werd er (extra) handhavingsinzet gepleegd
op deze en andere controles. De inzet was groter dan
de jaren hiervoor als gevolg van een toename van
het aantal meldingen van inwoners en Avri-collega’s
(chauffeurs afvalbeheer en buitendienstmedewerkers
IBOR) aangaande geconstateerde overtredingen van
de ASV. Bovendien namen aanvankelijk de signalen
toe van de grondstoffenverwerker dat er meer
vervuilde grondstoffen werden aangeboden. Controles
moesten de daders opsporen (repressieve werking)
en laten zien dat er een wezenlijke pakkans was voor
potentiële overtreders (preventieve werking). In bijlage
3 is een samenvattend cijferoverzicht per gemeente
weergegeven van de jaarrapportage 2018.

3.3 | VERKLARING FINANCIEEL RESULTAAT 2018
In tabel 5 is het financiële resultaat van dit programma
over 2018 uiteengezet. In de bestuursrapportage 2018
werd een nadelig saldo van € 75.000 verwacht, ondanks
dat het totaal aan afwijkingen circa 0,9 mln was. Het
typeert de grilligheid van dit programma, waarbij
inkomsten en uitgaven steeds meer afhankelijk zijn van
scheidingsgedrag van huishoudens en ontwikkelingen
op de grondstoffenmarkt. In deze jaarrekening wordt
dit beeld opnieuw bevestigd. Het totaal aan financiele
afwijkingen komt op circa 0,7 mln, voornamelijk
veroorzaakt door een verbeterd scheidingsgedrag
van huishoudens, dat effecten heeft op zowel de
baten afvalstoffenheffing, de verwerkingskosten van
het restafval als ook de inkomsten uit grondstoffen.
Daarnaast zijn er bij de uitvoeringskosten diverse
(incidentele) budgetafwijkingen (par. 3.3.3). Het
resultaat komt in de voorliggende jaarstukken uit op
een nadelig saldo van € 386.000.

TABEL 5: RESULTAAT PROGRAMMA BASISPAKKET 2018

BATEN AFVALSTOFFENHEFFING
BATEN VERWERKING GRONDSTOFFEN
LASTEN UITVOERING BASISPAKKET
TOTAAL RESULTAAT PROGRAMMA BASISPAKKET

BEGROTING
2018

BERAP 2018

17.877.000

18.252.000

JAARREK
2018
17.933.000

VERSCHIL
JAARREK-BERAP
-319.000

VOORDEEL/
NADEEL
N

JAARREK
2017
16.935.000

5.713.000

5.584.000

5.808.000

224.000

V

6.376.000

-23.592.000

-23.911.000

-24.127.000

-216.000

N

-22.850.000

-2.000

-75.000

-386.000

-311.000

N

461.000
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3.3.1 | BATEN AFVALSTOFFENHEFFING
Met ingang van 2014 is de afvalstoffenheffing verdeeld
in een basisdeel en een variabel deel. Het basisdeel is
voor alle huishoudens van de Avri-gemeenten hetzelfde
bedrag; het variabel deel is afhankelijk van het aantal
aanbiedingen restafval. De baten afvalstoffenheffing
zijn gebaseerd op de concept financiële verantwoording
2018 van Belasting Samenwerking Rivierenland
(BSR). BSR verzorgt de aanslagoplegging, inning en
doorbetaling van de afvalstoffenheffing voor Avri.
Meer informatie staat in de paragraaf Lokale Heffingen
(hoofdstuk 7).
Opbrengsten basisdeel (€ 76.000 nadeel)
De opbrengsten uit het basisdeel van de
afvalstoffenheffing zijn € 76.000 lager dan verwacht
(-0,6%). Deze daling wordt verklaard door diverse
factoren, waaronder een toename van de leegstand,
kwijtscheldingen en afwaardering van vorderingen uit
oude heffingsjaren. De ontwikkeling van de leegstand
wordt door BSR verklaard door de aantrekkende
huizenmarkt. Hierdoor neemt ook het aantal
verhuizingen toe, waardoor de periode dat huizen
tijdelijk leegstaan toeneemt. Met ingang van 2018
wordt de belastingaanslag bij verhuizing afgerekend.
Dit heeft tot gevolg dat er geen belastinginkomsten
zijn over de periode van leegstand, met een daling van
inkomsten tot gevolg.
Opbrengsten variabel deel (€ 243.000 nadeel)
De opbrengsten uit het variabele deel van de
afvalstoffenheffing zijn bij de bestuursrapportage 2018
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naar boven bijgesteld op basis van de realisatiecijfers
tot en met mei 2018, waarbij het gemiddeld aantal kilo
restafval per inwoner op dat moment op 123 kg lag, boven
de realisatiecijfers 2017 (120 kg). Het aanbiedgedrag is
voor 2018 niet naar beneden bijgesteld als gevolg van de
invoering van het nieuwe afvalbeleid, aangezien hiervoor
geen ervaringscijfers beschikbaar zijn.
In voorliggende jaarstukken is een duidelijke daling
van het aanbod restafval te zien; de gemiddelde
hoeveelheid restafval van het 2e halfjaar 2018 lag
op 111 kg restafval per inwoner per jaar. Dat is een
daling van 8% ten opzichte van het 1e halfjaar.
De verbetering van het scheidingsgedrag van
huishoudens wordt verklaard door de effecten van de
communicatie rondom het nieuwe afvalbeleid, een
goede stap door de inwoners in het bereiken van de
milieudoelstellingen.
De daling van de hoeveelheid aangeboden restafval
zorgt voor een daling van de variabele inkomsten
afvalstoffenheffing van € 243.000 ten opzichte van
de bestuursrapportage 2018. Hier tegenover staan
voordelen op de verwerking van (minder) restafval

en de inkomsten uit (meer) ingezamelde grondstoffen.
Dit is uitgewerkt is de paragrafen 3.3.2 en 3.3.3.
In tabel 6 staan de gemiddelden van het aantal
aanbiedingen restafval over 2018.
3.3.2 | BATEN VERWERKING GRONDSTOFFEN
In tabel 7 zijn de opbrengsten uit de ingezamelde
grondstoffen per fractie uiteengezet. Het totaal
aan baten stijgt met € 224.00 ten opzichte van de
bestuursrapportage. De belangrijkste financiële
afwijkingen worden nader toegelicht.
Papier
De hoeveelheid ingezameld papier is harder afgenomen
dan werd verwacht. Dit is overigens een landelijk beeld.
Dit is het gevolg van de toenemende digitalisering
waardoor veel minder folders worden verspreid onder
huishoudens. Daarnaast wijzigt ook de samenstelling;
er is een toename van de hoeveelheid karton dat
wordt veroorzaakt door toenemende aankopen via
internet. Aangezien karton een lager soortelijk gewicht
heeft dan papier, zorgt dit voor een daling van het
gemiddelde tonnage. Het nadeel ten opzichte van de
bestuursrapportage bedraagt € 39.000.

TABEL 6: GEMIDDELD AANTAL AANBIEDINGEN RESTAFVAL 2018 PER HUISHOUDEN
60 LITER BRENGVOORZIENING

BEGROTING (1)

BERAP (2)

33,6

35,3

JAARREKENING (3)
34,9

VERSCHIL 1 - 2
1,7

VERSCHIL 1 - 3
1,3

VERSCHIL 2 - 3
-0,4

140 LITER MINI CONTAINER

9,1

9,7

9,3

0,5

0,1

-0,4

240 LITER MINI CONTAINER

11,6

12,3

11,8

0,7

0,2

-0,5
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TABEL 7: BATEN UIT INGEZAMELDE GRONDSTOFFEN
BEGROTING 2018
KUNSTSTOF VERPAKKINGEN
KLEDING
GLAS
PAPIER
DRANKENKARTONS
VET
IJZER
WIT- EN BRUINGOED
TOTAAL

BERAP 2018

VERSCHIL

%

2.934.000

2.897.000

3.041.000

144.000

5,0%

663.000

824.000

810.000

-14.000

-1,7%

330.000

345.000

330.000

-15.000

-4,3%

1.402.000

1.153.000

1.194.000

41.000

3,6%

167.000

162.000

171.000

9.000

5,6%

14.000

11.000

12.000

1.000

9,1%

122.000

125.000

145.000

20.000

16,0%

81.000

67.000

105.000

38.000

56,7%

5.713.000

5.584.000

5.808.000

224.000

4,0%

Na het sluiten van de Chinese markt eind 2017 (onder
andere om vervuiling van geïmporteerd papier terug
te dringen en de lokale markt te stimuleren) ontstond
begin 2018 een enorme daling van de opbrengst voor
papier als gevolg van onzekere afzetmogelijkheden in
Europa. Op basis hiervan is de prognose met 15% naar
beneden bijgesteld in de bestuursrapportage 2018
(naar € 85 per ton). De markt heeft zich in de 2e helft
2018 echter hersteld en er zijn momenteel voldoende
afzetmogelijkheden. Hierdoor is de vergoeding de laatste
maanden gestabiliseerd op circa € 95. Het jaargemiddelde
komt op € 91 per ton, wat leidt tot een financieel
voordeel op de bestuursrapportage van € 80.000
Wit- en bruingoed
De hogere opbrengst voor wit- en bruingoed is gevolg
van een groeiend aanbod door huishoudens Dit wordt
verklaard door de verbeterde economische omstandigheden, waardoor meer elektronische apparatuur wordt
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aangeschaft en oude apparatuur weer wordt ingeleverd.
Kunststof verpakkingen en drankenkartons
Als gevolg van een beter scheidingsgedrag van onze
inwoners zien we een toename in de hoeveelheid
ingezamelde kunststof verpakkingen. De uitgesorteerde
hoeveelheid kunststof, waar de uiteindelijke vergoeding

op gebaseerd is, stijgt hierdoor ook. Hierbij moet worden
opgemerkt dat de vergoedingen nog niet definitief
zijn vastgesteld en dat er momenteel risico’s bestaan
voor de daadwerkelijke vergoeding. Dit komt onder
andere door de actuele, landelijke discussie tussen
sorteerders, VNG en het Afvalfonds over de definities
van kunststof verpakkingsmateriaal (onder andere pet
trays, kunststof niet-verpakkingen) en over de kwaliteit
(toenemende vervuiling). Deze risico’s zijn opgenomen in
de risicoparagraaf (zie paragraaf 8.3).
3.3.3 | UITVOERINGSKOSTEN
In tabel 8 zijn de afwijkingen op de uitvoeringskosten ten
opzichte van de bestuursrapportage 2018 uiteengezet.
De benoemde onderwerpen komen in de navolgende
alinea’s terug.
Productiekosten (€ 180.000 nadeel)
Bij de productiekosten (uitvoeringskosten personeel
en tractie) zijn er diverse voor- en nadelen binnen de

TABEL 8: MUTATIES UITVOERINGSKOSTEN T.O.V. BESTUURSRAPPORTAGE 2018
MUTATIE

VOORDEEL/NADEEL

PRODUKTIEKOSTEN

-180.000

N

NAHEFFING VERMARKETINGSKOSTEN 2017

-221.000

N

VERWERKINGSKOSTEN
CORRECTIE AFSCHRIJVINGSSYSTEMATIEK-

259.000

V

-180.000

N

GEBRUIKERSVERGOEDING 2016-2018 AVRI REALISATIE

139.000

V

OVERIGE

-33.000

N

-216.000

N

TOTAAL
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bedrijfsvoering van de verschillende inzamelactiviteiten.
De inhuurkosten zijn hoger uitgevallen omdat er meer
inhuururen zijn gemaakt voor de inzameling aan huis
en bij de milieustraten. Bij de inzamelactiviteiten
aan huis wordt dit veroorzaakt door een gestegen
ziekteverzuimpercentage. Daarnaast zien we dat door
het weghalen van de brengvoorzieningen voor plastic en
drankenkartons in Tiel de inzameling arbeidsintensiever
is geworden, doordat deze nu bij hoogbouw plaatsvindt.
Zoals reeds bij de bestuursrapportage vermeld
constateren we een forse toename van het aanbod van
afval en grondstoffen op de milieustraten. Het aantal
bezoekers is ten opzichte van 2017 gestegen met 10%.
Dit wordt verklaard door de groeiende economie, maar ook
dankzij de verbeterde afvalscheiding door huishoudens is
het aanbod op de milieustraten verder toegenomen.
Daarnaast zijn er nog diverse andere afwijkingen op
de operationele uitvoeringskosten, zoals voor het
wagenpark (nadelige aanbesteding voor autobanden en
stijgende brandstofprijzen). Een incidenteel voordeel
werd behaald met de verkoop in 2018 van een kraanauto
met schade.
Verwerkingskosten (€ 259.000 voordeel)
Restafval (€ 292.000 voordeel)
Het financiële voordeel op de verwerking van restafval
wordt veroorzaakt door een daling van het aangeboden
tonnage restafval door huishoudens. Dit wordt verklaard
door de communicatiecampagnes die in de zomer en het
najaar van 2018 in het kader van het nieuwe afvalbeleid
gehouden zijn. Door diverse communicatie-uitingen is
het bewustzijn voor betere afvalscheiding bij inwoners
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toegenomen. Het voordeel op verwerkingskosten houdt
direct verband met de verminderde variabele inkomsten
uit de afvalstoffenheffing.
Gft (€ 49.000 voordeel)
Het financiële voordeel wordt verklaard door een daling
van het aanbod gft. Deze daling is gevolg van de extreme
droogte in het najaar van 2018. Hierdoor groeiden
bomen, struiken en gras minder hard. De (steeds
extremer wordende) weersomstandigheden zijn van
grote invloed op het aanbod tuinafval in de gft-fractie.
De impact van het droge seizoen is groter dan de stijging
van het tonnage door de verbeterde afvalscheiding door
huishoudens.
Aanbod milieustraten (€ 82.000 nadeel)
Door het verbeterde scheidingsgedrag van huishoudens
nam ook het aanbod van gescheiden fracties op de
milieustraten toe. Dit leidt voor diverse fracties tot
een stijging van verwerkingskosten, zoals voor Klein
Chemisch Afval (KCA) en A/B hout.
Wijziging afschrijvingssystematiek
(€ 180.000 nadeel)
Met ingang van december 2017 is het op basis van de
wettelijke voorschriften niet langer toegestaan meerdere
afschrijvingsmethodieken per categorie materiële
vaste activa te hanteren. De accountant heeft bij de
controle van de jaarrekening 2017 vastgesteld dat
hieraan niet in alle gevallen wordt voldaan doordat oude
investeringen (van voor 2012) volgens de annuïtaire
afschrijvingsmethode worden afgeschreven.
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Deze vermarktingsvergoeding is ook doorberekend
over het afval dat na het sorteren overblijft. Wanneer
de werkelijke vermarktingskosten door het Afvalfonds
worden bepaald, op basis van brongescheiden
materiaal (en op basis van de juiste argumentatie), zal
de sorteerder de daadwerkelijke vermarktingskosten
verrekenen. Helaas moeten we concluderen dat
de afrekening vanaf 2015 nog moet plaatsvinden
omdat dat de raamovereenkomstpartijen nog geen
overeenstemming bereikt hebben. Aangezien het
overleg tussen de raamovereenkomstpartijen nog
niet is afgerond worden de vermarktingskosten vanuit
voorzichtigheidsprincipe in de jaarrekening verwerkt.

Dit uitgangspunt is verwerkt in de geactualiseerde Nota
Activabeleid 2018 van Avri en heeft tot gevolg gehad dat
de investeringen die annuïtair werden afgeschreven (met
name afvalcontainers en de overslaghal) met ingang
van 2018 lineair worden afgeschreven. Het Algemeen
Bestuur heeft op 20 december 2018 ingestemd met
de hieruit volgende afschrijving van € 180.000 voor het
begrotingsjaar 2018 die is verwerkt in deze jaarstukken.
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Gebruikersvergoeding Locatie De Meersteeg (€ 139.000
voordeel)
Avri belast grondposities door aan de gebruiker op basis
van marktconformiteit. Dat deed Avri al bij de Avri Solar
B.V. en particuliere bedrijven (zendmast). In 2018 is
overeenstemming bereikt met Avri Realisatie B.V. om de
gebruikersvergoeding door te belasten voor de periode
vanaf de verzelfstandiging van Avri (2016-2018).
De doorbelasting leidt tot een voordeel voor Avri in het
programma Basispakket.
Naheffing vermarkting 2017 (€ 221.000 nadeel).
Avri heeft een naheffing ontvangen voor het vermarkten
van het gesorteerde kunststof verpakkingsmateriaal in
2017.

Overige mutaties (€ 33.000 nadeel)
De overige budgetmutaties zijn per saldo € 33.000
nadelig. Dit betreffen diverse budgetafwijkingen op
onder andere het onderhoud van de stortplaats, de inzet
op handhaving en onderhoudswerkzaamheden aan
brengvoorzieningen.
Btw-effect regiogemeenten
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
rechtstreeks tot baten voor de gemeenten. Als gevolg
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van de in dit hoofdstuk beschreven wijzigingen van
zowel de uitvoeringslasten (€ 217.000 nadeel) als de
opbrengsten voor grondstoffen (€ 224.000 voordeel)
daalt de btw-grondslag en het aan de gemeenten door te
betalen btw-aandeel (op basis van het mengpercentage
van 13,5%) met € 7.000 ten opzichte van de
bestuursrapportage 2018.

NB: De Avri-gemeenten hebben op basis van de
begroting 2018 van Avri op voorschotbasis het btwaandeel voor 2018 reeds ontvangen. De afrekening uit
deze jaarrekening 2018 wordt derhalve berekend over
de btw uit de begroting 2018 (en niet op basis van de
bestuursrapportage 2018). De afrekening van de btwbaten per gemeente is weergegeven in bijlage 2.

3.4 | VERANTWOORDING BATEN EN LASTEN
De lasten van het programma Basispakket worden
gedekt door de baten afvalstoffenheffing. De opbouw
van deze baten staan in de paragraaf Lokale Heffingen
(hoofdstuk 7). In tabel 9 worden de baten en lasten
verder gespecificeerd en maken we de stortingen en
onttrekkingen uit de reserves inzichtelijk.

TABEL 9: BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET 2018
BEGROTING 2018

BERAP 2018

JAARREK 2018

VERSCHILJAARREK-BERAP

VOORDEEL/NADEEL

JAARREK 2017

21.595.000

21.861.000

22.078.000

217.000

N

21.415.000

2.127.000

2.180.000

2.179.000

-1.000

V

1.959.000

670.000

759.000

782.000

23.000

N

694.000

0

0

0

0

24.392.000

24.800.000

25.039.000

239.000

N

24.529.000

5.713.000

5.584.000

5.808.000

224.000

V

6.376.000

130.000

130.000

130.000

0

18.547.000

19.011.000

18.715.000

-296.000

N
V

LASTEN
LASTEN UITVOERING BASISPAKKET
BTW BASISPAKKET 13,5% TBV REGIOGEMEENTEN
KWIJTSCHELDINGEN
VERREKENING POSITIEF EXPLOITATIERESULTAAT
TOTAAL LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET

461.000

BATEN
VERWERKINGSOPBRENGSTEN GRONDSTOFFEN
INZET VOORZIENING INZAMELING AVH OP BEGROTINGSBASIS
BATEN AFVALSTOFFENHEFFING (BRUTO)
VERREKENING NEGATIEF EXPLOITATIERESULTAAT

524.000
17.629.000

2.000

75.000

386.000

311.000

24.392.000

24.800.000

25.039.000

239.000

24.529.000

SALDO BATEN EN LASTEN

0

0

0

0

0

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

0

0

0

0

0

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

0

0

0

0

0

ONTTREKKING UIT RESERVES

0

0

0

0

0

STORTING NAAR RESERVES

0

0

0

0

0

RESULTAAT NA BESTEMMING

0

0

0

0

0

TOTAAL BATEN PROGRAMMA BASISPAKKET
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HOOFDSTUK 4 | PROGRAMMA PLUSPAKKET
IBOR
Dit programma gaat over de aanvullende
activiteiten die Avri verricht voor gemeenten
zoals het Integraal Beheer van de Openbare
Ruimte (IBOR) en handhavingstaken.
4.1 | INLEIDING
In dit programma zijn diensten opgenomen die
individuele gemeenten in aanvulling op het basispakket
contractueel van Avri kunnen afnemen. Dankzij dit
pluspakket levert Avri een breed dienstenpakket voor de
gemeenten. De grootste activiteit binnen het pluspakket
betreft het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte
(IBOR). Dit bevat de uitvoerings- en beheertaken op het
gebied van groen, reiniging, waterketen, wegen, weg- en
straatmeubilair, sportvelden, speelvoorzieningen en
begraafplaatsen. Ook andere publieksdiensten zoals
ondersteuning bij evenementen alsmede de intake en
afhandeling van meldingen in de openbare ruimte vallen
onder deze taken. Verder levert Avri diensten op het
gebied van toezicht en handhaving op (onderdelen van)
de APV. Voor een aantal gemeenten worden afvalstromen
uit de openbare ruimte verwerkt en extra inzamelrondes
van rest- en/of gft-afval gereden.
Avri streeft naar partnerschap met de gemeenten als het
gaat om ‘schoon, heel en veilig’ in de openbare ruimte.
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Binnen dit partnerschap wil Avri een betrouwbare partij
zijn die zonder winstoogmerk extra klantwaarde levert
vanwege haar regionale binding, jarenlange ervaring in
de regio en diversiteit en samenhang in het aanbod van
de dienstverlening.
Avri biedt de diensten uit het pluspakket tegen
kostprijs aan. Dit betekent dat op deze activiteiten
geen winst door Avri wordt behaald. In de (raam)
overeenkomsten die Avri met gemeenten afsluit voor de
pluspakketactiviteiten is voor IBOR afgesproken dat alle
lusten en lasten voor rekening van de gemeenten komen.
Er is zodoende geen weerstandscapaciteit voor IBOR
bij Avri ingericht, maar uitsluitend voor de operationele
risico’s van de andere pluspakketactiviteiten. Voor
activiteiten waarin de overeenkomst de risico’s niet
afdekt, worden de geringe exploitatieresultaten
verrekend met de reserve Pluspakket van Avri.
Conform de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten
(DVO) verantwoordt Avri zich aan iedere gemeente
afzonderlijk over de uitgevoerde werkzaamheden. De
jaarrapportages 2018 zijn in februari 2019 aangeboden
en geven inzicht in kwaliteit, voortgang, meldingen en
financiën:
K
 waliteit: in hoeverre wordt voldaan aan het
afgesproken ambitieniveau.
Voortgang: wat is uitgevoerd en hoe verhoudt zich dat
tot de afgesproken jaarplanning.
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Meldingen: hoeveel meldingen van burgers en bedrijven
zijn ontvangen en hoe zijn die afgewikkeld.
Financiën: wat is er besteed ten opzichte van het
beschikbare budget.
Interpretatie van behaalde uitvoeringsresultaten en
daarmee gepaard gaande kosten is voorbehouden aan de
individuele gemeente.
4.2 | TERUGBLIK 2018
In 2018 heeft Avri voor 4 gemeenten de openbare ruimte
onderhouden. Zowel op het gebied van kwaliteit als op
financieel gebied zijn goede resultaten behaald. Door
de bijzondere weersomstandigheden in 2018 hebben
we bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden
soms wat moeten improviseren maar nagenoeg alle
kwaliteitsnormen zijn gehaald en de beschikbaar
gestelde budgetten zijn niet overschreden.
De huidige omvang van de IBOR-taken stelt ons in
staat om professioneel, snel en flexibel te reageren en

de inzet dusdanig te organiseren waar deze nodig is.
Hierdoor kunnen we het ‘schoon, heel en veilig’ houden
van de openbare ruimte steeds efficiënter en effectiever
uitvoeren. De goede afstemming en samenwerking met
de medewerkers van de gemeenten heeft een belangrijke
bijdrage geleverd aan dit goede resultaat. Alhoewel we
steeds meer tevreden zijn over de kwaliteit van uitvoering
en verantwoording van ons werk, blijven we continu
streven naar het steeds duurzamer, efficiënter én
belevingsgerichter beheren van de openbare ruimte.
Nieuwe DVO gemeente West Betuwe
Het jaar 2018 was een bijzonder jaar vanwege de
herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal
en Neerijnen. Er heeft een ontvlechting van taken
plaatsgevonden omdat de werkzaamheden die Avri
sinds 2014 voor de gemeente Neerijnen uitvoerde, nu
door de nieuwe gemeente West Betuwe worden gedaan.
Tegelijkertijd besloot de gemeente West Betuwe i.o.
om specifieke IBOR taken juist bij Avri te beleggen.
In een zorgvuldig proces is uitvoering gegeven aan

de ontvlechting en overgang van Avri-medewerkers
naar de nieuwe gemeente. Ook zijn DVO-afspraken
vastgelegd over het uitvoeren van taken, het gewenste
kwaliteitsniveau en het hieruit volgend werkbudget. Door
een goede samenwerking konden we dit alles in een kort
tijdsbestek realiseren. Wij kijken uit naar de voortzetting
van deze samenwerking met de gemeente West Betuwe.
Nieuw meldingensysteem IBOR
Na voorbereidende werkzaamheden eind 2017, is in 2018
een nieuw meldingensysteem voor de IBOR-gemeenten
in gebruik genomen. Door het invoeren van een nieuw
systeem voor meldingen in de openbare ruimte is
het voor de inwoners eenvoudiger om contact met
Avri te leggen. Door meldingen direct te koppelen aan
mobiele apparatuur in de uitvoering, worden meldingen
efficiënter afgehandeld. Vooral de mogelijkheid om
meldingen via de Avri-app te doen maakt het contact
eenvoudiger. Inmiddels komt circa 40% van de
meldingen via deze app bij Avri binnen.

TABEL 10: SAMENVATTEND OVERZICHT JAARRAPPORTAGES IBOR
KWALITEIT
GEMEENTE

% BOVEN
NIVEAU

%GEWENST
NIVEAU

MELDINGEN
% ONDER
NIVEAU

AANTAL

% T.O.V. 2017

FINANCIEEL SALDO
AANDEEL APP

-/- = ONDERUITPUTTING DVO
BUDGET

INCL AANTAL MDW.
AFSTAND TOT ARBEIDSMARKT
(SW / P-WET)

AANTAL MDW.
WERKERVARING (LWR)

BUREN

75

23

2

2031

8%

36%

-/-2%

23

4

NEERIJNEN

80

19

1

1410

5%

38%

-/-8%

8

2

NEDER BETUWE

52

47

1

1624

28%

49%

-/-5%

17

1

-

-

-

2639

8%

36%

-/-3%

15

7

TIEL
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Nieuw rapportageformat verantwoording IBOR-taken
De (financiële) verantwoording van de
dienstverleningsovereenkomst (DVO) IBOR tussen de
gemeente Tiel en Avri liep naar mening van beide partijen
niet naar wens. Een aanleiding was dat de budgetten uit
de gemeentelijke begroting en de werkbegroting IBOR
van Avri niet op elkaar aansloten. Verder ontstonden
misverstanden in de samenwerking omdat de opdracht
in de DVO niet voldoende duidelijk voor beide partijen
was. In 2017 is een gezamenlijk project opgestart
om te komen tot een geactualiseerde, eenduidige en
geaccordeerde DVO en nieuw rapportageformat.
Op 1 juli 2018 is de 1e voortgangsrapportage 2018 op
basis van de geactualiseerde inhoud en in het nieuwe
format opgeleverd, naar tevredenheid van beide
organisaties. Voor de 2e voortgangsrapportage en de
jaarrapportage 2018 hebben de vakspecialisten van Avri
de rapportage in eigen beheer opgesteld en ervaring
opgedaan met de nieuwe wijze van verantwoording. In
2019 wordt de vernieuwde financiële dienstenstructuur
in de systemen van Avri verwerkt om de nieuwe werkwijze
verder in te bedden binnen de bedrijfsvoering.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen: bijdragen
aan een inclusieve samenleving
Sinds 2012 voert Avri IBOR-taken uit en is er een
intensieve samenwerking ontstaan met Werkzaak
Rivierenland, Inovium, UWV en de sociale afdelingen
van de gemeenten Buren en Neder-Betuwe. Het begon
met het detacheren van een beperkte doelgroep, in
2018 is dit uitgegroeid naar circa 90 fte. Deze collega’s

TERUG

werken onder begeleiding in de openbare ruimte.
Inmiddels is de doelgroep uitgebreid en begeleiden
wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
- waaronder P-wetters, Wajongers, Wia’ers,
WSW’ers, reclassering en statushouders - in het
arbeidsproces.
In 2018 hebben we vanuit Avri zelf 4 personen
begeleid naar een baan buiten onze organisatie.
Deze mensen zijn vanuit de bijstand doorgegroeid
naar een betaalde baan. Daarnaast hebben we
vanuit Avri ook 14 personen ‘werkfit’ gemaakt en zo
bijgedragen aan hun zoektocht naar betaald werk.
In samenwerking met Werkzaak Rivierenland
bieden wij werkervaringsplaatsen aan waarbij we in
een periode van 3 tot 6 maanden mensen activeren
door het aanleren van werknemersvaardigheden
waardoor ook zij kansrijker zijn op de arbeidsmarkt.
In 2018 ging het om 4 fte’s. Voor statushouders
is het afgelopen jaar begonnen met het aanbieden
van een taalstage, bij voorkeur in combinatie met
een werkervaringsplaats, waardoor het integreren
in onze samenleving voor hen sneller gaat. De
ervaringen met de 3 statushouders is goed en kan
verder worden uitgebouwd. In 2018 startten wij ook
een leerwerkroute en begeleidden wij in samenwerking
met Werkzaak Rivierenland mensen uit de bijstand
naar werk. In totaal startten 8 mensen; een mooi begin
van een spoor waarin wij meer kansen en mogelijkheden
zien om een bijdrage te leveren aan een inclusieve
samenleving.
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Handhaving openbare ruimte (APV+):
onmisbare schakel bij ‘Schoon, Heel
en Veilig’
Steeds meer gemeenten kiezen ervoor
om de handhavers aanvullend – dus
naast hun ASV-taken (zie paragraaf
3.2) – in te zetten om toezichthoudende
en opsporingstaken uit te voeren
op zaken die in diverse wet- en
regelgeving zijn opgenomen ten aanzien
van de openbare ruimte (genaamd
‘domein 1’). De thema’s waarop de
handhavingsactiviteiten ingezet kunnen
worden zijn bijvoorbeeld hondenoverlast,
jeugdoverlast, parkeeroverlast, toezicht
op de Drank- en Horecawetgeving,
controles op evenementen of het toezicht
houden op de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV). De afspraken over het
gewenste takenpakket worden in een DVO
vastgelegd met de betreffende gemeente
en separaat begroot en afgerekend,
vergelijkbaar met de IBOR-taken.
Over de resultaten van de toezicht- en
handhavingstaken zijn de gemeenten
doorgaans zeer te spreken. Het gedrag van
inwoners en bezoekers van ons gebied wordt
door onze handhavers positief beïnvloed. Dit
doen ze door het geven van voorlichting over
en toelichting op het gemeentelijk beleid. Maar
ook in voorkomende gevallen door het geven van
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waarschuwingen of bekeuringen. Juist het integrale
karakter – handhaven op alle misstanden in de openbare
ruimte – maakt dat inwoners de handhavende acties ook
op waarde schatten; er wordt alomvattend opgetreden,
zoals de inwoners ook verwachten.
4.3 | VERKLARING FINANCIEEL RESULTAAT 2018
Voor de IBOR-activiteiten zijn raamovereenkomsten
en bijbehorende dienstverleningsovereenkomsten
aangegaan met de gemeenten. Op grond hiervan
verrekenen we de gerealiseerde kosten met de
gemeenten. Dit geldt ook voor de activiteiten die
op het gebied van handhaving worden uitgevoerd.
Besluitvorming omtrent kwaliteit en kwantiteit van de
IBOR-activiteiten en de daarmee gepaard gaande kosten
is voorbehouden aan de betreffende gemeenten. Avri
behaalt op deze activiteiten geen financieel resultaat.
De overige activiteiten in het pluspakket bestaan uit
de verwerking van afvalstromen, extra gft-inzameling
en acties rond zwerfafval op middelbare scholen.
Voor de extra inzameling van gft betalen de inwoners
van de betreffende gemeenten via een opslag op de
afvalstoffenheffing. De activiteiten worden tegen
kostprijs aangeboden. Het financieel resultaat op deze
overige contracten is marginaal en wordt (indien van
toepassing) verrekend met de reserve Pluspakket van
Avri.
4.4 | VERANTWOORDING BATEN EN LASTEN
Tabel 11 bevat de baten en lasten en het resultaat van
het programma Pluspakket over 2018.
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Integraal beheer openbare ruimte - via DVO
In 2018 konden de DVO’s met gemeenten Buren, NederBetuwe, Neerijnen en Tiel allemaal met een voordelig

financieel resultaat worden afgesloten. Voor uitvoering
van de DVO’s werd door de gemeenten € 12,4 mln
beschikbaar gesteld, de gerealiseerde kosten komen uit

op € 11,7 mln. Dit resulteert in een voordelige afrekening
van de DVO’s IBOR van € 688.000. In sommige gevallen
- bijvoorbeeld in verband met weersomstandigheden

TABEL 11: BATEN EN LASTEN PROGRAMMA PLUSPAKKET 2018
BEGROTING
GR AVRI 2018

BERAP
GR AVRI 2018

JAARREK
GR AVRI 2018

VERSCHIL
JAARREK-BERAP

VOORDEEL/NADEEL

JAARREK 2017

LASTEN
INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE - VIA DVO

12.013.000

12.300.000

11.725.220

-574.780

V

11.143.227

INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE - OVERIGE OPDRACHTEN

1.963.000

4.360.000

3.301.858

-1.058.143

V

4.723.544

HANDHAVINGSTAKEN

1.352.000

1.095.000

1.113.751

18.751

N

1.205.196

193.000

178.000

175.659

-2.341

V

186.780

OVERIGE DIENSTVERLENING PLUSPAKKET
FRICTIEKOSTEN ONTVLECHTING DVO NEERIJNEN

0

0

663.621

663.621

N

0

AF TE DRAGEN VENNOOTSCHAPSBELASTING

0

0

-2.381

-2.381

V

0

TOTAAL LASTEN PROGRAMMA PLUSPAKKET

15.521.000

17.933.000

16.977.728

-955.272

V

17.258.746

BATEN
12.013.000

12.300.000

11.725.220

-574.780

N

11.143.227I

NTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE - OVERIGE OPDRACHTEN

INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE - VIA DVO

1.963.000

4.360.000

3.301.858

-1.058.143

N

4.723.544

HANDHAVINGSTAKEN

1.352.000

1.095.000

1.113.751

18.751

V

1.205.196

193.000

173.000

163.751

-9.249

N

190.649

0

0

663.621

663.621

V

0

15.521.000

17.928.000

16.968.201

-959.799

N

17.262.616

N

3.870
3.870

OVERIGE DIENSTVERLENING PLUSPAKKET
FRICTIEKOSTEN ONTVLECHTING DVO NEERIJNEN
TOTAAL BATEN PROGRAMMA PLUSPAKKET
SALDO BATEN EN LASTEN

0

-5.000

-9.528

-4.528

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE (O.B.V. BIJDRAGEVERORDENING)

0

0

0

0

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

0

-5.000

-9.528

-4.528

N

ONTTREKKING UIT RESERVES (RESERVE PLUSPAKKET)

0

5.000

9.528

4.528

V

STORTING NAAR RESERVES (RESERVE PLUSPAKKET)

0

0

RESULTAAT NA BESTEMMING

0

0
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0

0
0

0

-3.870

0

0
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TABEL 12: JAARAFREKENING 2018 DVO’S IBOR
BEDRAGEN X € 1.000

BEGROTING BERAP
GR AVRI 2018

TOEGEKEND DVO
BUDGET 2018

TOTAAL LASTEN
AF TE REKENEN
UITVOERING DVO DVO-SALDO 2018

VOORDEEL /
NADEEL

OVERHEVELING
2019 (VERZOEK)

GEM. BUREN - IBOR

2.456

2.456

2.358

-98

V

55

GEM. NEERIJNEN - IBOR

3.387

3.387

3.073

-314

V

18

GEM. NEDER BETUWE - IBOR

1.754

1.768

1.665

-103

V

19

GEM. TIEL - IBOR

4.703

4.802

4.629

-173

V

0

12.300

12.413

11.725

-688

V

92

- konden werkzaamheden niet worden uitgevoerd.
Het voordelig resultaat wordt hierdoor met € 92.000
verklaard. De cijfers per gemeente zijn opgenomen in
tabel 12.
Integraal beheer openbare ruimte overige opdrachten
Aan overige opdrachten voor
het beheer van de openbare
ruimte is in 2018 een
bedrag van € 3,3

mln besteed. Voor € 2,2 mln hebben deze uitgaven
betrekking op investeringen in wegreconstructies en
vervanging van rioleringen die Avri in opdracht van de
gemeente Neerijnen uitvoerde. Daarnaast verstrekten
de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel
voor ongeveer € 1 mln aanvullende opdrachten buiten de
DVO. Tenslotte verzorgde Avri in 2018 ook een klein deel
van het beheer van de openbare ruimte in de gemeente
Geldermalsen.
Handhavingstaken
Naast de DVO met gemeente Tiel voerde Avri in 2018
handhavingstaken uit voor de gemeenten Culemborg,
Zaltbommel, Neder-Betuwe en Neerijnen.
Overige dienstverlening pluspakket
De overige activiteiten in het pluspakket bestaan uit de
verwerking van afvalstromen, extra gft-inzameling en
acties rond zwerfafval op middelbare scholen. Voor het
extra gft vindt verrekening plaats met de inwoners in
de opslag op de afvalstoffenheffing voor de betreffende
inwoners. De activiteiten worden tegen kostprijs
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aangeboden. Het financieel resultaat op deze overige
contracten is € 9.500 nadelig en wordt verrekend met de
reserve Pluspakket van Avri.
Kosten ontvlechting DVO Neerijnen
In verband met de herindeling van de gemeenten
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal is in 2018
de ontvlechting van IBOR-taken voor de gemeente
Neerijnen voorbereid en afgerond. Door de beëindiging
van de raamovereenkomst met de gemeente Neerijnen
verdwijnt er een omzet van circa € 3,7 mln. Hier
tegenover staat de inbreng van taken door de gemeente
West Betuwe met ingang van 1 januari 2019. De nieuw
afgesloten DVO kent een omzet van ongeveer € 1,7 mln.
Om ervoor te zorgen dat deze ontvlechting en toevoeging
van taken geen (financiële) gevolgen heeft voor de
overige (IBOR-)gemeenten, hebben de stuurgroep West
Betuwe en het bestuur van Avri op 19 december 2018
de overeenkomst ‘ontvlechtingskosten Ibor Neerijnen’
ondertekend. Als gevolg van het overeengekomen
takenpakket is een aantal personeelsleden per 1 januari
2019 in dienst getreden bij de gemeente West Betuwe.
De totale eenmalige kosten die door de gemeente
worden gedekt komen uit op € 664.000. Dit betreffen
behalve projectkosten over 2018 ook personele en
materiële frictiekosten en desintegratiekosten voor Avri
(dit zijn de kosten die betrekking hebben op de af te
bouwen overhead). Voor deze nog af te bouwen kosten
is in 2018 een voorziening gevormd van € 537.000. Het
overeengekomen bedrag is gebaseerd op het afbouwen
van deze (nog af te bouwen) kosten in maximaal 3 jaar
tijd.
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HOOFDSTUK 5 | PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL
BEDRIJFSAFVAL
Dit programma gaat over de inzameling en
verwerking van afval van bedrijven.
5.1 | INLEIDING
Avri voert in beperkte mate commerciële activiteiten
uit in de vorm van inzameling, inname en het laten
verwerken van afval dat vrijkomt bij bedrijven. De
dienstverlening aan bedrijven is ondersteunend aan
het basispakket. Het is gericht op het zo goed mogelijk
benutten en inzetten van beschikbare productiemiddelen
en vormt een beperkt onderdeel van de bedrijfsvoering
en van de omzet. Daarnaast maakt dit programma
het mogelijk om uiting te geven aan de regionale
maatschappelijke betrokkenheid van Avri. Door
verbinding met het regionale bedrijfsleven en sponsoring
in natura tijdens regionale evenementen wordt de
zichtbaarheid van Avri in de regio vergroot. Daarnaast
beogen we een verlaging van de afvalstoffenheffing voor
de inwoners van de regio door inzet van het resultaat van
bedrijfsafval.
5.2 | TERUGBLIK 2018
Bedrijfsmatig afval
Het jaar 2018 is goed verlopen, zowel op het gebied van
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onze inzameling van bedrijfsafvalstromen als op
het gebied van aanleveren van afvalstromen door
bedrijven op ons grondstoffenpark in Geldermalsen.
Het herstel van de markt dat is ingezet in 2016,
zet zich voort. Dit is terug te zien in het aanbod
van het ingezamelde restafval, maar ook in de
groei van hoeveelheden aangeleverd op ons
grondstoffenpark en de daaruit voortvloeiende
stijging in omzet en resultaat.
Sponsoring
Avri heeft ook in 2018 een bijdrage geleverd,
in de vorm van diensten, aan een aantal gratis
evenementen in de regio. De bekendste hiervan
zijn Rode Kruis Bloesemtocht, Appelpop en
Dijkensport. Hiermee geeft Avri invulling
aan de maatschappelijke betrokkenheid. De
samenwerking met diverse organisaties is ook
dit jaar prima verlopen.
5.3 | VERKLARING FINANCIEEL RESULTAAT
2018
Het jaarresultaat van het programma
Bedrijfsafval valt € 13.000 positiever uit dan
verwacht bij de bestuursrapportage 2018, naar
in totaal € 120.000 na vennootschapsbelasting
(Vpb). Het rendement op de omzet bedraagt
circa 6%. Net als in voorgaande jaren wordt het
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bijgestelde resultaat grotendeels verklaard door een
bijstelling van het markttarief voor bedrijfspapier en
extra aanbod van bedrijfsafval.
Het resultaat van dit programma wordt afgestort naar
de Reserve Bedrijfsafval. Aangezien deze reserve zich
boven het vastgestelde maximum bevindt, kan het
jaarlijkse resultaat worden ingezet ten gunste van het
programma Basispakket. Hierdoor wordt invulling
gegeven aan de doelstelling van dit programma om
bij te dragen aan de uitvoering van de basistaken
voor de inwoners. De besteding van middelen uit
de reserve Bedrijfsafval wordt jaarlijks inzichtelijk
gemaakt in de begroting van Avri.
De mutaties ten opzichte van de bestuursrapportage
2018 worden in deze paragraaf verder verklaard.
Stijging resultaat door stijging omzet (€ 3.000 voordeel)
De contractuele omzet is met € 37.000 gestegen ten
opzichte van de bestuursrapportage 2018 (+2%).
Dit wordt veroorzaakt door een forse stijging in het
aangeboden bedrijfsmatige afval op grondstoffenpark
De Meersteeg. Het economisch herstel zorgt de laatste

TABEL 13: RESULTAAT PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 2018
BEGROTING
2018

BERAP 2018

JAARREK
2018

VERSCHIL
JAARREK-BERAP

VOORDEEL/
NADEEL

JAARREK
2017

RESULTAAT VOOR VENNOOTSCHAPSBELASTING

147.000

134.000

150.000

16.000

V

217.000

AF TE DRAGEN VENNOOTSCHAPSBELASTING

-29.000

-27.000

-30.000

-3.000

N

-44.000

RESULTAAT NA VENNOOTSCHAPSBELASTING

118.000

107.000

120.000

13.000

V

173.000
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jaren voor een autonome stijging van de bedrijfsmatige
omzet en verbetering van het resultaat. De stijgende
omzet zorgt automatisch voor een stijging van
uitvoerings- en verwerkingskosten van dit extra aanbod
(totaal € 34.000). Het resultaat ten opzichte van de
bestuursrapportage stijgt hierdoor met € 3.000.
Opbrengsten grondstoffen (€ 23.000 voordeel)
De verwerkingsopbrengsten van het bedrijfspapier zijn
€ 23.000 hoger dan verwacht (afwijking 10%). Dit wordt
(evenals bij het programma Basispakket) verklaard door
een hogere verkregen papiervergoeding dan verwacht
bij de bestuursrapportage. De vergoeding voor het
papier is afhankelijk van de wereldmarktontwikkelingen
en fluctueert maandelijks. In de bestuursrapportage
2018 is de gemiddelde vergoeding over 2018 met € 15
per ton naar beneden bijgesteld naar € 85 per ton op
basis van het gemiddelde van het 1e halfjaar 2018. In
het 2e halfjaar 2018 is het papiertarief gestabiliseerd
op een niveau tussen de € 90 en € 95 per ton. Het
jaargemiddelde komt hierdoor € 6 per ton hoger
uit, wat leidt tot een voordeel ten opzichte van de
bestuursrapportage van € 23.000. Dergelijke fluctuaties
laten zien dat het resultaat van dit programma in grote
mate afhankelijk blijft van de marktontwikkelingen.
Aanbesteding bedrijfsafval (€ 10.000 nadeel)
In de 2e helft van 2018 vond een aanbesteding plaats
voor een nieuw contract voor de verwerking van bedrijfsafval per 2019. De hiervoor benodigde, incidentele
begeleidings- en advieskosten bedragen € 10.000.
Uit de aanbesteding is een hoger verwerkingstarief voor
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2019 en 2020 gekomen, wat een nadelig effect heeft op
het resultaat voor de komende jaren.
Af te dragen vennootschapsbelasting (€3.000 nadeel)
Per 1 januari 2016 is de Vennootschapsbelastingplicht
(Vpb) van overheden herzien. De activiteiten die Avri
verricht in het kader van bedrijfsafval vallen met ingang
van 1 januari 2016 onder de vennootschapsbelasting.
De nieuwe regeling moet resulteren in een gelijk(er)
speelveld voor ondernemende overheidsondernemingen

en commerciële ondernemingen. Als gevolg van het
hogere resultaat over 2018 wordt rekening gehouden
met een Vpb-afdracht van € 30.000. Het nadeel ten
opzichte van de bestuursrapportage is € 3.000. Het
resultaat tot € 200.000 wordt belast met 20% Vpb,
daarboven geldt een tarief van 25% Vpb. Hierbij dient
te worden opgemerkt dat de werkelijk af te dragen
vennootschapsbelasting gebaseerd wordt op de
fiscale winstbepaling en niet op het gepresenteerde
jaarrekeningresultaat, dat tot stand is gekomen door

toepassing van de regels uit het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV). Het is nog niet duidelijk welk
effect dit op de Vpb-afdracht zal hebben, hierover is
Avri in overleg met de Belastingdienst.
5.4 | VERANTWOORDING BATEN EN LASTEN
Tabel 14 bevat de baten en lasten van het programma
Bedrijfsafval over 2018. Hierin worden de baten en
lasten nader gespecificeerd en worden de stortingen en
onttrekkingen uit de reserves inzichtelijk.

TABEL 14: BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 2018
BEGROTING 2018

BERAP 2018

JAARREK 2018

VERSCHIL
JAARREK-BERAP

VOORDEEL/NADEEL

JAARREK 2017

LASTEN
LASTEN UITVOERING BEDRIJFSAFVAL
AF TE DRAGEN VENNOOTSCHAPBELASTING
TOTAAL LASTEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL

1.591.000

1.802.000

1.849.000

47.000

N

29.000

27.000

30.000

3.000

N

1.808.000
44.000

1.620.000

1.829.000

1.879.000

50.000

N

1.852.000

1.451.000

1.653.000

1.690.000

37.000

V

1.643.000

254.000

235.000

256.000

21.000

V

335.000

33.000

48.000

53.000

5.000

V

47.000

1.738.000

1.936.000

1.999.000

63.000

V

2.025.000

118.000

107.000

120.000

13.000

V

173.000

0

0

0

0

118.000

107.000

120.000

13.000

0

0

0

0

118.000

107.000

120.000

13.000

0

0

0

0

BATEN
OPBRENGSTEN CONTRACTEN BEDRIJFSAFVAL
VERWERKINGSOPBRENGSTEN GRONDSTOFFEN
OVERIGE OPBRENGSTEN
TOTAAL BATEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL
SALDO BATEN EN LASTEN
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
RESULTAAT VOOR BESTEMMING
ONTTREKKING UIT RESERVES
STORTING NAAR RESERVES
RESULTAAT NA BESTEMMING

TERUG

0
V

173.000

V

173.000

0
0
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HOOFDSTUK 6 | PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN
ALGEMENE BATEN EN LASTEN
6.1 | INLEIDING
Bij de herziening van het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) is vastgelegd dat kosten
zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de
betreffende taken / programma’s. Dit betekent dat alle
bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten
in de betreffende taakvelden / programma’s moeten
worden begroot en verantwoord. Conform deze
voorschriften worden de baten en lasten van overhead
met ingang van 2018 niet meer onder de afzonderlijke
beleidsprogramma’s geregistreerd (als indirecte lasten)
maar centraal onder een afzonderlijk taakveld (taakveld
0.4 Overhead). In dit centrale programma vormen de
kosten van de ondersteunende bedrijfsvoering (dit
noemen we ‘overhead’) van Avri een groot onderdeel.
De bedrijfsvoeringfuncties zorgen er met hun
ondersteunende werkzaamheden voor dat de primaire
processen zo optimaal mogelijk kunnen bijdragen aan de
bedrijfsdoelstellingen.
In de paragraaf Bedrijfsvoering zijn de ondersteunende
taken verder gespecificeerd en staan we stil bij
de ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering. In
dit programma worden ook de baten en lasten
van de taakvelden Rente (taakveld 0.5) en
Vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) verantwoord.

TERUG

6.2 | TERUGBLIK 2018
De projecten en ontwikkelingen van 2018 hebben
een grote (en deels onvoorspelbare) belasting op de
bedrijfsvoering veroorzaakt. Bestuurlijke ontwikkelingen,
maar ook wettelijke ontwikkelingen, zijn daarbij bepalend
voor de prioriteiten binnen de bedrijfsvoering en de wijze
waarop de bedrijfsvoering bij Avri wordt vormgeven. De
wijzigingen vroegen veel van de bedrijfsvoering van Avri,
waarin externe factoren en strakke projectplanningen
veel van het personeel hebben gevraagd.
Enkele voorbeelden - die in de paragraaf
Bedrijfsvoering nader worden toegelicht - zijn:
de invoering van het nieuwe afvalbeleid;
de ontvlechting van de IBOR-taken van gemeente
Neerijnen;
h
 erijking van de dienstverleningsovereenkomst
(DVO) en rapportage voor de IBOR-taken voor
gemeente Tiel;
d
 e invoering van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG);
de voorbereidingen op de migratie naar een nieuw
ICT-platform;
de voorbereidingen op de Wet Normering
Rechtspositie Ambtenaren (Wnra).
De bedrijfsvoering is in 2018 hierdoor in grote mate
flexibeler ingericht om aan dergelijke projecten bij te
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kunnen dragen en continu te kunnen anticiperen op
onvoorziene situaties of vragen van stakeholders. Hierbij
wordt steeds afgewogen in hoeverre verzoeken door
de interne organisatie kunnen worden opgepakt, om
incidentele inhuurkosten zoveel mogelijk te beperken en
werkzaamheden zoveel mogelijk direct te borgen in de
reguliere bedrijfsvoering.

bezetting betekent in het uiterste geval dat het ophalen
van afval onder druk komt te staan.

Taakveld 0.4 Overhead
Het voordelig saldo op dit taakveld bedraagt € 296.000,
de afwijking op de bestuursrapportage is € 332.000 (6%
van de verwachte overheaduitgaven). Dit overschot wordt
voor het overgrote deel (€ 270.000) verklaard door de
afrekening van het sectorplanfonds AMBOR.

Het opleiden van medewerkers van Avri is van cruciaal
belang bij het werven van nieuwe medewerkers (specifiek
chauffeurs), zo wijst de praktijk uit. Met het sectorplan
AMBOR kunnen we sollicitanten en medewerkers
opleidingen aanbieden waarmee we ons kunnen
onderscheiden van de concurrentie in de regio. Avri is
aantrekkelijker geworden als werkgever doordat we
mensen, die niet altijd een succesvolle schooltijd hebben
gehad, een actief opleidingsaanbod kunnen bieden.
Naast dat we het opleiden van medewerkers belangrijk
vinden in het kader van goed werkgeverschap is
het in tijden van arbeidskrapte een fundamenteel
wervingsinstrument geworden.

Sectorplan AMBOR bedrijven (€ 270.000 voordeel)
Er speelt in 2019 en naar verwachting ook in de periode
daarna veel op de arbeidsmarkt in Nederland: vooral de
arbeidskrapte tegenover groei van bedrijven valt daarin
op. De sector Afval, Milieu en Beheer Openbare Ruimte
(AMBOR) heeft specifiek te maken met 2 belangrijke
arbeidsmarktknelpunten; enerzijds een dreigend
tekort aan personeel en anderzijds de achterblijvende
vaardigheden en competenties van medewerkers.
Voor Avri gelden deze uitdagingen des te meer: Avri heeft
bij het werven van goede arbeidskrachten, met name
chauffeurs, veel concurrentie van (transport)bedrijven
die in de regio zijn gevestigd. De uitdagingen zijn
dermate groot dat deze momenteel een risico vormen
voor de dienstverlening van de organisatie. Onvoldoende

De NVRD en het O&O fonds, GEO bedrijven en de SPA
Groep hebben het sectorplan “AMBOR bedrijven”
vormgegeven. Onderdeel van dit sectorplan is de nieuwe
mbo-opleiding AMBOR. Hiermee konden voor het eerst
medewerkers in de sector zich kwalificeren door middel
van een mbo-diploma. Avri heeft actief deelgenomen aan
dit traject en heeft veel medewerkers enthousiast weten
te krijgen om deel te nemen aan de opleiding.
De medewerkers zijn trots op het behalen van hun
diploma en hechten hier belang aan. Daarnaast is de
bereidheid van deze medewerkers om opnieuw een
opleiding te willen volgen hoog. Medewerkers zijn
beter en breder inzetbaar geworden in de organisatie
en hun baankansen zijn verbeterd. Het enthousiasme
van de medewerkers zelf was hierbij een belangrijke

6.3 | VERKLARING FINANCIEEL RESULTAAT 2018

TERUG

succesfactor. Het opleidingstraject heeft bijgedragen
aan een verbeterd arbeidsmarktperspectief en algemeen
welbevinden van de betreffende medewerkers. Ze zien
zichzelf meer als professional en gedragen zich hier ook
naar. Ze zijn assertiever, delen vaker hun kennis met
leidinggevenden over hoe werkzaamheden beter kunnen
en nemen ook meer verantwoordelijkheid voor hun eigen
inzetbaarheid.
Met ons opleidingstraject kunnen we niet alleen
effectiever nieuw personeel werven, maar weten we ze
ook beter aan ons te binden.
In mei 2015 is er een meerjarig sectorplan
subsidietraject aangevraagd en later dat jaar volledig
toegewezen. Avri en opleidings- en adviesgroep SPA
hebben in 2015 een 5 jaar durende overeenkomst
“opleidingstraject voor Buitendienstmedewerkers”
afgesloten. Het sectorplan is met succes opgepakt en er
was voldoende geld om een opleidingsplan voor 5 jaar uit
te werken en op te starten.
In totaal hebben hierdoor vanaf 2016 tot en met 2018 39
medewerkers een mbo-opleiding kunnen volgen en allen
hun diploma behaald. Hiervan zijn er 5 medewerkers
met mbo-1 niveau en 34 medewerkers met mbo-2
niveau. Verder hebben 77 medewerkers 3 verschillende
aanvullende trainingen gevolgd en 11 leidinggevenden de
training Coach Kwetsbare Medewerker.
Er is over de afgelopen jaren meer subsidie
binnengekomen dan dat er aan directe scholing is
uitgegeven. Recent is de eindafrekening € 217.000 van
het sectorplanfonds ontvangen. Het totale voordeel
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komt daarmee uit op € 270.000. De afrekening valt
hoger uit doordat minder organisaties subsidie hadden
aangevraagd bij het ministerie en het te verdelen
subsidiebedrag dus over minder organisaties
wordt verdeeld. Dit geld is onder andere nodig om
het lopende scholingstraject in de resterende
periode verder te kunnen uitvoeren en te kunnen
afronden.
Een deel van dit geld moet nog besteed worden
voor de mbo-terugkomdagen, een vorm van
nascholing die een vast onderdeel uitmaakt van
de mbo-opleiding. Het resterende subsidiegeld
gaan we benutten voor het opleiden van Avrimedewerkers. Dit gaan we doen door:
het bieden van AMBOR mbo-1 en/of mbo2 opleidingen aan nieuw instromende
medewerkers;
voor het bekostigen van de zittende groep
medewerkers (zonder opleiding) om ook in
het mbo in te starten;
h
 et bieden van doorstroom mogelijkheden
naar een hoger mbo-niveau;
alternatieve trainingen voor medewerkers
die niet in het mbo willen of kunnen.
Het voorstel is om de nog uit te geven subsidie
binnen de Algemene Bedrijfsreserve Avri te
reserveren en zo te bestemmen voor het
kunnen uitvoeren van bovenstaande activiteiten
en het vervolgen van de ontwikkeling van
medewerkers bij Avri. Dit uitgangspunt wordt in
de begroting 2020 van Avri verwerkt.

TERUG

Overige budgetmutaties (€ 52.000 voordelig)
Het restant bedrag (per saldo € 52.000 voordelig) wordt
veroorzaakt door diverse (zowel voordelige als nadelige)
budgetmutaties binnen de bedrijfsvoering van Avri.
Voorbeelden hiervan zijn de personele bezetting van een
aantal bedrijfsvoeringfuncties, energielasten voor het
kantoorgebouw en ICT-migratiekosten.
Het voordelig saldo op overhead wordt - op basis van de
Nota Reserves en Voorzieningen - toegevoegd aan de
Algemene Bedrijfsreserve Avri. De verrekensystematiek
van de overhead is toegelicht in paragraaf 6.4.
Taakveld 0.5 Treasury
De rentebaten en -lasten liggen lager dan in de begroting
2018 verwacht. Hierin is rekening gehouden met een
extern te financieren additionele financieringsbehoefte
die in 2018 tweemaal is opgevangen door een
kasgeldlening waarbij de rente negatief was. Voor een
nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf
Financiering. De naar de programma’s door te belasten
rente is hierop bijgesteld, er resteert geen saldo binnen
dit taakveld.
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)
De per saldo af te dragen Vpb wordt met € 1.000
bijgesteld ten opzichte van de bestuursrapportage 2018.
De activiteiten die betrekking hebben op de inzameling
en verwerking van bedrijfsafval zijn onderhevig aan Vpbplicht. Ook de activiteiten in het pluspakket waarbij een
eventueel saldo niet wordt verrekend met de gemeente
- en Avri daardoor optreedt als marktpartij - zijn Vpbplichtig. In de jaarstukken komt een gering nadelig
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saldo in dit programma tot uitdrukking, waardoor in
het pluspakket sprake is van terug te vorderen Vpb
(zie paragraaf 4.4). Er resteert geen saldo binnen dit
taakveld.
6.4 | VERANTWOORDING BATEN EN LASTEN
In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van baten
en lasten nader verklaard. In tabel 15 zijn de baten
en lasten van de jaarstukken 2018 afgezet tegen de
bestuursrapportage 2018.
Verrekening overhead
Tabel 15 laat zien dat - ondanks de financiële
afwijking op overheadlasten - de naar de programma’s
doorbelaste overheadlasten gelijk zijn gebleven. Hierdoor
ondervinden de klanten geen gevolgen van afwijkingen
op de verwachte overheaduitgaven. Het gerealiseerde
saldo (€ 296.000 op basis van voorgaande toelichting)
wordt aan de Algemene Bedrijfsreserve (ABR) van
Avri toegevoegd. In de begroting 2020 van Avri wordt
inzichtelijk gemaakt op welke wijze het saldo van de ABR
wordt ingezet ten gunste van de bedrijfsvoering en de
beleidsprogramma’s.

van de overhead) kent de reserve ook een egaliserende
functie (tot 15% van de omvang van de overhead).
Mee- en tegenvallers op het taakveld 0.4 Overhead
worden opgevangen binnen deze reserve
(egalisatiefunctie). Dit betekent dat de overhead op

TABEL 15: BATEN EN LASTEN PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN
BEGROTING
2018

TERUG

BERAP 2018

JAARREK
2018

VERSCHIL

VERSCHIL %

LASTEN
5.946.000

5.957.000

5.625.000

-332.000

DOORBELASTE OVERHEAD NAAR PROGRAMMA BASISPAKKET

TAAKVELD 0.4 OVERHEAD

-3.589.000

-3.589.000

-3.589.000

0

DOORBELASTE OVERHEAD NAAR PROGRAMMA PLUSPAKKET

-2.065.000

-2.065.000

-2.065.000

0

-267.000

-267.000

-267.000

0

25.000

36.000

-296.000

-332.000

DOORBELASTE OVERHEAD NAAR PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL
SUBTOTAAL TAAKVELD 0.4 OVERHEAD
TAAKVELD 0.5 TREASURY
DOORBELASTE RENTEKOSTEN NAAR PROGRAMMA’S

701.000

608.000

576.000

-32.000

-701.000

-608.000

-576.000

32.000

0

0

0

0

29.000

27.000

28.000

1.000

0

0

2.000

2.000

-29.000

-27.000

-30.000

-3.000

0

0

0

0

-25.000

-36.000

296.000

332.000

SUBTOTAAL TAAKVELD 0.5 TREASURY
TAAKVELD 0.9 VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB)
DOORBELASTE VPB NAAR PROGRAMMA PLUSPAKKET
DOORBELASTE VPB NAAR PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL

De afrekening van overheadlasten met de ABR is het
gevolg van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde
Nota Reserves en Voorzieningen (vastgesteld in de
vergadering van het AB in februari 2017). Hierin is
met ingang van begrotingsjaar 2017 een Algemene
Bedrijfsreserve ingesteld voor de bedrijfsvoeringkosten
van Avri. Naast de risicobuffer die wordt aangehouden
voor de bedrijfsvoeringrisico’s (ter grootte van 10%

begrotingsbasis aan de programma’s wordt doorbelast,
waardoor er voor de klanten op realisatiebasis geen
afwijking is. Daarnaast ontstaat ruimte voor het Dagelijks
Bestuur Avri om de bedrijfsvoering verder te ontwikkelen
en te anticiperen op niet-voorziene situaties.

SUBTOTAAL TAAKVELD 0.9 VENNOOTSCHAPSBELASTING
SALDO BATEN EN LASTEN
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE (O.B.V. BIJDRAGEVERORDENING)
RESULTAAT VOOR BESTEMMING
ONTTREKKING UIT RESERVES

0

0

0

0

-25.000

-36.000

296.000

332.000

25.000

36.000

0

-36.000

0

0

296.000

296.000

STORTING NAAR RESERVES
RESULTAAT NA BESTEMMING

0

0

0

-5,6%

-4,6%

3,4%

0
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HOOFDSTUK 7 | LOKALE HEFFINGEN
7.1 | INLEIDING
GR Avri is verantwoordelijk voor de afvalstoffenheffing
van de deelnemende gemeenten. De gemeenschappelijke
regeling Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR)
verzorgt voor GR Avri de belastingaanslagen en de
inning daarvan. Uitgangspunt is dat de tarieven
afvalstoffenheffing kostendekkend zijn. Dit komt overeen
met het wettelijk uitgangspunt dat de gemiddelde
tarieven voor de dienstverlening op begrotingsbasis niet
meer dan 100% kostendekkend mogen zijn.
Als gevolg van het gekozen heffingsmodel door het Algemeen Bestuur in 2013 zijn de opbrengsten van het aantal
aanbiedingen restafval (variabele opbrengsten) over 2017
achteraf in 2018 opgelegd. Daarnaast is in 2018 het vaste
deel (basisdeel) van de afvalstoffenheffing 2018 opgelegd.
Op basis van de door Avri aangeleverde informatie over
het aantal aanbiedingen restafval, worden de te verwachten variabele opbrengsten 2018 door BSR bepaald. Deze
worden verwerkt in de (voorlopige) financiële verantwoording 2018 van BSR. Dit is de basis voor de opbrengsten
afvalstoffenheffing 2018 in de jaarrekening van Avri.
7.2 | ONTWIKKELING BATEN AFVALSTOFFENHEFFING
In tabel 16 zijn voor 2018 het aantal huishoudens, de
van toepassing zijnde tarieven en de berekening van de
opbrengsten afvalstoffenheffing uiteengezet. In deze
tabel wordt het totaal aan kwijtschelding inzichtelijk;
deze worden als lasten verantwoord in het programma
Basispakket.

TERUG

Als gevolg van de toename van het aantal
kwijtscheldingen en overige vormen van oninbaarheid
(zoals leegstand) is het percentage betalende
huishoudens met 1% gedaald ten opzichte van de
bestuursrapportage 2018. Dit zorgt voor een daling
van de opbrengsten afvalstoffenheffing. Daarnaast
zijn de variabele opbrengsten gedaald door een lager
aantal aanbiedingen restafval. De netto opbrengsten
nemen met € 319.000 af ten opzichte van de
bestuursrapportage 2018 (zie ook par. 3.3.1).

Naast voornoemde algemene beleidsregels is in
artikel 9 van de afvalstoffenheffingverordening 2018
de onderstaande bepaling voor kwijtschelding van de
afvalstoffenheffing van kracht. Het gemiddeld aantal
aanbiedingen voor kwijtschelding is gebaseerd op de
gemiddelden zoals verwacht bij de start van het betalen
per aanbieding restafval in 2014. Met ingang van 2018
worden de gemiddelden voor kwijtschelding gebaseerd

7.3 | KWIJTSCHELDINGSBELEID
Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van
12 december 2012 de kwijtscheldingsregeling 2012
(met terugwerkende kracht) vastgesteld waarin;
De kosten van bestaan worden gesteld op 100%
van de normuitkering als bedoeld in artikel 16
van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet
1990;
Is bepaald dat ten aanzien van
pensioengerechtigde personen niet de
bijstandsnorm, maar de AOW-norm wordt
gehanteerd;
Is bepaald dat kwijtschelding voor ondernemers
(voor zover het heffingen in de privésfeer
betreffen) mogelijk is;
Is bepaald dat bij de beoordeling van verzoeken
om kwijtschelding mede rekening wordt
gehouden met de kosten van kinderopvang.
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op de realisatiecijfers van het daaraan voorafgaande,
volledig afgeronde kalenderjaar (in 2018 betreffen dit de
gerealiseerde gemiddelden over 2016).

groente-, fruit- en tuinafval. Kwijtschelding wordt
verleend op het vaste deel Afvalstoffenheffingen, het
gemiddelde aantal aanbiedingen van het voorafgaande
afgeronde kalenderjaar, tijdens de vaststelling van
deze verordening:10 aanbiedingen voor een 140
liter restafval container of 35 aanbiedingen bij een
verzamelcontainer met een inwerpopening van 60
liter (variabele tarief), met dien verstande dat, indien
gedurende het belastingjaar gebruik is gemaakt

1.	Bij de invordering van de afvalstoffenheffing
wordt kwijtschelding voor minima verleend voor
(hoofdstuk 1 van de tarieventabel), één 140 liter
restafval container bestemd voor huishoudelijke
afvalstoffen en één 140 liter container bestemd voor

TABEL 16: ONTWIKKELING BATEN AFVALSTOFFENHEFFING 2018
BEGROTING GR
AVRI 2018

BERAP GR AVRI
2018

JAARREK.
GR AVRI 2018

VERSCHIL
JAARREKBERAP

JAARREK.
GR AVRI 2017

AANTAL HUISHOUDENS
GEREGISTREERDE HUISHOUDENS

96.338

97.011

97.307

296

96.295

NIET BETALENDE HUISHOUDENS BASISDEEL

-6.358

-6.539

-7.512

-974

-6.389

BETALENDE HUISHOUDENS BASISDEEL

89.980

90.472

89.795

-678

89.906

93,4%

93,3%

92,3%

-1,0%

93,4%

€ 136

€ 136

€ 136

€ 132

€ 50

€ 50

€ 50

€ 50

VARIABEL TARIEF: AANBIEDING 60LTR (BRENGVOORZIENING)

€ 1,40

€ 1,40

€ 1,40

€ 1,20

VARIABEL TARIEF: AANBIEDING 140LTR (MINI CONTAINER)

€ 4,08

€ 4,08

€ 4,08

€ 3,50

VARIABEL TARIEF: AANBIEDING 240LTR (MINI CONTAINER)

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 6,00

18.547.000

19.011.000

18.715.000

-296.000

17.629.000

-670.000

-759.000

-782.000

-23.000

-694.000

17.877.000

18.252.000

17.933.000

-319.000

16.935.000

TARIEVEN
BASISTARIEF
TOESLAG BASISTARIEF PER EXTRA CONTAINER RESTAFVAL

BATEN AFVALSTOFFENHEFFING PROGRAMMA BASISPAKKET
BRUTO BATEN AFVALSTOFFENHEFFING
KW IJTSCHELDING
RESULTAAT NA BESTEMMING
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van verschillende middelen voor het aanbieden
van restafval, het maximale variabele bedrag aan
kwijtschelding € 40,80 bedraagt. Voor uitbreiding van
het standaardpakket in volume wordt op aanbiedingen
geen kwijtschelding verleend.
2.	Een verzoek om kwijtschelding dient ingediend te
worden bij BSR. BSR kan besluiten kwijtschelding
te verlenen op basis van persoonlijke en financiële
omstandigheden.
Ontwikkeling kwijtscheldingen
Het kwijtscheldingsbeleid is in 2018 op basis van
deze uitgangspunten door BSR uitgevoerd. Dit heeft
geresulteerd in een gerealiseerde kwijtscheldingslast
over 2018 van € 554.000. De prognose van
kwijtscheldingen voor het nog op te leggen basisdeel
bedraagt € 102.000 en voor het nog (volledig) op
te leggen variabele deel over 2018 € 125.000. Deze
schattingen volgen uit de financiële verantwoording van
BSR. Het totaal aan kwijtscheldingen in de jaarrekening
2018 komt in totaal uit op € 782.000.
Uit analyse van BSR blijkt dat de aanhoudende toename
van kwijtscheldingen enerzijds wordt veroorzaakt door
de vergrijzing, waarbij meer ouderen langduriger thuis
wonen en voor een langere periode recht hebben op
kwijtschelding. Anderzijds zorgt de nasleep van de
economische crisis van de afgelopen jaren nog altijd
voor veel tijdelijke contracten en lager betaalde banen.
Hierdoor komt nog altijd een grote groep mensen in
aanmerking voor kwijtschelding.
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HOOFDSTUK 8 | WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING
8.1 | INLEIDING
Avri is een gemeenschappelijke regeling die taken
uitvoert in opdracht van 8 gemeenten.
Het weerstandsvermogen van Avri wordt gevormd
door het weerstandsvermogen van de afzonderlijke
gemeenten. Toch zijn er redenen om ook binnen de GR
Avri financiële weerstand op te bouwen. Op grond van
wettelijke voorschriften is Avri verplicht voorzieningen
te vormen voor kwantificeerbare risico’s,
verplichtingen en verliezen. Daarnaast
kan het wenselijk zijn om voor

activiteiten een reserve te hebben om te voorkomen
dat onvoorziene omstandigheden grote afwijkingen
veroorzaken in de jaarlijkse programmaresultaten en
de afvalstoffenheffing.
Met weerstandscapaciteit worden de financiële middelen
en mogelijkheden bedoeld om substantiële, niet begrote,
onverwachte kosten af te dekken zonder dat dit ten
koste gaat van de dagelijkse activiteiten. Een risico
is de kans op het optreden van een gebeurtenis met
een negatief gevolg. Risico’s die relevant zijn voor het
weerstandsvermogen zijn die gebeurtenissen waarvan de
mogelijke negatieve gevolgen nog niet middels concrete
maatregelen zijn ondervangen (en in financiële zin in de
begroting zijn gedekt). Avri zal een beroep moeten doen
op haar weerstandscapaciteit op het moment dat deze
risico’s zich daadwerkelijk voordoen.
De in 2018 van toepassing zijnde systematiek voor
het beoordelen van risico’s en de vertaling hiervan
naar het risicoprofiel wordt op hoofdlijnen
binnen deze paragraaf beschreven. Daarnaast
gaan we in op de ontwikkeling van zowel de
risico’s als de weerstandscapaciteit in 2018. Dit
vormt de basis voor een oordeel over het actuele
weerstandsvermogen. Hierbij worden de uitkomsten
vergeleken met de bestuursrapportage 2018, waarin het
risicoprofiel per juli 2018 is weergegeven. Tot slot komen
de maatregelen voor risicobeheersing aan bod.
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8.2 | BELEIDSKADER 2018: NOTA RISICOMANAGEMENT
EN WEERSTANDSVERMOGEN AVRI 2017
Het Algemeen Bestuur heeft in februari 2017
de geactualiseerde Nota Risicomanagement en
Weerstandsvermogen 2017 van Avri vastgesteld. De nota
biedt inzicht in het risicomanagement en risicoprofiel
van Avri en de bijbehorende weerstandscapaciteit
en -ratio. In 2017 is ook de inrichting van de
weerstandscapaciteit gewijzigd en aangesloten op de
programma-indeling van Avri. De weerstandscapaciteit is
verder uitgewerkt in de Nota Reserves en Voorzieningen
2017 van Avri.
Met ingang van 2017 worden alleen de (harde) financiële
risico’s gekwantificeerd volgens de methode van kans x
effect en gekoppeld aan de uitvoering van activiteiten.
Het is noodzakelijk om risico’s een bepaalde prioriteit te
geven om te kunnen bepalen welke risico’s de meeste
aandacht verdienen. Van de geïnventariseerde risico’s
moet ingeschat worden in hoeverre deze zich voor
kunnen doen (de kans) en wat de mogelijke omvang is
(gevolg). Het kwantificeren van risico’s krijgt daarmee
vorm (risico = kans * gevolg).
De (zachte) bedrijfsvoeringrisico’s zijn allen benoemd,
maar niet gekwantificeerd. De weerstandscapaciteit voor
de bedrijfsvoeringrisico’s wordt bepaald door een vast
percentage van de bedrijfsvoeringkosten (10% van de
begrote overheadkosten op taakveld 0.4).
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TABEL 17: ONTWIKKELING FINANCIËLE RISICO’S AVRI
PROGRAMMA

NR

RISICO

BASISPAKKET

1

VERKOOP GEBULKT MATERIAAL

28.500

28.500

0

2

PRIJSONTWIKKELING OP DE AFVALMARKT

399.000

399.000

0

4

FAILLISSEMENT VAN VERWERKERS

399.000

399.000

0

5

BETALING AFVALSTOFFENHEFFING

90.000

90.000

0

6

ONZEKER DOELVERMOGEN VOOR NAZORG STORTPLAATS

560.000

560.000

0

8

DATA REGISTRATIE GSL

10

CHEMISCHE VERVUILING OF GRONDWATERVERVUILING

11

AVRI REALISATIE B.V. EN SOLAR B.V.

12
14
15

VENNOOTSCHAPSBELASTING 2016 OVER GRONDSTOFFEN

16

VENNOOTSCHAPSBELASTING 2017 OVER GRONDSTOFFEN

17

VERVUILING VAN AANGEBODEN GRONDSTOFFEN

18

VENNOOTSCHAPSBELASTING 2018 OVER GRONDSTOFFEN

19

VERGOEDING KUNSTSTOF VERPAKKINGEN

13

BEDRIJFSAFVAL 1

VERSCHIL

15.000

15.000

0

140.000

0

28.500

28.500

0

INZET MEDEWERKERS AFVALBEHEER

133.000

233.000

100.000

ONZEKERHEID SCHEIDINGSGEDRAG HUISHOUDENS

120.000

120.000

0

60.000

60.000

0

60.000

60.000

0

150.000

150.000

0

RISICO’S UITVOERING PLUSPAKKET ACTIVITEITEN (EXCL. IBOR)
VERKOOP GEBULKT MATERIAAL

60.000

60.000

0

0

1.270.000

1.270.000

2.243.000

3.613.000

1.370.000

75.000

75.000

0

1.500

1.500

0

2

PRIJSONTWIKKELING OP DE AFVALMARKT

21.000

21.000

0

4

FAILLISSEMENT VAN VERWERKERS

21.000

21.000

0

11

AVRI REALISATIE B.V. EN SOLAR B.V.

1.500

1.500

0

12

INZET MEDEWERKERS AFVALBEHEER

7.000

10.000

3.000

15

VENNOOTSCHAPSBELASTING 2016 OVER GRONDSTOFFEN

2.000

2.000

0

16

VENNOOTSCHAPSBELASTING 2017 OVER GRONDSTOFFEN

2.000

2.000

0

18

VENNOOTSCHAPSBELASTING 2018 OVER GRONDSTOFFEN

2.000

2.000

0

58.000

61.000

3.000

2.376.000

3.749.000

1.373.000

TOTAAL BEDRIJFSAFVAL
TOTAAL ALLE PROGRAMMA’S
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140.000

TOTAAL BASISPAKKET
PLUSPAKKET

BERAP 2018
(JUL-18)

De bedrijfsvoeringrisico’s krijgen een impactscore om de
ontwikkeling en beheersing ervan te kunnen monitoren.
Het Algemeen Bestuur heeft de ondergrens voor de
weerstandscapaciteit vastgesteld op factor 1,0 van de
gekwantificeerde risico’s. Dit niveau wordt aangeduid
als ‘voldoende’. Het voorgaande betekent dat de hoogte
van de weerstandscapaciteit minimaal even hoog moet
zijn als het niveau van de risico’s dat voorzien wordt.
Dit uitgangspunt wordt jaarlijks in de begroting van Avri
toegepast.
8.3 | ONTWIKKELING RISICO’S
In deze paragraaf is voor iedere activiteit (of programma)
de ontwikkeling van het risicoprofiel weergegeven. Het
actualiseren van het risicoprofiel - en actief beheersen
van risico’s - is van belang gezien de grilligheid van de
begroting van Avri en het geringe weerstandsvermogen
in de laatste jaren.
In de bestuursrapportage 2018 is het risicoprofiel
geactualiseerd per juli 2018. In voorliggende jaarstukken
wordt het actuele risicoprofiel van ultimo 2018 hier
tegen afgezet, dit is weergegeven in tabel 17. De
gewijzigde risico’s of nieuw toegevoegde risico’s worden
per programma verder toegelicht.
Het totale risicoprofiel stijgt met € 1,4 mln naar totaal
€ 3,7 mln, als gevolg van de toevoeging van het risico op
vergoeding voor kunststof verpakkingen (basispakket).
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Gemeenten in Nederland ontvangen
een vergoeding voor het kunststof
dat wordt uitgesorteerd door de
sorteerders en terug op de markt wordt
gebracht (vermarkten). Over de hoogte
van deze vergoeding wordt al jaren
gediscussieerd, mede doordat de hoogte
van de vergoeding wordt bepaald door de
hoogte van de kosten die verwerkers hiervoor
maken. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor
de sortering en vermarkting van de kunststoffen.
De verschillende kostenopgaves die gemeenten en
verwerkers doen, geven hierbij al enige jaren discussie,
onder andere over de zuiverheid van de kunststoffen,
(bijvoorbeeld over het aandeel niet-verpakkingen
en de verwerking van pet trays) in het gesorteerde
kunststofafval.

Gewijzigde risico’s basispakket
Vergoeding kunststof verpakkingen (€ 1,3 mln aan
risicoprofiel toegevoegd)
Er is een risico dat gemeenten in Nederland (of de partij
die voor hen inzamelt) een deel van de vergoeding
moeten gaan terugbetalen. Dit risico is groter
geworden nu er actuelere berichtgeving vanuit de
raamovereenkomstpartijen komt.
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De raamovereenkomstpartijen VNG, ministerie van I&W
en het Afvalfonds Verpakkingen (die de vergoedingen
uitkeert) hebben besloten dat het Afvalfonds direct in
gesprek kon gaan met de sorteerders om tot financiële
overeenstemming te komen voor de jaren 2015 en 2016.
Hierbij zitten gemeenten (en dus ook Avri) niet aan tafel.
Avri heeft het jaar 2015 reeds definitief afgewikkeld
met het Afvalfonds, maar nog niet met de sorteerder.
De vergoeding lijkt, dat vindt Afvalfonds althans, lager
uit te vallen dan wat in 2015 en 2016 aan gemeenten
als voorschot is uitgekeerd. Op dit moment is nog geen
duidelijkheid over de cijfers en stappen die nog genomen
moeten worden door de raamovereenkomstpartijen
richting gemeenten (lees Avri).

Op basis van de berichtgeving en de eerste indicaties
uit de branche valt de vergoeding voor gemeenten
enkele tienduizenden tot honderdduizenden euro’s
lager uit. Een eerste (zeer) grove berekening geeft
een financieel risico voor de Avri-gemeenten voor de
afrekening over 2015 tot en met 2018 van € 1,3 mln.
Het Afvalfonds laat tijdens de regiobijeenkomsten
weten dat na 2022, bij de volgende raamovereenkomst,
sorteren en vermarkten niet meer bij de gemeenten
zal liggen. Gemeenten in Nederland kunnen dan alleen
aanspraak maken op een inzamelvergoeding. De hoogte
daarvan moet nog vastgesteld worden.
Bezettingsproblematiek chauffeurs (€ 100.000 aan
risicoprofiel toegevoegd)
In 2018 is de bezettingsproblematiek voor de
inzamelactiviteiten ontstaan. Deze is veroorzaakt door
een tweetal factoren: arbeidsmarktproblematiek en een
hoog ziekteverzuim.
Als gevolg van de economische groei is er al enkele
jaren meer vraag naar chauffeurs en neemt de
beschikbaarheid van ervaren chauffeurs op de markt
af. De functie van chauffeur staat momenteel landelijk
zelfs in de top 5 van moeilijk vervulbare vacatures. Ook
Avri heeft hier mee te maken. In de regio Rivierenland
speelt dit nog extra; er zijn veel transportbedrijven
gevestigd die op de arbeidsmarkt concurreren met Avri.
Avri trekt chauffeurs aan via een uitzendbureau en
leidt deze ten dele zelf op. Ook het uitzendbureau
kan op dit moment moeilijk aan de vraag voldoen.
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Uit de medewerkers die als belader werken, worden
mensen geselecteerd die een opleiding tot chauffeur
aangeboden krijgen en rijervaring opdoen. Het werk van
belader functioneert daarmee als een opstapfunctie en
zorgt voor een doorlopende instroom van chauffeurs
‘in opleiding’. Met het verdwijnen van de achterladers
(deze worden vervangen door met name zijladers)
droogt deze stroom op en moet in samenspraak met
het uitzendbureau tot aanvullende maatregelen worden
overgegaan. Bijvoorbeeld door actiever in de regio te
gaan werven. Daarnaast is er onder de chauffeurs een
hoog ziekteverzuim; gemiddeld meer dan 10%. Ook dit
heeft gevolgen voor de bezetting.
Door de arbeidsmarktproblematiek en het hoge
ziekteverzuim zijn de uitdagingen momenteel
dermate groot dat deze een risico vormen voor de
dienstverlening van de organisatie. Op piekmomenten
of rondom de vakanties is het steeds moeilijker de
bezetting op orde te hebben. Onvoldoende bezetting
betekent in het uiterste geval dat het ophalen van afval
onder druk komt te staan.

ingezet wordt om beginnende chauffeurs op te leiden
en te begeleiden. Tot slot heeft het terugdringen van
het ziekteverzuim de volle aandacht.
Daarnaast voeren we gesprekken met medewerkers
over bredere inzetbaarheid. Bijvoorbeeld om
medewerkers die nu geen chauffeur zijn, maar wel
beschikken over een chauffeursdiploma, tijdelijk in te
zetten als chauffeur indien de situatie daarom vraagt.

Gewijzigde risico’s pluspakket activiteiten (excl. IBOR)
In voorliggende jaarstukken zijn de risico’s niet
gewijzigd ten opzichte van de bestuursrapportage
2018.
Gewijzigde risico’s bedrijfsafval
Het voor het programma Basispakket beschreven risico
rondom de inzetbaarheid van chauffeurs geldt ook voor
het programma Bedrijfsafval. De stijging van het risico
voor dit programma wordt ingeschat op € 3.000.

De verkregen subsidiemiddelen (zie paragraaf 6.3) ten
behoeve van het meerjarig sectorplan AMBOR zetten
we in om een actief opleidingsaanbod te kunnen bieden
en ook op deze wijze een aantrekkelijkere positie op de
arbeidsmarkt te krijgen.

Met aanvullende maatregelen proberen we te
voorkomen dat de bezettingsproblematiek zodanig
groot wordt dat de dienstverlening onder het gewenste
niveau terecht komt.
De aanvullende maatregelen bestaan uit het in dienst
nemen van een aantal chauffeurs die eerder via de
uitzendconstructie voor Avri werken en hen te binden
aan de organisatie. Daarnaast het vergroten van de
interne opleidingscapaciteit (mentorfunctie) die
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Bedrijfsvoeringrisico’s
De bedrijfsvoeringrisico’s krijgen een impactscore
om de ontwikkeling en beheersing ervan te kunnen
monitoren. De weerstandscapaciteit voor de
bedrijfsvoeringrisico’s (Algemene Bedrijfsreserve
Avri) wordt bepaald door een vast percentage van
de bedrijfsvoeringkosten (10% van de overhead op
taakveld 0.4). Voor begrotingsjaar 2018 komt de
risicobuffer uit op € 595.000.
In de bestuursrapportage 2018 is de totale
impactscore van de bedrijfsvoeringrisico’s bijgesteld
op score 1.595. In voorliggende jaarstukken wordt
deze score gehandhaafd. De bedrijfsvoeringrisico’s
zijn in 2018 niet verder toegenomen, mede
doordat op nieuwe wet- en regelgeving (zoals AVG,
Vpb-plicht overheden) is geanticipeerd. Door de
prioriteit die diverse omvangrijke projecten binnen
Avri in 2018 hebben gevraagd (nieuw afvalbeleid,
ontvlechting IBOR-taken Neerijnen), zijn de
huidige bedrijfsvoeringrisico’s in 2018 niet verder
teruggedrongen. Er zijn in 2018 daarentegen diverse
voorbereidingen getroffen in het terugdringen van
bedrijfsvoeringrisico’s per 2019, zoals de migratie
naar een nieuw ICT-platform en verbeteringen met
betrekking tot archief, beheer van verzekeringen en
administratieve organisatie.
Voor een verdere toelichting op de ontwikkelingen in de
bedrijfsvoering van Avri verwijzen we naar de paragraaf
Bedrijfsvoering (pagina 38).
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8.4 | ONTWIKKELING WEERSTANDSCAPACITEIT
De ontwikkeling van de weerstandscapaciteit om de
gekwantificeerde risico’s te dekken is in deze paragraaf
uitgewerkt. Een nadere toelichting op de mutaties
van de reserves en voorzieningen is uitgewerkt in de
jaarrekening (paragraaf 14.4).
Voorziening Basispakket
De voorziening kent zowel een egalisatie- als een
weerstandsfunctie. Financiële verschillen ten opzichte
van de geraamde en gerealiseerde opbrengsten uit
de afvalstoffenheffing worden geëgaliseerd via de
voorziening Basispakket. Bij een positief resultaat wordt
de meeropbrengst gedoteerd aan de voorziening. In
jaren waarin er tekorten zijn, wordt deze voorziening
aangesproken (egalisatiefunctie). De risico’s met
betrekking tot de uitvoering van het basispakket
moeten dankzij de inzet van de voorziening kunnen
worden opgevangen, zodat de afvalstoffenheffing niet
direct verhoogd hoeft te worden in het volgende jaar
(weerstandsfunctie).
Het Algemeen Bestuur heeft in februari 2017 de geactualiseerde Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 vastgesteld. Het minimaal vereiste risiconiveau
voor deze voorziening is vastgesteld op factor 1,0 van de
gekwantificeerde risico’s. Op 31 december 2018 resteert
een saldo in de voorziening van € 627.000, Het saldo
is gedaald ten opzichte van de jaarrekening 2017 door
onttrekking van het nadelige exploitatieresultaat 2018 en
inzet van de voorziening ten gunste van het tarief afvalstoffenheffing 2018 (op basis van de begroting 2018).

Reserve Pluspakket
De reserve biedt weerstand tegen de operationele risico’s
van het programma Pluspakket (behalve voor de IBORtaken waarin deze zijn ondervangen in de overeenkomst
met de gemeente). Het minimaal vereiste risiconiveau
voor deze reserve is vastgesteld op factor 1,0 van de
gekwantificeerde risico’s, een bedrag van € 75.000.
Op 31 december 2018 resteert een saldo in de reserve
van € 70.000, dankzij de onttrekking van het nadelige
exploitatieresultaat.
Reserve Bedrijfsafval
De reserve biedt weerstand tegen de operationele
risico’s van het programma Bedrijfsafval. Het minimaal
vereiste risiconiveau voor deze reserve is vastgesteld
op factor 1,0 van de gekwantificeerde risico’s (€ 58.000
op basis van het geactualiseerde risicoprofiel bij de
bestuursrapportage 2018). Op 31 december 2018
resteert een saldo in de reserve van € 331.000, door
toevoeging van het exploitatieresultaat Bedrijfsafval (€
120.000).
Algemene Bedrijfsreserve Avri
De reserve biedt weerstand tegen de
bedrijfsvoeringrisico’s van Avri. Het minimaal vereiste
risiconiveau voor deze reserve is vastgesteld op
10% van de kosten van bedrijfsvoering (volgens BBV
definitie taakveld 0.4). Daarnaast worden binnen de
bandbreedte van 10% tot 15% de mee- en tegenvallers
in de bedrijfsvoering met deze reserve geëgaliseerd. De
kosten van bedrijfsvoering worden op begrotingsbasis
aan de programma’s doorbelast. Mee- en tegenvallers
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in de realisatie worden - binnen de bandbreedtes - met
de reserve verrekend. Het exploitatieresultaat van 2018
wordt toegevoegd aan deze reserve (€ 296.000, zie
programma Algemene baten en lasten). Op 31 december
2018 resteert een saldo van € 1.464.000.
8.5 | WEERSTANDSVERMOGEN
Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de
gekwantificeerde risico’s (paragraaf 8.3) af te zetten
tegen de beschikbare weerstandscapaciteit (paragraaf
8.4). In de nota risicomanagement wordt de uitkomst
gewaardeerd volgens onderstaande waarderingstabel:

TABEL 19: ONTWIKKELING WEERSTANDSVERMOGEN
PROGRAMMA

RATIO WEERSTANDSVERMOGEN

BASISPAKKET

GEKWANTIFICEERDE RISICO’S
BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT
RATIO WEERSTANDSVERMOGEN

BERAP 2018
(JUL ‘18)

GEKWANTIFICEERDE RISICO’S
BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT
RATIO WEERSTANDSVERMOGEN

2.243.000

3.613.000

1.370.000

(B)

932.000

627.000

-305.000

0,4

0,2

-0,2

(B/A)

RUIM ONVOLDOENDE RUIM ONVOLDOENDE

(A)

75.000

75.000

0

(B)

74.000

70.000

-4.000

1,0

0,9

-0,1

VOLDOENDE

MATIG

(B/A)

BETEKENIS

TABEL 18: WAARDERINGSTABEL WEERSTANDSVERMOGEN

VERSCHIL

(A)

BETEKENIS

PLUSPAKKET

JAARSTUKKEN 2018
(DEC ‘18)

RATIO WEERSTANDSVERMOGEN

WAARDERING

GEKWANTIFICEERDE RISICO’S

(A)

58.000

61.000

3.000

> 2,0

UITSTEKEND

BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

(B)

318.000

331.000

13.000

1,4 - 2,0

RUIM VOLDOENDE

RATIO WEERSTANDSVERMOGEN

5,5

5,4

-0,1

1,0 - 1,4

VOLDOENDE

BETEKENIS

UITSTEKEND

UITSTEKEND

0,8 - 1,0

MATIG

0,6 - 0,8

ONVOLDOENDE

< 0,6

RUIM ONVOLDOENDE

BEDRIJFSAFVAL

BEDRIJFSVOERING

GEKWANTIFICEERDE RISICO’S (10% TAAKVELD 0.4)

(A)

595.000

595.000

0

BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

(B)

1.157.000

1.464.000

307.000

1,9

2,5

0,6

RUIM VOLDOENDE

UITSTEKEND

RATIO WEERSTANDSVERMOGEN

In tabel 19 is het weerstandsvermogen uiteengezet. De
uitkomsten zijn afgezet tegen de bestuursrapportage
2018.
Het weerstandsvermogen van Avri is verslechterd. Dit
is met name het gevolg van toegenomen risico’s in het
programma Basispakket. De totale ratio daalt van factor
0,8 (matig) naar factor 0,6 (onvoldoende). Hierbij merken
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(B/A)

(B/A)

BETEKENIS

TOTAAL AVRI

GEKWANTIFICEERDE RISICO’S

(A)

2.971.000

4.344.000

1.373.000

BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

(B)

2.481.000

2.492.000

11.000

0,8

0,6

-0,2

MATIG

ONVOLDOENDE

RATIO WEERSTANDSVERMOGEN
BETEKENIS

(B/A)

VOLGENDE

JAARSTUKKEN 2018 | 45

we op dat het programma Basispakket (waarin de
grootste risico’s worden gelopen) een weerstandsratio
van factor 0,2 heeft (ruim onvoldoende).
8.6 | KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE
In tabel 20 zijn de kengetallen ten aanzien van de
financiële positie weergegeven.
Netto schuldquote
Dit kengetal geeft inzicht in het niveau van de
schuldenlast van Avri ten opzichte van de omzet.
Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de
rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen
Dit kengetal is gelijk aan de netto schuldquote,
aangezien Avri geen leningen heeft verstrekt.
Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de
bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Anders
gezegd: het aandeel van het eigen vermogen in het totaal
vermogen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen
ten opzichte van het totale vermogen, hoe gezonder de
gemeenschappelijke regeling. Dit kengetal geeft inzicht
in de mate waarin Avri in staat is aan de financiële
verplichtingen te voldoen.
Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen
welke structurele ruimte Avri heeft om de eigen lasten
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TABEL 20: KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE
JAARREKENING
2017

BEGROTING
2018

JAARREKENING
2018

NETTO SCHULDQUOTE

52,5%

73,6%

59,0%

NETTO SCHULDQUOTE GECORRIGEERD VOOR ALLE VERSTREKTE LENINGEN

52,5%

73,6%

59,0%

SOLVABILITEITSRATIO

3,9%

3,4%

4,7%

STRUCTURELE EXPLOITATIERUIMTE

0,3%

0,0%

-0,5%

te dragen, of welke structurele stijging van de baten of
structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.
8.7 | MAATREGELEN OP HET GEBIED VAN
RISICOBEHEERSING EN RISICOMANAGEMENT
We hebben verzekeringen afgesloten voor onze
eigendommen, het ingezette materieel en voor
het personeel, met inbegrip van de vrijwilligers
die worden ingezet bij sommige werkzaamheden
(inzamelactiviteiten). Daarnaast hebben we
verzekeringen op het gebied van aansprakelijkheid,
rechtsbijstand en goed werkgeverschap. Eventuele
financiële risico’s en kosten van schades kunnen veelal
via verzekeringspolissen worden gedekt.
De werkorganisatie en de werkprocessen zijn zodanig
ingericht, dat voldoende (controle-)procedures en
beheersmaatregelen functioneren om financiële
risico’s en frauderisico’s te voorkomen of tenminste
te beperken. We werken met (meerjarige) contracten,
bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting/onderhoud en
afvalverwerking, om de risico’s ten aanzien van financiële
verplichtingen te reduceren. Ook voor de inkomsten
geldt, dat we contractafspraken maken met onze klanten

(bijvoorbeeld via dienstverleningsovereenkomsten).
De banktegoeden zijn ondergebracht bij de schatkist,
waardoor ook voor het onrechtmatig gebruik van
banktegoeden de financiële risico’s grotendeels zijn
afgedicht, omdat voor het ontvreemden van gelden
extra stappen ondernomen moeten worden. Bovendien
zijn in het proces van bankbetalingen meerdere
controlestappen aangebracht.
Voor wat betreft de gemeentelijke bijdrage zijn in de GR
Avri bepalingen opgenomen, waardoor financiële risico’s
worden beperkt, in ieder geval voor de korte termijn. Een
belangrijke aanvullende financiële maatregel betreft de
bepaling in de dienstverleningsovereenkomsten met
de IBOR-gemeenten. Namelijk dat bij het beëindigen
van de overeenkomst alle lasten terugvloeien naar de
betreffende gemeente. Overige maatregelen betreffen
voornamelijk organisatorische maatregelen, passend bij
de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en de groeiende
Avri-organisatie. Zo wordt geïnvesteerd in zowel mensen
(opleidingen, voorlichting) als systemen (digitaliseren,
harmoniseren en professionaliseren).
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HOOFDSTUK 9 | ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
9.1 | ONDERHOUDSPLAN AVRI
In 2014 is het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van
Avri geactualiseerd. Het geactualiseerde onderhoudsplan
loopt tot en met 2033. De dotatie voor de begroting
2015 en verder is gebaseerd op de verwachte
onderhoudsuitgaven tot en met 2023.
Het onderhoudsplan van Avri is van toepassing
op alle gebouwen en terreininrichting op locatie
De Meersteeg, alsmede op de diverse milieustraten
in het verzorgingsgebied. Om de voorziening onderhoud
op het gewenste niveau te houden wordt jaarlijks
€ 155.000 aan deze voorziening gedoteerd.

TABEL 21: VERLOOPOVERZICHT VOORZIENING ONDERHOUD GEBOUWEN
BEDRAGEN X € 1.000

31-12-2017

TOEVOEGINGEN

ONTTREKKINGEN

31-12-2018

VOORZIENING ONDERHOUD GEBOUW

317

155

-88

384

TOTAAL

317

155

-88

384

In 2018 is de verlichting in de werkplaats en de
overslaghal vervangen door led-verlichting. In de
stalling is de verlichting nog niet vervangen, dit zal in
2019 gebeuren. Tevens is er een begin gemaakt met de
herijking ven het MJOP.
Een aantal geplande onderhoudswerkzaamheden is
uitgesteld naar 2019. Het betreft o.a. verdere vervanging
van de huidige verlichting door led-verlichting. In 2019
zal evaluatie en herijking van het MJOP een vervolg
krijgen. De effecten hiervan zullen in de begroting
verwerkt worden.
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HOOFDSTUK 10 | FINANCIERING
10.1 | INLEIDING
De uitvoering van het treasurybeheer en ontwikkelingen
ten aanzien van financiering worden in deze paragraaf
toegelicht.
Het BBV schrijft een financieringsparagraaf voor
waarin de beleidsvoornemens ten aanzien van het
risicobeheer van de financieringsportefeuille staan.
Het Treasurystatuut 2016 van GR Avri bevat nadere
regels voor de uitoefening van de financieringsfunctie.
In het Treasurystatuut staan de uitgangspunten en
doelstellingen voor het treasurybeleid vermeld.
10.2 | TREASURYBEHEER
Het treasurybeheer is de (beleids)uitvoering van de
treasuryfunctie, binnen de kaders van het huidige
treasurystatuut. De treasuryfunctie omvat alle
activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen
van, het verantwoorden over en het toezicht houden
op de financiële vermogenswaarden, financiële
geldstromen, de financiële posities en hieraan verbonden
risico’s.
Met de invoering van schatkistbankieren en de inzet
van eigen financieringsmiddelen is de aandacht
voor het volgen en bewaken van de banksaldi en de
mutaties in ‘s Rijks schatkist verder geïntensiveerd.
Aandachtspunt is het verder professionaliseren van de
treasuryfunctie, onder andere door het opstellen van
liquiditeitsprognoses.
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10.3 | RISICOBEHEER
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is een wettelijke limiet en bepaalt
de maximale omvang van de externe kortgeld positie
in enig jaar. De zogenaamde netto vlottende schuld
mag voor gemeenschappelijke regelingen maximaal
8,2 % bedragen van het begrotingstotaal (€ 3,3 mln).
Daarboven moet lang geld worden aangetrokken. In 2018
is de kasgeldlimiet niet overschreden, mede door het
aantrekken van twee kasgeldleningen in 2018 (beide met
een looptijd van 3 maanden). De 1e kasgeldlening, voor
een bedrag van € 2 mln met een looptijd van 3 maanden,
is in februari 2018 afgesloten. Het rentepercentage van
deze kasgeldlening was - 0,15%. Het liquiditeitstekort
dat zich doorgaans rond de jaarwisseling voordoet wordt
met name veroorzaakt doordat in deze periode geen
inkomsten afvalstoffenheffing zijn (aanslagoplegging
vanaf februari) en doordat veel werknemers van
Avri ervoor kiezen hun IKB-budget in december
te laten uitbetalen (inclusief hogere te betalen
loonheffingaanslag in januari).
De 2e kasgeldlening van € 2 mln is in december 2018
afgesloten. Dit kort geld is aangetrokken in afwachting
van het besluit om € 5 mln langlopende financiering aan
te trekken voor de financiering van investeringen in het
nieuwe afvalbeleid. Dit besluit is in januari 2019 door het
Dagelijks Bestuur genomen.

Renterisico
De rente risiconorm bepaalt dat jaarlijks 20% van het
begrotingstotaal (circa € 8 mln) onderhevig mag zijn
aan renteherziening en herfinanciering. Hiermee is
een maximumgrens gesteld aan het renterisico op de
langlopende leningsportefeuille. Van renteherziening
is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald
dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar
wordt aangepast. De vaste schulden van Avri bestaan
uit geldleningen waarop geen renteherzieningen
plaatsvinden. Derhalve is er geen renterisico op
bestaande leningen.
Kredietrisicobeheer
Kredietrisico’s zijn risico’s op het niet terugontvangen
van uitgezette middelen. Avri heeft geen middelen
uitgezet en loopt derhalve geen kredietrisico.
10.4 | ONTWIKKELINGEN TREASURY
Avri voldoet bij de uitvoering van de treasuryfunctie
aan de wet- en regelgeving. Sinds 2013 is het een
verplichting geworden om overtollige liquide middelen
aan te houden in de schatkist van het Rijk. Gelden tegen
gunstige rentetarieven uitzetten op spaarrekeningen of
deposito’s bij andere financiële instellingen is met de
invoering van Schatkistbankieren niet meer toegestaan.
Er mag een bedrag ter hoogte van 0,75% (met een
ondergrens van € 275.000 voor Avri) van het jaarlijkse
begrotingstotaal buiten de schatkist gehouden worden
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voor de uitvoering van dagelijkse taken. Op basis van de
actuele liquiditeitsbehoefte worden (wekelijks) opnames
uit ‘s Rijks schatkist gedaan. Het saldo in de schatkist op
31 december 2018 is bijna € 205.000.
De belangrijkste externe ontwikkelingen zijn
(internationale) economische indicatoren en de
invloed hiervan op de geld- en kapitaalmarkt, alsmede
wijzigingen in wet- en regelgeving. Avri kent geen zelf
ontwikkelde rentevisie. Zij volgt de marktgegevens en
renteontwikkelingen via publicaties van gerenommeerde
financiële instellingen.

TABEL 22: OVERZICHT LANGLOPENDE GELDLENINGEN
DATUM EINDE
LOOPTIJD

RENTE %

GELDLENING BNG 40.10.12.12 (2005)

16-12-2020

3,55%

1.000.001

GELDLENING BNG 40.10.85.83 (2013)

1-10-2023

2,21%

GELDLENING BNG 40.10.89.41 (2014)

15-1-2024

2,00%

GELDLENING BNG 40.110.118 (2015)

1-10-2035

GELDLENING BNG 40.110.265 (2015)
GELDLENING BNG 40.110.308 (2015)

In tabel 22 zijn de langlopende geldleningen uiteengezet.
Tabel 23 toont het renteschema volgens de notitie rente
2017 van de Commissie BBV.
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AFLOSSINGEN

STAND
31-12-2018

333.335

666.667

2.520.000

420.000

2.100.000

6.250.000

1.000.000

5.250.000

1,60%

4.500.000

250.000

4.250.000

2-1-2036

1,60%

4.506.173

246.914

4.259.259

2-1-2036

1,60%

4.562.500

250.000

4.312.500

GELDLENING BNG 40.110.355 (2016)

25-1-2041

1,75%

2.784.000

116.000

2.668.000

GELDLENING BNG 40.110.356 (2016)

25-1-2041

2,13%

TOTAAL

10.5 | FINANCIERING
Avri heeft een omvangrijke leningenportefeuille. De
waarde van de vaste activa bedraagt ultimo 2018
€ 28,9 mln, hiervoor heeft Avri per 31 december 2018
voor € 24,9 mln aan leningen uitstaan. De vraag naar
externe financieringsmiddelen is toegenomen omdat Avri
de afgelopen jaren een substantieel deel van haar lasten
heeft afgedekt door inzet van voorzieningen en het eigen
vermogen. Avri heeft daarnaast als kapitaalintensief
bedrijf een permanent grote financieringsbehoefte,
mede als gevolg van (technologische) ontwikkelingen in
de branche.

STAND
31-12-2017

1.400.000

0

1.400.000

27.522.674

2.616.249

24.906.427

TABEL 23: RENTESCHEMA 2018
RENTESCHEMA VOOR 2018
A.

DE EXTERNE RENTELASTEN OVER DE KORTE EN LANGE FINANCIERING

B.

DE EXTERNE RENTEBATEN OVER DE KORTE EN LANGE FINANCIERING
SALDO RENTELASTEN EN RENTEBATEN

575.816
0
575.816

C1.

DE RENTE DIE AAN GRONDEXPLOITATIE MOET WORDEN DOORBEREKEND

0

C2.

DE RENTE VAN PROJECTFINANCIERING DIE AAN HET BETREFFENDE TAAKVELD MOET WORDEN
TOEGEREKEND

0

C3.

DE RENTEBAAT VAN DOORVERSTREKTE LENINGEN INDIEN DAAR EEN SPECIFIEKE LENING VOOR IS AANGETROKKEN (= PROJECTFINANCIERING), DIE AAN HET BETREFFENDE TAAKVELD MOET WORDEN TOEGEREKEND

0

AAN TAAKVELDEN TOE TE REKENEN EXTERNE RENTE

0

D1.

RENTE OVER EIGEN VERMOGEN

D2.

RENTE OVER VOORZIENINGEN

0

TOTAAL AAN TAAKVELDEN TOE TE REKENEN RENTE

575.816

E.

DE AAN TAAKVELDEN TOEGEREKENDE RENTE (RENTEOMSLAG)

575.816

F.

RENTERESULTAAT OP HET TAAKVELD 0.5 TREASURY

0
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HOOFDSTUK 11 | BEDRIJFSVOERING
11.1 | INLEIDING
Avri werkt samen met de inwoners van Rivierenland
aan het voorkomen van het verspillen van grondstoffen
en aan een schoon, heel en veilig Rivierenland. Dat
doen we op een bedrijfsmatige, transparante en
maatschappelijk verantwoorde manier.
De bedrijfsvoeringfuncties zorgen er met hun
ondersteunende werkzaamheden voor dat het primaire
proces dit zo optimaal als mogelijk kan realiseren.
De ondersteunende taken van Avri omvatten met name
de volgende activiteiten:
personeelsmanagement en uitvoering
personeelsregelingen / CAO (CAR-UWO);
uitvoering van de planning en control cyclus;
organisatie-inrichting (treasury, budgetbeheer,
mandatering, organisatieregelingen);
archief (centrale archiefverantwoording en –
wetgeving, dossiervorming en ordening);
ICT (server- en netwerkbeheer, applicatiebeheer,
kantoorautomatisering);
Inkoop (bewaken inkoopbeleid, aanbestedingen,
toetsen rechtmatigheid, ondersteuning, advies)
kwaliteit (kwaliteitssysteem, operationele ARBOuitvoering, milieuvergunningen en -metingen);
corporate communicatie (centrale communicatie,
website, intranet, nieuwsuitingen, folders);
juridische zaken (regelgeving en verordeningen,
beroep- en bezwaarschriften, juridische advisering);
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bestuurs- en managementondersteuning
(ondersteuning managementteam en
bestuursvergaderingen);
huisvesting (beheer, onderhoud, beveiliging).
We zetten deze functies op een zodanige wijze in dat ze
ook een bijdrage leveren aan de strategische doelen van
het strategisch bedrijfsplan 2017-2020 van Avri.
Als gevolg van ontwikkelingen in de voorschriften van
het BBV worden deze zogenoemde ‘overheadkosten’
met ingang van begrotingsjaar 2018 in een afzonderlijk
programma inzichtelijk gemaakt (Programma
Algemene baten en lasten). De ondersteunende
dienstverlening en bijbehorende kosten worden jaarlijks
kritisch geëvalueerd in relatie tot de ontwikkeling van
de primaire bedrijfsactiviteiten.

11.2 | ALGEMENE TERUGBLIK 2018: ANTICIPEREN OP
VERANDERENDE BEHOEFTEN EN NIEUWE WETGEVING
De wereld blijft in hoog tempo veranderen. Dat
hebben we ook in 2018 gemerkt. Zo willen inwoners in
Rivierenland in toenemende mate betrokken worden
en meer invloed hebben op het beleid dat de overheid
maakt en de uitvoering die daar bij hoort. Dat hebben
we vooral gemerkt bij de besluitvorming over het
nieuwe afvalbeleid. Niet alle inwoners zijn overtuigd
van de nieuwe manier van inzamelen en velen laten

hun stem horen. Dit heeft - onder de grote tijdsdruk
van een dergelijk complex project - veel gevraagd van
de medewerkers van Avri. Avri heeft samen met de
ambtenaren van de gemeenten veel tijd en energie
gestopt in de communicatie naar de inwoners om via
verschillende communicatiekanalen het hogere doel
(het tegengaan van de verspilling van grondstoffen)
toe te lichten en op deze manier te proberen om
weerstanden in de regio te verminderen. In die
veranderende wereld merken we ook dat inwoners
en bedrijven meer belang hechten aan organisaties
die aandacht besteden aan een duurzame wereld:
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ondanks de grote impact die het nieuwe afvalbeleid
op de bedrijfsvoering heeft, is de omvang van
de organisatie stabiel gebleven. Dit hebben we
gerealiseerd door ook in 2018 bedrijfsmatig en efficiënt
te werken en scherp op de kosten te letten.
We kiezen in het Strategisch Bedrijfsplan ervoor om
onze aandacht te richten op het professionaliseren
van de bedrijfsvoering en daarmee het functioneren
van de organisatie. Ook anticiperen wij op wettelijke
ontwikkelingen als de privacywetgeving (AVG), Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de
vennootschapsbelastingplicht (Vpb-plicht) plicht voor
overheden.
Deze dynamiek vraagt om andere vaardigheden van
het personeel, maar ook om mee te bewegen bij het
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inrichten van veranderende werkprocessen en ICTontwikkelingen (zoals digitalisering). Iets wat in 2018
onze volle aandacht had en ook in 2019 zal hebben.
Bij alle veranderingen en projecten die we bij Avri
uitvoeren wordt het personeel actief betrokken. Wat
buiten speelt, speelt ook binnen; mensen willen meer
meedenken en inspraak. We zijn dan ook bewust
bezig met het ontwikkelen van de cultuur van de
organisatie. Niet voor medewerkers denken, maar ze
mee laten denken en zo hun denkkracht actief aan
de voorkant benutten. Ten behoeve van een betere
en meer gedragen besluitvorming. Dat hebben we
in 2018 gedaan bij de doorontwikkeling van het
Klantcontactcentrum (KCC) met als resultaat dat
medewerkers actief hebben nagedacht over de nieuwe
organisatievorm van het KCC en werken ze nu meer
zelforganiserend.

11.3 | TERUGBLIK BELANGRIJKSTE
BEDRIJFSVOERINGTHEMA’S
Het jaar 2018 is een jaar geweest waar optimaal
een beroep is gedaan op de ondersteuning vanuit
de bedrijfsvoering. Diverse ontwikkelingen, zoals
de voorbereidingen op het nieuwe afvalbeleid en
ontwikkelingen bij IBOR hebben effect gehad op de
bedrijfsvoering (onder andere inhuur van personeel,
opstellen rapportage, begeleiding personele
overgang). Daarnaast heeft de bedrijfsvoering de
ondersteuning verbeterd en anticiperen we op wettelijke
ontwikkelingen zoals de privacywetgeving (AVG) en
de naderende harmonisatie van de rechtspositie
ambtenaren (Wnra). We werken hierbij specifiek
aan de strategische doelen uit het strategisch

bedrijfsplan Avri 2017 - 2020. Voor bedrijfsvoering
zijn dit: maatschappelijk verantwoord ondernemen,
bedrijfsmatig beheer van de openbare ruimte,
professionele bedrijfsvoering, adaptieve organisatie en
duurzaam inzetbaar personeel.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Zonnepark Avri
Het Zonnepark Avri op de voormalige afvalberg aan de
A15 in Geldermalsen is sinds maart 2018 operationeel
en werd op 18 mei 2018 officieel geopend. Met de
bouw van het zonnepark kreeg de afvalberg een
nieuwe en duurzame bestemming voor de toekomst.
Het project is uiteindelijk binnen budget gerealiseerd.

Op eenzelfde manier zijn we in 2018 gestart met
de doorontwikkeling van IBOR, naar aanleiding van
de overdracht van taken, materieel en personeel aan
de nieuwe gemeente West Betuwe.
Teamleiders, medewerkers maar ook gemeenten
worden actief betrokken bij het doorontwikkelen van
dit organisatiedeel van Avri. Ook de keuzes in acties
naar aanleiding van het Preventief Medisch Onderzoek
(PMO) zijn gemaakt door teamleiders en de
ondernemingsraad.
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De crowdfunding is op 19 november afgerond en het
beoogde bedrag van 990.000 euro is binnengehaald
dankzij met name inwoners uit Rivierenland.
Het zonnepark levert dankzij een zomer met weinig
bewolking een hoger resultaat qua productie van
duurzame energie dan begroot. De CO2-winst zal
daardoor hoger zijn dan normaal. Dat geldt ook voor de
financiële winst, mede omdat de elektriciteitsprijs in
2018 hoger lag dan verwacht.
Inclusieve organisatie
Avri wil een inclusieve organisatie zijn; een organisatie
waar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
een plek hebben en met plezier kunnen werken. In
2016 zijn belangrijke stappen gezet bij het inzetten van
medewerkers uit speciale doelgroepen (medewerkers
met een achterstand tot de arbeidsmarkt, zoals
P-wetters, Wajongers en statushouders). In totaal
betrof de inzet ongeveer 90 medewerkers (zie bijlage
4). Tevens zijn afgelopen jaar 2 stagiairs begeleid
binnen Avri.
Duurzaam inkopen
In 2018 zijn we tevens gestart met ‘quick wins’ op het
gebied van duurzaam inkopen. Zo kopen we koffie en
thee duurzaam in, zijn plastic bekers en roerstaven
vervangen door kartonnen varianten en zijn benodigde
stoelen tweedehands ingekocht.
Sponsoring in natura
Vanuit sociaal oogpunt heeft Avri afgelopen jaar
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weer grote regionale evenementen gesponsord door
het gratis ophalen en/of opruimen van afval, zoals
Appelpop, Bloesemtocht, Fruitcorso en Dijkensport.
Daarnaast zamelt Avri met verenigingen papier in.
Verder gaf Avri voorlichting aan basisscholen en gaf het
in het voortgezet onderwijs voorlichting over zwerfafval.
Er werden open excursies georganiseerd voor inwoners
en markten, braderieën en burgerinitiatieven werden
ondersteund met gratis containers en gratis afvoer van
afval.
Voorlichting
In 2018 heeft Avri een nieuw lespakket voor de
basisscholen gelanceerd. ‘Afval, daar zit veel
in!’ is helemaal digitaal en bestaat uit digibordpresentaties, opdrachten en filmpjes à la Het Klokhuis.
In het lespakket zien leerlingen Avri-wagens, Avrimedewerkers, Avri-milieustraten en voorbeeldbedrijven
uit de regio. Hierdoor is alles heel herkenbaar.
Onderdeel van het lespakket is een excursie naar Avri in
Geldermalsen voor een echte Avri-experience.
In 2018 kwamen 22 groepen van basisscholen uit de
regio bij Avri op excursie, bij elkaar 460 leerlingen. In
ruim 40 klassen van het voortgezet onderwijs (900
leerlingen van de Lingeborgh in Geldermalsen en
het KWC en Lek&Linge in Culemborg) gaf Avri een
presentatie over zwerfafval. Ook gaven wij voorlichting
over afval scheiden bij diverse (ouder)organisaties;
ruim 100 inwoners woonden deze presentaties bij.
Ten slotte organiseerden wij 6 open excursies voor
inwoners. Deze werden door 180 inwoners bezocht

Professionele bedrijfsvoering
Vernieuwing ICT-platform
In 2018 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor
de ICT-dienstverlening voor Avri. Deze aanbesteding
is in 2018 afgerond en gegund aan een marktpartij
die de volledige ICT-dienstverlening met ingang van 1
april 2019 voor Avri zal gaan verzorgen. Hierbij worden
alle systemen van Avri op een nieuwe infrastructuur
overgezet en worden alle werkplekken vernieuwd.
Uitgangspunten van de gevraagde dienstverlening
(met name technisch beheer) zijn onder andere
ontzorging, continuïteit, veiligheid, schaalbaarheid
en kosteneffectiviteit. In 2018 zijn - in samenwerking
met de huidige dienstverlener Regio Rivierenland - de
voorbereidingen hiervoor getroffen (onder andere
inrichten nieuw datacenter, migreren van applicaties en
testen van de nieuwe Office-omgeving) en ook in het 1e
kwartaal 2019 loopt de projectplanning door. Dankzij
deze vernieuwing werken we met onze applicaties
en ICT-middelen de komende jaren in een moderne,
toekomstbestendige ICT-omgeving.
Implementatie Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
Avri heeft in 2018 diverse acties ondernomen om te
voldoen aan de minimale vereisten van de nieuwe
Europese privacyverordening (AVG). Deze richten
zich met name op de ICT-maatregelen. Zo zijn in
samenwerking met de lijnafdelingen de privacygevoelige
processen en gegevens in kaart gebracht en verwerkt
in een verwerkingsregister. Ook is er gewerkt aan
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beveiligingsbeleid en interne procedures (onder andere
procedure datalekken) en zijn verwerkerovereenkomsten
met derde partijen gesloten. In het kader van
bewustwording van het personeel is aandacht besteed
aan communicatie en zullen in 2019 e-learningmodules
aan het personeel worden aangeboden om het
bewustzijn verder te vergroten en het kennisniveau te
meten.
Ontwikkeling van personeelsinformatiesysteem
In 2018 is gestart met het verbeteren van het personeelsinformatiesysteem. Een project wat gepland staat
om in juli 2019 af te ronden. Door het beter benutten
van personele gegevens willen we in 2019 beter kunnen sturen op onder meer verzuim, verlof, ontwikkeling
van medewerkers en strategische personeelsplanning.
Daarna is er de ambitie om te werken aan HR analytics;
het combineren van verschillende data (bijvoorbeeld financiële gegevens en urenregistratie) om tot nog betere
sturingsinformatie te komen.
Adaptieve organisatie
Organisatieontwikkeling IBOR
Door de overgang van IBOR-taken naar West Betuwe
is de vraag waar IBOR de komende jaren zich met haar
dienstverlening op richt duidelijk op tafel komen te
liggen. Aspecten als imago, kernwaarden en rolverdeling
met gemeenten zijn onderwerp van gesprek. En ook hoe
kan IBOR ‘adaptiever’ worden; flexibeler kunnen inspelen
op veranderende wensen van inwoners en gemeenten.
In 2018 is dan ook gestart met het organisatie
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ontwikkelingstraject “IBOR 2.0”, een proces waar
medewerkers actief bij zijn betrokken en ook gemeenten
in 2019 bij worden betrokken.
Bedrijfsmatig beheer openbare ruimte
Bedrijfsvoering IBOR
In 2018 zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd
binnen de bedrijfsvoering van IBOR. Zo is een nieuw
meldingensysteem in gebruik genomen, is er een nieuw
rapportageformat ontwikkeld en zijn DVO-taken volgens
een eenduidige structuur vastgelegd en uitgewerkt.
Een uitgebreidere beschrijving van deze ontwikkelingen
is weergegeven in de terugblik van het programma
Pluspakket (paragraaf 4.2).
Duurzaam inzetbaar personeel
Vitaliteit
In samenwerking met de ondernemingsraad hebben
we in 2018 een periodiek medisch onderzoek (PMO)
uitgevoerd. Dat heeft ons inzicht gegeven in de fysieke
en mentale gesteldheid van de medewerkers in onze
organisatie. We zijn aan de slag gegaan met de
belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:
verbetering van de samenwerking en verbinding binnen
Avri door betere feedback te geven;
het ondersteunen van medewerkers in het verbeteren
van de eigen gezondheid via workshops aandacht
te geven aan de gezondheidspijlers beweging,
ontspanning, slaap en voeding.
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HOOFDSTUK 12 | VERBONDEN PARTIJEN
12.1 | INLEIDING
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waar GR Avri
een bestuurlijke en een financiële band mee heeft.
Dit zijn onder andere vennootschappen (waarvan de
aandelen geheel of gedeeltelijk in het bezit zijn van
Avri), verenigingen of stichtingen die een publiek
belang behartigen dan wel andere gemeenschappelijke
regelingen.
Met de bestuurlijke band wordt bedoeld dat Avri 1 of
meer zetels heeft binnen de betreffende partij dan wel
stemrecht heeft. Van een financiële band is sprake als
middelen ter beschikking zijn gesteld aan deze partij.
Het BBV verplicht opname van deze partijen binnen een
aparte paragraaf binnen de begroting en jaarrekening.
In tabel 24 zijn de verbonden partijen en diens
beleidsvoornemens gepresenteerd:
						
12.2 | GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
BELASTINGSAMENWERKING RIVIERENLAND (BSR)
TE TIEL
Deze gemeenschappelijke regeling verzorgt de
dienstverlening inzake de heffing en invordering
van waterschapsbelastingen, afvalstoffenheffing en
gemeentelijke belastingen, alsmede bij de uitvoering
van de Wet onroerende zaken en het beheer en de
uitvoering van vastgoedinformatie. Met ingang van
2008 worden de aanslagen afvalstoffenheffing namens
Avri opgelegd en geïnd door de BSR.
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TABEL 24: OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN
RECHTSVORM

VERBONDEN PARTIJ

BELEIDSVOORNEMENS / DOELSTELLING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

1

BELASTINGSAMENWERKING
RIVIERENLAND (BSR)

EFFECTIEVE EN EFFICIENTE UITVOERING VAN DE
BELASTINGTAAK DOOR SCHAALVERGROTING EN
SAMENWERKING.

VENNOOTSCHAPPEN EN COÖPERATIES

2

AVRI REALISATIE B.V.

 EDRIJFSMIDDELEN VAN AVRI MAATSCHAPPELIJK NUTTIG
B
AANWENDEN. DIT BETEKENT ONDERMEER DAT OVERCAPACITEIT
AAN AANWEZIGE MIDDELEN EN RUIMTE WORDT VERHUURD
AAN DERDEN DIE AFVAL RECYCLEN EN DUURZAME ENERGIE
PRODUCEREN.

3

AVRI SOLAR B.V.

 EALISATIE EN MOGELIJK DE EXPLOITATIE VAN EEN SOLARPARK
R
OP DE AFGEWERKTE STORTPLAATS VAN AVRI.

4

STICHTING KRINGLOOPBEDRIJF
RIVIERENLAND (SKR)

IN DE REGIO RIVIERENLAND KOSTENDEKKEND STREVEN NAAR
EEN MAXIMAAL MOGELIJK HERGEBRUIK VAN GOEDEREN EN
MATERIALEN EN DAARVOOR SOCIALE WERKPLEKKEN CREËREN.

STICHTINGEN EN VERENIGINGEN

TABEL 25: KENGETALLEN BSR
31-12-2016

31-12-2017

BESTEMMINGSRESERVES

259.000

266.000

VOORZIENINGEN

881.000

853.000

5.908.000

11.699.000

120.000

7.000

OVERIGE PASSIVA
EXPLOITATIERESULTAAT

BSR is een samenwerkingsverband op het gebied van
belastingen tussen het Waterschap Rivierenland, Avri
en de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Montfoort, Tiel,
West Betuwe, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede en
IJsselstein. In het Algemeen Bestuur heeft een lid van
GR Avri zitting.

De meest actuele cijfers van BSR volgen uit de
jaarstukken 2017. Op het moment van opstellen
van voorliggende jaarstukken waren de (concept)jaarstukken 2018 van BSR niet beschikbaar.
12.3 | AVRI REALISATIE B.V. TE GELDERMALSEN
Avri Realisatie B.V. (voorheen Avri Ontwikkeling B.V.) is
op 26 augustus 1999 opgericht, bedoeld om nieuwe
- veelal commerciële - activiteiten te ontwikkelen op
Grondstoffenpark Rivierenland. Hiervoor is in 1999 een
werkkapitaal ter beschikking gesteld. De verstrekte
geldlening bij de oprichting is in 2003 omgezet in een
aandelenkapitaal, waarvan Regio Rivierenland tot en
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met 2015 enig aandeelhouder was. Begin 2016 heeft
Regio Rivierenland de aandelen Avri Realisatie B.V.
overgedragen aan gemeenschappelijke regeling Avri.
Avri Realisatie B.V. heeft geen personeelsleden in
dienst. De personele invulling voor de activiteiten wordt
verrekend vanuit Avri. Naast een algemene vergadering
van aandeelhouders (AvA) heeft Avri Realisatie B.V. een
Raad van Commissarissen.
De jaarrekening 2018 van Avri Realisatie B.V. is ten tijde
van het opstellen van voorliggende jaarrekening nog
niet gereed. Volstaan wordt met de jaarrekeningcijfers
2017.
TABEL 26: KENGETALLEN AVRI REALISATIE B.V.
31-12-2016
EIGEN VERMOGEN

31-12-2017

2.087.999

2.023.057

VREEMD VERMOGEN

107.274

597.655

EXPLOITATIERESULTAAT

101.664

-64.942

Risico’s:
Concrete risico’s worden in het jaarverslag 2016 van de
Realisatie B.V. niet benoemd. In het jaarverslag staat
vermeld dat de AvA op 11 december 2013 een minimale
weerstandscapaciteit hanteert van € 386.000. Ultimo
2017 wordt hier aan voldaan.
Het financiële afbreukrisico van Avri Realisatie B.V. voor
GR Avri bedraagt maximaal € 75.000 (het voornoemde
aandelenkapitaal). Financiële risico’s komen volledig
voor rekening van Avri Realisatie B.V.. GR Avri kent een
maatschappelijk risico ten aanzien van Avri Realisatie
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B.V. (bijvoorbeeld in geval van een dreigend
faillissement). Dit risico is beschreven en
gekwantificeerd in de geactualiseerde
Nota Risicomanagement 2017.
12.4 | AVRI SOLAR B.V. TE
GELDERMALSEN
Avri Solar B.V. is in 2014 opgericht
ten behoeve van de realisatie en
exploitatie van een solarpark op
de afgewerkte stortplaats van
Avri. Dit zonnepark is begin 2018
gerealiseerd en sindsdien in gebruik.
Via crowdfunding hebben eind 2018
ook de inwoners de mogelijkheid
gekregen om mee te financieren en
mee te profiteren.
Avri Realisatie B.V. is de
oprichtster van de Solar B.V. en
enige aandeelhouder van deze
vennootschap. Avri Realisatie B.V.
fungeert tevens als bestuur en AvA
voor Avri Solar B.V.. Avri Solar B.V.
kent een zelfstandige jaarrekening
die geconsolideerd wordt met de
jaarrekening van Avri Realisatie B.V.
Op het moment van samenstelling van
de voorliggende jaarrekening was de
jaarrekening 2018 van Solar B.V. nog
niet door de AvA vastgesteld. Volstaan
wordt met de jaarrekeningcijfers
2017. De cijfers van de jaarrekening
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2017 Avri Solar B.V. worden - net als de cijfers van de
jaarrekening 2017 van Avri Realisatie BV - afzonderlijk
gepresenteerd.
TABEL 27: KENGETALLEN AVRI SOLAR B.V.
31-12-2016

31-12-2017

EIGEN VERMOGEN

-50.583

-130.248

VREEMD VERMOGEN

656.413

623.335

2.025

-79.665

EXPLOITATIERESULTAAT

De cijfers van de jaarrekening 2018 zijn op moment van
samenstelling van voorliggende jaarrekening nog niet
beschikbaar. Volstaan wordt met de jaarrekeningcijfers
2017.
TABEL 28: KENGETALLEN ST. KRINGLOOP RIVIERENLAND
31-12-2016
EIGEN VERMOGEN

130.000

175.000

VREEMD VERMOGEN

309.000

230.600

45.000

-16.000

EXPLOITATIERESULTAAT

Risico’s:
Eventuele risico’s worden in het jaarverslag niet
benoemd. Ten aanzien van eventuele risico’s wordt
verwezen naar de tekst zoals is opgenomen bij Avri
Realisatie B.V..
12.5 | STICHTING KRINGLOOPBEDRIJF RIVIERENLAND
(SKR) TE TIEL
Deze stichting, ook wel Kringloopwinkel Secunda
genoemd, richt zich op recycling van tweedehands
goederen. Avri en Lander (huidige Werkzaak
Rivierenland) hebben gezamenlijk, ieder voor de helft,
bij de oprichting een gedeelte van het startkapitaal
aan SKR beschikbaar gesteld in de vorm van een
gemeenschappelijke lening met terugbetaalgarantie.
De laatste termijn van deze lening is eind 2017 afgelost
door Secunda. GR Avri is bestuurlijk betrokken bij de
stichting.
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31-12-2017

Risico’s:
Er is een nadelig exploitatieresultaat over 2017
behaald. Dit komt onder andere door toenemende
concurrentie, sterk teruglopende kwantiteit en kwaliteit
van inkomende goederen en door een stijging van
personeelskosten door een geringe groep vrijwilligers.
Er is geen direct financieel risico voor Avri (de
versterkte geldlening is afgelost). Er bestaat echter
een maatschappelijk risico wanneer de verslechterde
situatie blijft voortduren en het voortbestaan in gevaar
komt.
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JAARREKENING
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HOOFDSTUK 13 | OVERZICHT BATEN EN LASTEN
13.1 | INLEIDING
In tabel 29 zijn de baten en lasten van de programma’s
gepresenteerd. Het totale saldo van baten en lasten is
€ 406.000, dit bedrag wordt verrekend met de reserves
van Avri. De toevoeging is € 340.000 hoger dan bij de
bestuursrapportage verwacht, met name als gevolg van
het positieve saldo op binnen het programma Algemene
Baten en Lasten.
P
 rogramma Basispakket; niet van toepassing.
Programma Pluspakket; het saldo van baten en lasten
komt op een nadeel van € 9.500 (na verrekening
van vennootschapsbelasting), als gevolg van diverse
afwijkingen op gehanteerde kostprijzen voor de
gemeenten. De afwijkingen zijn met name ontstaan
op de inzameling van extra gft en op de verwerking
van afvalstromen voor gemeenten. Het nadeel wordt
uit de reserve Pluspakket onttrokken. De verrekening
met de reserve Pluspakket van Avri is alleen van
toepassing op contracten waarbij de overeenkomst
de financiële risico’s niet afdekt.
Programma Bedrijfsafval; het saldo van baten en
lasten komt uit op € 120.000, onder andere door een
stijging van het markttarief voor papier en stijging
van contractuele omzet. Het saldo wordt toegevoegd
aan de reserve Bedrijfsafval.
Programma Algemene Baten en lasten; het saldo
van baten en lasten komt uit op een voordeel van
€ 296.000, met name door de incidentele afrekening
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TABEL 29: TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN 2018
BEDRAGEN X € 1.000

BEGROTING
2018

BERAP 2018

LASTEN
PROGRAMMA BASISPAKKET
PROGRAMMA PLUSPAKKET
PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL
PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN
TOTAAL LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET

24.392
15.521
1.620
25
41.558

24.800
17.933
1.829
36
44.598

25.259
16.978
1.879
-296
43.820

459
-955
50
-332
-778

N
V
N
V
V

24.529
17.259
1.852
0
43.640

BATEN
PROGRAMMA BASISPAKKET
PROGRAMMA PLUSPAKKET
PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL
PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN
TOTAAL BATEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL
SALDO BATEN EN LASTEN
RESULTAAT VOOR BESTEMMING

24.392
15.521
1.738
0
41.651
93
93

24.800
17.928
1.936
0
44.664
66
66

25.259
16.968
1.999
0
44.226
406
406

459
-960
63
0
-438
340
340

V
N
V
V
N
V
V

24.529
17.263
2.025
0
43.817
177
177

PROGRAMMA BASISPAKKET
ONTTREKKING UIT RESERVES
STORTING NAAR RESERVES

0
0

0
0

0
0

0
0

-

0
0

PROGRAMMA PLUSPAKKET
ONTTREKKING UIT RESERVES
STORTING NAAR RESERVES

0
0

5
0

10
0

5
0

V
-

0
4

0
118

0
107

0
120

0
13

N

0
173

25
0
0

36
0
0

0
296
0

-36
296
0

N
N

0
0
0

PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL
ONTTREKKING UIT RESERVES
STORTING NAAR RESERVES
PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN
ONTTREKKING UIT RESERVES
STORTING NAAR RESERVES
RESULTAAT NA BESTEMMING

JAARREK
2018

VERSCHIL
JAARREK-BERAP

VOORDEEL/
NADEEL

JAARREK
2017
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van een opleidingsubsidie. Het saldo wordt aan de
Algemene Bedrijfsreserve toegevoegd. In bijlage 5 zijn
de baten en lasten per taakveld gepresenteerd.
13.2 | INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
In lijn met de BBV-notitie ‘incidentele en structurele
baten en lasten’ worden in de jaarrekening de grootste
incidentele baten en lasten per programma uitgewerkt.
De inzet van reserves en voorzieningen (incidentele
middelen) zijn uitgewerkt in de toelichting op de balans.
Deze worden derhalve in deze verantwoording buiten
beschouwing gelaten.

Programma Pluspakket
De incidentele baten en lasten bestaan uit de (in
opdracht van de IBOR-gemeenten) uitgevoerde
meerwerkopdrachten (zowel baten als lasten €
924.000).
Verkoop tractie; er zijn tractiemiddelen verkocht
waaruit boekwinst is ontstaan (baten € 25.525).
O
 ntvlechting taken Neerijnen (zowel baten als
lasten € 664.000)
Programma Bedrijfsafval
Kosten aanbesteding bedrijfsafval
(lasten € 10.000)

TABEL 30: INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
BEDRAGEN X € 1.000

BATEN

LASTEN

PROGRAMMA BASISPAKKET

191

180

PROGRAMMA PLUSPAKKET

1.605

1.580

0

10

PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL
PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN
TOTAAL

217

0

2.013

1.770

Programma Basispakket
W
 ijziging afschrijving investeringen; als gevolg van de
wijziging van afschrijvingssystematiek op basis van
de actuele wettelijke voorschriften(lasten € 180.000).
Gebruikersvergoeding grond locatie De Meersteeg; er
is een incidentele vordering over 2016 en 2017 voor
het gebruik van gronden op locatie De Meersteeg op
Avri Realisatie B.V. (baten € 91.000).
Verkoop tractie; er zijn tractiemiddelen verkocht
waaruit boekwinst is ontstaan (baten € 100.000).
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Programma Algemene Baten en lasten
A
 frekening opleidingssubsidie; in 2018 is een bedrag
van € 217.000 van het sectorplanfonds AMBOR
ontvangen.

13.3 | WET NORMERING TOPINKOMENS
Met ingang van het begrotingsjaar 2013 is de Wet
Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector (WNT) van kracht. Doelstelling
van de wet is te verhinderen dat instellingen in de
publieke en semipublieke sector rechtens in staat zijn
bovenmatige bezoldigingen toe te kennen. Binnen GR
Avri is er geen sprake van medewerkers die boven het
wettelijke normbedrag uitkomen.
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De WNT schrijft voor dat voor topfunctionarissen in
de zin van de WNT de bezoldigingsgegevens openbaar
worden gemaakt in de jaarrekening.
In het hierna opgenomen overzicht (tabel 31) zijn de

openbaar te maken bezoldigingsgegevens opgenomen.
De functie van directeur Avri betreft een fulltime
dienstverband. De bezoldiging van de directeur Avri is
opgebouwd uit de componenten beloningen

TABEL 31: WNT TABEL 2018

(€ 109.500) en premies (€ 17.500, pensioenregelingen).
In tabel 32 zijn de bezoldigingsgegevens nader
gespecificeerd.

TABEL 32: WNT GEGEVENS 2018

NAAM

FUNCTIE

PERIODE

BEZOLDIGING

WNT GEGEVENS 2018

L. VERSPUIJ

AB-LID (VOORZ.) + DB LID (VOORZ.)

01-01-2018 T/M 27-06-2018

ONBEZOLDIGD

NAAM:

E.J. DE VRIES

H. DE RONDE

AB-LID

01-01-2018 T/M 27-06-2018

ONBEZOLDIGD

FUNCTIE:

DIRECTEUR

S. BUWALDA

AB-LID

01-01-2018 T/M 27-06-2018

ONBEZOLDIGD

DEELTIJDFACTOR:

1,0
NEE

G. BEL

AB-LID + DB LID

01-01-2018 T/M 27-06-2018

ONBEZOLDIGD

GEWEZEN TOPFUNCTIONARIS?

H. GERRITSEN

AB-LID

01-01-2018 T/M 27-06-2018

ONBEZOLDIGD

(FICTIEVE) DIENSTBETREKKING?

JA

T. KOOL

AB-LID

01-01-2018 T/M 27-06-2018

ONBEZOLDIGD

01/01- 31/12/2018

R. VAN MEYGAARDEN

AB-LID

01-01-2018 T/M 27-06-2018

ONBEZOLDIGD

AANVANG EN EINDE FUNCTIEVERVULLING IN
2018:

J. REUS

AB-LID

01-01-2018 T/M 27-06-2018

ONBEZOLDIGD

BELONING PLUS BELASTBARE
ONKOSTENVERGOEDING

€ 109.500

T. DE VREE

AB-LID

01-01-2018 T/M 27-06-2018

ONBEZOLDIGD

AB-LID + DB LID

01-01-2018 T/M 27-06-2018

ONBEZOLDIGD

BELONINGEN BETAALBAAR OP TERMIJN
(PENSIOENREGELING)

€ 17.500

J.H. DWE VREEDE
E.J. DE VRIES

DIRECTEUR

01-01-2018 T/M 31-12-2018

€ 127.000

TOTAAL

€ 127.000
€ 189.000

NAAM

FUNCTIE

PERIODE

BEZOLDIGING

INDIVIDUEEL TOEPASSELIJKE
BEZOLDIGINGSMAXIMUM

J. REUS

AB-LID (VOORZ.) + DB LID (VOORZ.)

28-06-2018 T/M 31-12-2018

ONBEZOLDIGD

-/- ONVERSCHULDIGD BETAALD BEDRAG

€0

G.J. KELLER

AB-LID

28-06-2018 T/M 31-12-2018

ONBEZOLDIGD

TOTALE BEZOLDIGING

€ 127.000

R. VAN MEYGAARDEN

AB-LID

28-06-2018 T/M 31-12-2018

ONBEZOLDIGD

AB-LID

28-06-2018 T/M 31-12-2018

ONBEZOLDIGD

REDEN WAAROM DE OVERSCHRIJDING AL
DAN NIET IS TOEGESTAAN

N.V.T.

G. BEL
S.H.R. VAN SOMEREN

AB-LID + DB LID

28-06-2018 T/M 31-12-2018

ONBEZOLDIGD

GEGEVENS 2017:

T. KOOL

AB-LID

28-06-2018 T/M 31-12-2018

ONBEZOLDIGD

F. GROEN

AB-LID

28-06-2018 T/M 31-12-2018

ONBEZOLDIGD

AANVANG EN EINDE FUNCTIEVERVULLING IN
2017

01-01-2017 - 3112-2017

W. POSTHOUWER

AB-LID + DB LID

28-06-2018 T/M 31-12-2018

ONBEZOLDIGD

DEELTIJDFACTOR 2017 IN FTE

1,0

BELONING PLUS BELASTBARE
ONKOSTENVERGOEDINGEN

€ 107.600

BELONINGEN BETAALBAAR OP TERMIJN
(PENSIOENREGELING)

€ 16.200

T. DE VREE

AB-LID

28-06-2018 T/M 31-12-2018

ONBEZOLDIGD

E.H.C. VAN HOFTEN

AB-LID

28-06-2018 T/M 31-12-2018

ONBEZOLDIGD

E.J. DE VRIES

DIRECTEUR

01-01-2018 T/M 31-12-2018

€ 127.000
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HOOFDSTUK 14 | BALANS PER 31 DECEMBER 2018 EN TOELICHTING
In tabel 33 is de balans per 31 december 2018
uitgewerkt. De ontwikkeling van activa en passiva is
afgezet tegen de balans per 31 december 2017. De
saldi-ontwikkeling tussen begin- en eindbalans 2018
worden in de navolgende paragrafen toegelicht.
14.1 | ALGEMENE TOELICHTING OP DE BALANS

TABEL 33: BALANS AVRI PER 31 DECEMBER 2018
bedragen x € 1.000
VASTE ACTIVA

31-12-18

31-12-17

MATERIELE VASTE ACTIVA
INVESTERINGEN MET EEN ECONOMISCH NUT

28.889

26.403

75

75

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
KAPITAALVERTREKKINGEN AAN DEELNEMINGEN
VLOTTENDE ACTIVA

[Stelselwijziging activa benoemen iom BTB - e-mail
R. Opendorp d.d. 30-11-2018]

UITZETTINGEN KORTER DAN 1 JAAR
VORDERINGEN OP OPENBARE LICHAMEN

2.352

2.273

OVERIGE VORDERINGEN

8.371

8.327

BANK
SCHATKISTBANKIEREN

3

0

205

916

VOORRADEN

14.1.1 | ACTIVABELEID
De Nota Activabeleid 2018 van Avri is op advies
van de accountant in 2018 geactualiseerd en door
het Algemeen Bestuur Avri in december 2018
vastgesteld. De nota is hierbij in lijn gebracht met
de notitie Materiële Vaste Activa van de commissie
BBV (december 2017). De nota is primair bedoeld
als instrument voor de kaderstellende rol van het
Algemeen Bestuur en sluit aan bij het bepaalde in de
Gemeentewet (artikel 212) en het Besluit Begroting en
Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).
14.1.2 | WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Onder investeringen worden verstaan uitgaven ter
verwerving van een goed of ter bereiking van een
doel waaraan een nuttigheid kan worden toegekend
die langer duurt dan een jaar. Investeringen worden
verantwoord op de balans onder de post vaste activa.
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VOORRAAD STROOIZOUT
TOTAAL ACTIVA
VASTE PASSIVA

65

52

39.960

38.046

1.464

1.192

211

38

EIGEN VERMOGEN
ALGEMENE BEDRIJFSRESERVE
RESERVE BEDRIJFSAFVAL
RESERVE PLUSPAKKET
RESULTAAT BOEKJAAR (PLUSPAKKET & BEDRIJFSAFVAL)

79

75

111

177

2.584

2.034

24.906

27.523

VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN
VASTE SCHULDEN LANGER DAN ÉÉN JAAR
LENINGEN VAN BANKEN
VLOTTENDE PASSIVA

NETTO SCHULDEN KORTER DAN ÉÉN JAAR
SCHULDEN AAN OPENBARE LICHAMEN

2.043

1.305

OVERIGE SCHULDEN

7.825

5.172

462

227

OVERLOPENDE PASSIVA
OVERLOPENDE PASSIVA
LIQUIDE MIDDELEN
BANK
TOTAAL PASSIVA

275

304

39.960

38.046
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Onder de vaste activa worden conform het BBV de
volgende vaste activa onderscheiden:
materiële vaste activa;
financiële vaste activa.
Activa wordt gewaardeerd op basis van de
verkrijgings- of vervaardigingprijs. De verkrijgingprijs
omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De
vervaardigingprijs omvat de aanschaffingskosten
van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de
overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging
kunnen worden toegerekend. Van vervaardiging is in
voorgaande jaarstukken geen sprake.
Materiële vaste activa
Er worden 2 soorten materiële vaste activa
onderscheiden (BBV artikel 35), te weten:
-	investeringen met een economisch nut
(vergelijkbaar met het bedrijfsleven, waarbij
het meerjarig economisch nut meeweegt in de
activeringsgronden);
-	investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut.
Investeringen met een economisch nut zijn alle
investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid
middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn.
Dit betekent onder andere dat alle gebouwen een
economisch nut hebben.
In het BBV is opgenomen dat activa met een meerjarig
economisch nut geactiveerd moeten worden. Daarnaast
mag er op deze investeringen niet resultaatafhankelijk
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(extra) worden afgeschreven. Met andere woorden,
activa met een meerjarig economisch nut moeten
eenduidig worden geactiveerd en vervolgens dient
er op consistente wijze te worden afgeschreven. Met
ingang van begrotingsjaar 2018 wordt binnen iedere
categorie materiële vaste activa enkel op lineaire wijze
afgeschreven. Tot en met 2017 werden een aantal
investeringen (van voor 2012) ook op annuïtaire wijze
afgeschreven, dit is op basis van de notitie Materiële vaste
activa van de commissie BBV (december 2017) niet meer
toegestaan.
Alle materiële vaste activa worden geactiveerd. In
voorliggende jaarrekening zijn alleen investeringen met
een economisch nut van toepassing en geactiveerd. Indien
van toepassing worden duurzame waardeverminderingen,
overeenkomstig art. 65 BBV, in mindering gebracht op de
waarde van de materiële vaste activa.
Afschrijvingstermijnen
De afschrijvingen vinden voor iedere categorie
activa enkel lineair plaats op basis van de volgende
afschrijvingstermijnen:
Gronden: geen afschrijvingen
B
 edrijfsgebouwen: tussen de 15 en 25 jaar
Vervoermiddelen: tussen de 5 en 12 jaar
Machines, apparaten, installaties: tussen de 5 en 25
jaar
Overige materiële vaste activa: tussen de 3 en 15 jaar
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen
de verkrijgingprijs.

Vlottende activa
Onder vlottende activa zijn opgenomen:
Vorderingen
Uitzettingen in ‘s Rijks schatkist met een
rentetypische looptijd korter dan 1 jaar.
Overlopende activa
Liquide middelen
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa zijn gewaardeerd
tegen de nominale waarde.
In de gevallen waarin de invordering niet mogelijk
blijkt te zijn, wordt tot afboeking wegens oninbaarheid
overgegaan. De voorziening dubieuze debiteuren is ter
dekking van het risico dat openstaande vorderingen op
de balansdatum oninbaar blijken te zijn.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen de
marktwaarde wanneer deze lager is dan de
verkrijgingsprijs.
Passiva
De voorzieningen, de vaste schulden, de vlottende
schulden en de overlopende passiva zijn eveneens
opgenomen tegen nominale waarde.
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TABEL 36: VORDERINGEN OPENBARE LICHAMEN

TABEL 34: WAARDEVERLOOP MATERIËLE VASTE ACTIVA
bedragen x € 1.000
BOEKWAARDE 31-12-2017

GRONDEN EN
TERREINEN
1.400

+ INVESTERINGEN

GEBOUWEN

VERVOERSMIDDELEN

10.388

6.192

0

111

204

MACHINES EN
INSTALLATIES
506
130

OVERIGE MVA
7.917
4.923

- DESINVESTERINGEN

5.367

0

-715

-619

-97

-1.451

-2.882

9.784

5.777

539

11.389

28.889

Investeringen met een economisch nut
In tabel 34 is het waardeverloop over 2018 van de
materiële vaste activa uiteengezet.
De investeringen betreffen voornamelijk investeringen ten
behoeve het nieuwe afvalbeleid (met name ondergrondse
brengvoorzieningen). Er hebben geen desinvesteringen
plaatsgevonden in 2018. De afschrijvingen volgen uit het
beleidskader Nota Activabeleid.
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
De deelneming Avri Realisatie B.V. betreft een 100%
kapitaalbelang en is gewaardeerd voor € 74.874.
TABEL 35: KAPITAALVERSTREKKINGEN DEELNEMINGEN
31-12-2018

31-12-2017

AVRI REALISATIE BV

75

75

TOTAAL

75

75
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26.403

1.400

14.2 | TOELICHTING OP DE BALANSPOSTEN - VASTE
ACTIVA

bedragen x € 1.000

bedragen x € 1.000

0

- AFSCHRIJVINGEN
BOEKWAARDE 31-12-2018

TOTAAL

De vennootschap is in 1999 opgericht met als doel
om nieuwe - veelal commerciële - activiteiten te
ontwikkelen op Grondstoffenpark Rivierenland buiten de
eigen risicosfeer van Avri en met de nieuwe activiteiten
vermogensopbouw te genereren. Het eigen vermogen
van Avri Realisatie B.V. bedraagt op 1 januari 2018
€ 2.023.000.
Avri Realisatie B.V. heeft zelf een kapitaalbelang van
100% in Avri Solar B.V., een dochtervennootschap die
in 2014 is opgericht ten behoeve van de realisatie
(en mogelijk de exploitatie) van een solarpark op
de afgewerkte stortplaats van Avri. In de paragraaf
Verbonden partijen (hoofdstuk 12) zijn kengetallen en
eventuele risico’s uitgewerkt.
14.3 | TOELICHTING OP DE BALANSPOSTEN VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op openbare lichamen
BSR betaalt 0,5% van de van inwoners ontvangen
afvalstoffenheffing uit nadat de belastinginning over
een heffingsjaar volledig door hen is afgewikkeld. De

31-12-2018

31-12-2017

BSR

265

BELASTINGDIENST

368

418

1.719

1.611

VORDERINGEN GEMEENTEN
TE ONTVANGEN LOONSUBSIDIE
TOTAAL

237

0

6

2.352

2.273

heffingsjaren 2016, 2017 en 2018 zijn op 31 december
2018 nog niet afgewikkeld, waardoor zij dit bedrag niet
aan Avri doorbetalen, maar achterhouden om voldoende
liquide te zijn voor haar bedrijfsvoering.
De vordering op de Belastingdienst per 31 december
2018 bestaat uit de nog te ontvangen btw van de
maand december. Daarnaast is er een vordering ten
aanzien van de Vpb aangezien de voorlopige aanslagen
hoger zijn dan de te betalen Vpb op basis van de
jaarresultaten.
De vorderingen op gemeenten bestaan vrijwel
volledig uit nog met de regiogemeenten te
verrekenen bedragen voor de uitvoering van de
dienstverleningsovereenkomsten pluspakket (integraal
beheer openbare ruimte en handhavingstaken).
Daarnaast is er een vordering op de gemeente West
Betuwe van € 664.000 opgenomen als gevolg van de
in 2018 gesloten overeenkomst ‘Ontvlechtingskosten
IBOR Neerijnen’, dit is toegelicht in het programma
Pluspakket.
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TABEL 37: OVERIGE VORDERINGEN
bedragen x € 1.000

31-12-’18

31-12-’17

VORDERINGEN OP DERDEN
DEBITEUREN
DEBITEUREN AFVALSTOFFENHEFFING

559

506

6.813

6.292

OVERLOPENDE ACTIVA

969

1.581

VOORUITBETAALDE BEDRAGEN EN
OVERIGE VORDERINGEN

135

96

NOG TE ONTVANGEN VAN CREDITEUREN

382

316

-457

-429

VOORZIENING DUBIEUZE DEBITEUREN
AFVALSTOFFENHEFFING
BEDRIJFSAFVAL
TOTAAL

-29

-35

8.371

8.327

Overige vorderingen
De ‘Debiteuren afvalstoffenheffing’ bestaan voor
het grootste deel uit de geraamde opbrengst van
containerledigingen in 2018. Inwoners betalen na
afloop van het heffingsjaar het variabele deel van de
afvalstoffenheffing op basis van de registraties van
containerledigingen. De stijging van de vordering
op inwoners wordt veroorzaakt door de stijging van
het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing per 2018.
De stijging van de voorziening dubieuze debiteuren
afvalstoffenheffing is gebaseerd op de toename van
afwaarderingen van openstaande vorderingen over
oude heffingsjaren en stijging van het gemiddelde tarief
afvalstoffenheffing. De cijfers zijn gebaseerd op de
(concept) financiële verantwoording van BSR.
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In de overlopende activa komt daarnaast de
vordering op Stichting Afvalfonds van € 0,7 mln tot
uitdrukking, deze heeft betrekking op de ingezamelde
en afgevoerde kunststoffen en drankenkartons uit
2018. Verder bevat de post overlopende activa de
vordering op Avri Realisatie B.V. van € 139.000 voor de
gebruikersvergoeding in de periode 2016-2018.
De post ‘vooruitbetaalde bedragen en overige
vorderingen’ bestaat hoofdzakelijk uit een betaalde
bankgarantie van € 128.000. Avri transporteert
ingezameld kunststof verpakkingsafval naar een
sorteerfabriek in Duitsland. Een algemene voorwaarde
voor het verlenen van een exportvergunning is een
financiële zekerheidsstelling in de vorm van een
depotbedrag ten behoeve van de Nederlandse overheid.
In geval van in gebreke blijven door Avri, de vervoerder,
de sorteerfabriek of anderszins, worden eventuele
onvoorziene kosten door de overheid middels dit bedrag
gedekt. Tevens is hieronder opgenomen de vordering
op onze verwerkers ten aanzien van afgevoerde
grondstoffen.
Voorraad strooizout
Op 31 december 2018 was er 1.429 ton strooizout
in voorraad; deze is gewaardeerd tegen de huidige
TABEL 38: VOORRAAD STROOIZOUT
bedragen x € 1.000

31-12-2018

marktwaarde van € 45,27 per ton. Het strooizout wordt
gebruikt voor de uitvoering van de gladheidbestrijding
voor de IBOR-gemeenten.
Schatkist bankieren
Ultimo 2018 heeft Avri een bedrag van € 204.988
uitstaan bij de schatkist. Dagelijks wordt van het
banksaldo bij de Bank Nederlandse Gemeenten het
surplus boven € 275.000 afgeroomd en afgestort naar
‘s Rijks schatkist. In het begrotingsjaar 2018 hebben we
maximaal € 275.000 buiten de schatkist gehouden op
de rekening courant. Dat is binnen de wettelijke kaders
van het toegestane drempelbedrag (0,75% van de
begroting met een ondergrens van € 275.000).
Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige
middelen in ‘s Rijks schatkist aan te houden. Om het
dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een
drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal,
dat buiten de schatkist mag worden gehouden.
Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het
begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is
dan € 500 mln. De drempel is nooit lager dan
€ 250.000.

TABEL 39: SCHATKISTBANKIEREN
31-12-2017

bedragen x € 1.000

31-12-2018

31-12-2017

STROOIZOUT

65

52

SCHATKISTBANKIEREN

205

916

TOTAAL

65

52

TOTAAL

205

916
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De benutting van het drempelbedrag wordt berekend
als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal.
Gemiddeld mag een decentrale overheid dus maximaal
het drempelbedrag buiten de schatkist hebben

gehouden. Uit tabel 40 blijkt dat het drempelbedrag
voor Avri is berekend op € 311.685. Hieruit blijkt tevens
dat in geen enkel kwartaal het drempelbedrag wordt
overschreden.

Liquide middelen
Dit betreft het banksaldo dat wordt aangehouden om
pintransacties te kunnen doen tijdens de uitvoering van
de dagelijkse werkzaamheden.

TABEL 40: BEREKENING BENUTTING DREMPELBEDRAG SCHATKISTBANKIEREN
bedragen x € 1.000
(1)

VERSLAGJAAR
DREMPELBEDRAG

311,685
KWARTAAL 1

(2)

KWARTAALCIJFER OP DAGBASIS BUITEN ‘S
RIJKSSCHATKIST AANGEHOUDEN MIDDELEN

(3A) = (1) > (2)

RUIMTE ONDER HET DREMPELBEDRAG

(3B) = (2) > (1)

OVERSCHRIJDING VAN HET DREMPELBEDRAG

KWARTAAL 2

KWARTAAL 3

KWARTAAL 4

20

189

197

181

292

123

114

131

-

-

-

-

(1) BEREKENING DREMPELBEDRAG
(4A)

BEGROTINGSTOTAAL VERSLAGJAAR

41.558

(4B)

HET DEEL VAN HET BEGROTINGSTOTAAL DAT
KLEINER OF GELIJK IS AAN € 500 MILJOEN

41.558

(4C)

HET DEEL VAN HET BEGROTINGSTOTAAL DAT
DE € 500 MILJOEN TE BOVEN GAAT

-

(1) = (4B)*0,0075
+(4C)*0,002 MET EEN
MINIMUM VAN €250.000

DREMPELBEDRAG

311,685

(2) BEREKENING KWARTAALCIJFER OP DAGBASIS BUITEN ‘S RIJKS SCHATKIST AANGEHOUDEN MIDDELEN
KWARTAAL 1

KWARTAAL 2

KWARTAAL 3

KWARTAAL 4

1.795

17.167

18.158

16.662

DAGEN IN HET KWARTAAL

90

91

92

92

KWARTAALCIJFER OP DAGBASIS BUITEN ‘S
RIJKS SCHATKIST AANGEHOUDEN MIDDELEN

20

189

197

181

(5A)

SOM VAN DE PER DAG BUITEN ‘S RIJKS
SCHATKIST AANGEHOUDEN MIDDELEN
(NEGATIEVE BEDRAGEN TELLEN ALS NIHIL)

(5B)
(2) - (5A) / (5B)
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TABEL 41: LIQUIDE MIDDELEN
bedragen x € 1.000

31-12-2018

31-12-2017

RABOBANK

3

1

TOTAAL

3

3
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14.4 | TOELICHTING OP DE BALANSPOSTEN - VASTE PASSIVA
TABEL 42: RESERVES
bedragen x € 1.000

31-12-’17

ALGEMENE
BEDRIJFSRESERVE

1.193

RESERVE PLUSPAKKET

TOEVOEGINGEN

ONTTREKKINGEN

296

-25

31-12-’18
1.464

79

0

-9

70

211

120

0

331

TOTAAL

1.483

416

-34

1.865

NAAM RESERVE

ALGEMENE BEDRIJFSRESERVE AVRI

Type reserve

Algemene reserve

Doel reserve en beleid

Weerstand bieden tegen algemene bedrijfsvoeringrisico’s (bufferfunctie). Dit betreffen de niet voorziene kosten in het taakveld 0.4 Overhead (van toepassing
vanaf begrotingsjaar 2018). Mee- en tegenvallers in dit taakveld worden niet verrekend met de exploitatie (programma’s) maar opgevangen binnen deze reserve
(egalisatiefunctie).

Toelichting toevoegingen

Over 2018 is een voordelig saldo behaald op het taakveld 0.4 Overhead van € 296.000 Dit bedrag is nader toegelicht in het programma Algemene Baten en lasten.

Toelichting onttrekkingen

Op basis van de begroting 2018 is een bedrag onttrokken ter dekking van organisatie ontwikkelkosten (€ 25.000).

NAAM RESERVE

RESERVE PLUSPAKKET

Type reserve

Bestemmings reserve

Doel reserve en beleid

Weerstand bieden tegen operationele risico’s van het programma pluspakket (bufferfunctie).

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing

Toelichting onttrekkingen

Het nadelig exploitatie resultaat van het programma Pluspakket van € 9.000 wordt onttrokken uit de reserve. Dit resultaat is nader toegelicht in het programma
Pluspakket.

NAAM RESERVE

RESERVE BEDRIJFSAFVAL

Type reserve

Bestemmings reserve

Doel reserve en beleid

Weerstand bieden tegen operationele risico’s van het programma bedrijfsafval (bufferfunctie).

Toelichting toevoegingen

Het positieve exploitatieresultaat 2018 uit de bedrijfsafval activiteiten (€ 120.000) wordt toegevoegd aan deze reserve. Dit resultaat wordt nader toegelicht in het
programma Bedrijfsafval.

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing

RESERVE BEDRIJFSAFVAL
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TABEL 43: VOORZIENINGEN
bedragen x € 1.000

31-12-’17

TOEVOEGINGEN

ONTTREKKINGEN

31-12-’18

VOORZIENING STORTPLAATS

580

461

-8

1.034

VOORZIENING BASISPAKKET

1.136

10

-519

627

317

155

-88

384

VOORZIENING ONDERHOUD GEBOUW
VOORZIENING ONTVLECHTINGSKOSTEN NEERIJNEN (IBOR)
TOTAAL

0

538

0

538

2.034

1.164

-614

2.584

TOELICHTING VOORZIENING STORTPLAATS
NAAM VOORZIENING

VOORZIENING STORTPLAATS

Type voorziening

Kostenegalisatie voorziening

Doel voorziening en beleid

De voorziening is gevormd voor de verwachte kosten die aan het einde van de levensfase van de stortplaats moeten worden gemaakt voor de eindafwerking en
eeuwigdurende nazorg door de Provincie Gelderland.

Toelichting toevoegingen

Op basis van de begroting 2018 is € 461.000 vanuit het programma Basispakket gedoteerd aan deze voorziening.

Toelichting onttrekkingen

Er is een bedrag van € 8.000 onttrokken aan deze voorziening. Dit betreffen de kosten voor het nazorgplan voor de stortplaats in 2018.

TOELICHTING VOORZIENING BASISPAKKET
NAAM VOORZIENING

VOORZIENING BASISPAKKET

Type voorziening

Voorziening van derden verkregen middelen

Doel voorziening en beleid

1.) Weerstand bieden tegen de risico’s die samenhangen met de uitvoering van het programma basispakket (bufferfunctie).
2.) Schommelingen in het tarief afvalstoffenheffing voorkomen door lasten en baten
van het programma Basispakket zowel op begrotingsbasis als op realisatiebasis te egaliseren (tariefsegalisatie).

Toelichting toevoegingen

Deze toevoeging (€ 10.000) wordt jaarlijks als last verantwoord in het programma Basispakket en maakt zodoende onderdeel uit van het exploitatieresultaat.
De winstopslag wordt geboekt om de overheveling van de BTW component in de afvalstoffenheffing aan de regiogemeenten mogelijk te maken.

Toelichting onttrekkingen

Op basis van de begroting 2018 van Avri is een bedrag van € 130.000 uit de
voorziening onttrokken ten gunste van het programma Basispakket. Het nadelig exploitatieresultaat van het programma Basispakket (€ 386.000) wordt onttrokken uit
deze voorziening. Dit resultaat is nader toegelicht in het programma Basispakket.
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TOELICHTING VOORZIENING ONDERHOUD GEBOUWEN
NAAM VOORZIENING

VOORZIENING ONDERHOUD GEBOUWEN

Type voorziening

Kostenegalisatie voorziening

Doel voorziening en beleid

Egalisatie van kosten die voortvloeien uit het meerjarig onderhoudsplan gebouwen. De kosten voor klein en dagelijks onderhoud worden in de exploitatie geraamd.
De voorziening is gebaseerd op de in 2013 opgestelde Meerjaren onderhoudsplanning 2014-2033. Dit onderhoudsplan betreft de Avri gebouwen in Geldermalsen en de
milieustraten in Culemborg, Geldermalsen, Tiel en Zaltbommel.

Toelichting toevoegingen

De toevoeging aan de voorziening betreft de jaarlijkse dotatie van € 155.000 op basis van de meerjarige ramingen van onderhoudskosten uit het onderhoudsplan.

Toelichting onttrekkingen

In 2018 een bedrag van € 88.000 voor groot onderhoud ten laste van de voorziening gebracht.

TOELICHTING VOORZIENING ONTVLECHTING DVO TAKEN NEERIJNEN
NAAM VOORZIENING

VOORZIENING ONTVLECHTING DVO TAKEN NEERIJNEN

Type voorziening

Reorganisatievoorziening

Doel voorziening en beleid

De voorziening is gevormd voor de kosten van personele en materiële frictie en desintegratiekosten die Avri moet maken door beëindiging van de raamovereenkomst
IBOR gemeente Neerijnen. De desintegratiekosten hebben betrekking op de af te bouwen overhead.

Toelichting toevoegingen

De stuurgroep West Betuwe en Avri hebben op 19 december 2018 de overeenkomst ‘ontvlechtingskosten Ibor Neerijnen’ ondertekend. Op basis daarvan is € 537.000
vanuit programma Pluspakket € 537.000 aan deze voorziening gedoteerd.

Toelichting onttrekkingen

---
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TABEL 44: SCHULDEN LANGER DAN 1 JAAR
DATUM EINDE LOOPTIJD

TABEL 46: OVERIGE SCHULDEN
RENTE %

STAND 31-12-’17

AFLOSSINGEN

STAND 31-12-’18

bedragen x € 1.000

GELDLENING BNG 40.10.12.12 (2005)

16-12-2020

3,55%

1.000.001

333.335

666.667

GELDLENING BNG 40.10.85.83 (2013)

1-10-2023

2,21%

2.520.000

420.000

2.100.000

GELDLENING BNG 40.10.89.41 (2014)

15-1-2024

2,00%

6.250.000

1.000.000

5.250.000

GELDLENING BNG 40.110.118 (2015)

1-10-2035

1,60%

4.500.000

250.000

4.250.000

GELDLENING BNG 40.110.265 (2015)

2-1-2036

1,60%

4.506.173

246.914

4.259.259

Kasgeldlening

GELDLENING BNG 40.110.308 (2015)

2-1-2036

1,60%

4.562.500

250.000

4.312.500

Stichting Afvalfonds

GELDLENING BNG 40.110.355 (2016)

25-1-2041

1,75%

2.784.000

116.000

2.668.000

GELDLENING BNG 40.110.356 (2016)

25-1-2041

2,13%

1.400.000

0

1.400.000

27.522.674

2.616.249

24.906.427

TOTAAL

In bovenstaande tabel is de langlopende
leningenportefeuille van Avri uiteengezet.
De langlopende schulden zijn afgelost op basis van de
met de bank overeengekomen aflossingsverplichtingen.
De totale rentelast bij deze langlopende geldleningen
over 2018 bedraagt € 486.534, deze rentelasten zijn
verwerkt in de baten en lasten van het programma
Algemene baten en lasten en naar de overige
programma’s doorbelast.
14.5 | TOELICHTING OP DE BALANSPOSTEN VLOTTENDE PASSIVA
Schulden aan openbare lichamen
De schulden aan openbare lichamen bestaan
onder andere uit de doorbetaling van opbrengsten
afvalstoffenheffing aan gemeenten.
Sommige regiogemeenten hanteren een opslag op het
basistarief afvalstoffenheffing voor de verwijdering
van zwerfafval (€ 298.000 in 2018 en € 85.000 nog
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TABEL 45: SCHULDEN AAN OPENBARE LICHAMEN
bedragen x € 1.000

31-12-18

31-12-17

Schulden openbare lichamen

2.043

1.305

Totaal

2.043

1.305

resterend uit 2017). Daarnaast is in dit saldo de nog
af te dragen loonheffing over december van € 674.000
verwerkt. De ontwikkeling van de balanspositie wordt
hoofdzakelijk verklaard door de terugbetaling van
de ontvangen voorschotten voor de DVO’s aan de
IBOR-gemeenten (€ 486.000). De afrekeningen zijn
weergegeven in het programma Pluspakket.
Overige schulden
Het reguliere crediteurensaldo ligt circa € 0,7 mln
hoger dan ultimo 2017.
De schulden aan personeel zijn met € 94.000
toegenomen. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de
reservering voor het bovenmatig verlof (meer dan 5

31-12-18

31-12-17

5.382

4.801

220

125

Crediteuren
Schulden aan personeel
Vooruitontvangen bedragen

Totaal

0

45

2.000

0

223

201

7.825

5.172

maal de overeengekomen arbeidsduur), die op basis
van de notitie inzake arbeidskostengerelateerde
verplichtingen (commissie BBV) is getroffen (€ 77.000).
In 2017 was geen reservering getroffen voor het
bovenmatig verlof.
Per 31 december 2018 is er een kortlopende
kasgeldlening van € 2.000.000 (met ingang van 10
december 2018), deze vervalt per 11 maart 2019. Deze is
aangetrokken om tijdelijk de financieringsbehoefte in te
vullen, in 2019 is langlopende financiering aangetrokken.
Overlopende passiva
De nog te betalen bedragen bestaan voor het grootste
deel uit facturen die na 1 januari 2019 worden
TABEL 47: OVERLOPENDE PASSIVA
bedragen x € 1.000

31-12-18

31-12-17

Nog te betalen bedragen

462

227

Totaal

462

227
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ontvangen, waarvan de kosten betrekking hebben op
het boekjaar 2018. Hiervoor is een verplichting ten
laste van het boekjaar 2018 opgenomen, aangezien de
prestatie in dat jaar is verricht.
Liquide middelen
Avri bankiert bij de Bank Nederlandse Gemeenten en
heeft in 2018 een doorlopende kredietfaciliteit van
€ 3,4 mln.
TABEL 48: LIQUIDE MIDDELEN
bedragen x € 1.000

31-12-2018

31-12-2017

Bank Nederlandse Gemeenten

275

305

Totaal

275

305

14.6 | NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE
VERPLICHTINGEN
De gerapporteerde vakantiedagenverplichting is het
totaal van jaarlijkse verlofrechten en het restant van de
verlofrechten uit eerdere jaren van alle medewerkers
per 31 december 2018. De laatste jaren is een
inventarisatie gedaan naar de omvang van het aantal
(restant)verlofuren van de medewerkers van Avri.
Op basis van het tussentijds verlofsaldo is medio 2018
door het managementteam besloten voor 2018 te
beoordelen of tot afkoop van verlofrechten kan worden
overgegaan en voor 2019 plannen voor afbouw op te
stellen. Dit met als doel het verlof te beheersen en
bovenmatig saldo terug te dringen, mede gezien de
financiële effecten hiervan die zijn beschreven in de
volgende alinea. De op te stellen plannen gaan uit van
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opname van uren en bij voorkeur niet van uitbetaling
ervan. We willen het verlofsaldo in samenspraak met
medewerkers zoveel als mogelijk wegwerken. Dit is wel
afhankelijk van de mogelijkheden; op de eerste plaats
de medewerkers die hier rechten in hebben, maar ook
in relatie tot de mogelijke problematiek in de bezetting
waardoor de dienstverlening van Avri onder druk zou
kunnen komen te staan.
Op basis van de notitie van de Commissie BBV inzake
arbeidskostengerelateerde verplichtingen dient voor
een bovenmatig verlofsaldo een financiële verplichting
opgenomen te worden. Het deel van het saldo dat
groter is dan vijfmaal de overeengekomen arbeidsduur
wordt hierbij als bovenmatig verondersteld.
Het bovenmatige deel ultimo 2018 (€ 77.000) is bij de
overige schulden (schuld aan personeel) als financiële
verplichting op de balans verwerkt (zie paragraaf
14.5). Eind 2018 bedroeg het totaal saldo van de
verlofrechten
€ 357.000 (inclusief bovenmatig deel van € 77.000),
hieruit resteert een niet uit de balans blijkende
verplichting van € 280.000. Eind 2017 was de niet uit
de balans blijkende verplichting € 314.000.
TABEL 49: NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE
VERPLICHTINGEN
bedragen x € 1.000

Vakantiedagenverplichting
Huur gemeentewerf Kesteren
Erfpachtcanon Regio Rivierenland

OMVANG

EINDE CONTRACT

280

nvt

51

onbepaald

221

onbepaald
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HOOFDSTUK 15 | INVESTERINGSKREDIETEN
15.1 | UITPUTTING INVESTERINGSKREDIETEN
In deze tabel is de voortgang op de uitputting van de
goedgekeurde investeringskredieten uiteengezet.
In deze tabel zijn het jaar van kredietverlening, het
kredietbedrag, de uitgaven in 2018 en het restant
krediet inzichtelijk. Ook worden kredieten gereed
gemeld indien de investering voltooid is. De bij
de jaarrekening 2018 afgeronde investeringen
worden per 1 januari 2019 geactiveerd en leiden
vanaf begrotingsjaar 2019 tot kapitaallasten
(afschrijvingslasten en rentelasten) in de programma’s.
In paragraaf 15.2 worden de belangrijkste investeringen
nader toegelicht.
Uit de tabel blijkt dat van het totaal tot en met 2017
verleend kredietbedrag per 1 januari 2018 € 10,5 mln
resteert. Voor begrotingsjaar 2018 is voor in totaal
€ 1,1 mln aan nieuw investeringskrediet door het
Algemeen Bestuur goedgekeurd. In 2018 is in totaal
€ 5,8 mln op deze kredieten verantwoord.
Hierdoor resteert per 31 december 2018 een bedrag
van € 5,3 mln aan openstaand saldo. Van het
openstaand saldo per 31 december 2018 wordt in
voorliggende jaarstukken € 0,2 mln gereed gemeld.
15.2 | TOELICHTING INVESTERINGSKREDIETEN
Vervanging brengvoorzieningen
Voor zowel de ondergrondse als bovengrondse
brengvoorzieningen is een onderbesteding op de
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TABEL 50: INVESTERINGSKREDIETEN

VERVANGING VLOERBEDEKKING KANTOORGEBOUW

JAAR
KREDIETVERLENING

TOTAAL
KREDIET
BEDRAG

2011

45

RESTANT
PER
31-12-2017
45

UITGAVEN
T/M
31-12-18
0

RESTANT
PER
31-12-18

PROGNOSE

45

INRICHTING KANTOORGEBOUW

2012

85

48

0

48

OVERKAPPING KANTOORGEBOUW

2014

100

95

0

95

6 AFZETCONTAINER INCL. KLAPNETTEN

2014

60

20

0

20

2 KRAANWAGENS (KREDIET 599)

2014

720

31

17

14

BOORDCOMPUTERS WAGENPARK

2015

10

10

0

10

HEMELWATERAFVOER

2016

100

57

111

-54

AANPASSING WEEGKANTOOR

2016

50

50

0

50

3 CADDY’S

2016

90

89

29

61

6 ROLLERPACKERS

2016

150

150

0

150

ICT PROJECTPLAN

2016

784

506

21

485

OVERNAME WERKPLEKKEN REGIO

2016

20

20

0

20

NIEUW AFVALBELEID - OMGEKEERD INZAMELEN

2017

9.404

9.349

4.816

4.534

MATERIEEL AFVALBEHEER

2018

80

0

34

45

GEREED

ONDERGRONDSE BRENGVOORZIENINGEN

2018

250

0

31

219

GEREED

BOVENGRONDSE BRENGVOORZIENINGEN

2018

100

0

0

100

GEREED

MINI CONTAINERS

2018

150

0

277

-127

GEREED

BEDRIJFSCONTAINERS

2018

60

0

49

11

GEREED
GEREED

MATERIEEL IBOR

2018

400

0

436

-36

HUISVESTING

2018

100

0

0

100

12.758

10.470

5.820

5.790

Totaal

*) 	Op 16 november 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 9,4 mln voor de invoering van het nieuwe
afvalbeleid, deze is verwerkt in de jaarrekening 2017. Nadat begin 2018 de aanbesteding van de ondergrondse containers had plaatsgevonden is een aanbestedingsvoordeel van € 0,5 mln verwerkt in de begroting 2019 (opgesteld voorjaar 2018). Het budget is met dit bedrag verlaagd en derhalve moeten we bij de uitvoering
van het project uitgaan van een projectbudget van € 8,9 mln.
**) betreft investeringen en/of overname van activa zoals opgenomen in de dienstverleningsovereenkomsten voor het beheer van de openbare ruimte (IBOR).
De kapitaallasten van deze activa worden toegerekend aan de betreffende IBOR gemeente in het programma Pluspakket.
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jaarlijkse vervangingskredieten gerealiseerd. Dit
is zowel het gevolg van de grootschalige invoering
van brengvoorzieningen door het nieuwe beleid
als de huidige staat van de containers. De huidige
bovengrondse brengvoorzieningen verkeren nog
in goede staat, waardoor vervanging niet nodig is
gebleken.
Vervanging mini-containers
Op de vervanging van mini-containers is het krediet
overschreden, dit ligt in lijn met voorgaande jaren en is
reeds gemeld in de bestuursrapportage 2018. Doordat
huishoudens afval en grondstoffen blijven scheiden,
blijft het aantal wisselingen en te vervangen minicontainers groot. Daarnaast zijn meer mini-containers
dan verwacht uitgeleverd aan nieuw opgeleverde
woningen in het verzorgingsgebied.
Materieel IBOR
De overschrijding van het krediet wordt verklaard door
hogere aanschafprijzen voor aangekochte voertuigen
en een onvoorziene aanpassing aan een bestaand
voertuig.

er uit de watervergunning werkzaamheden voort die
kostenverhogend zijn. Naar verwachting blijft de totale
investering binnen het bijgestelde krediet.
Invoering nieuw afvalbeleid
De gerealiseerde uitgaven over 2018 bestaan
hoofdzakelijk uit de aanschaf en plaatsing van nieuwe
ondergrondse restafvalcontainers. Daarnaast zijn
er kosten gemaakt voor juridische ondersteuning,
communicatie en projectleiding. Per 31 december
2018 resteert een projectbudget van € 4,0 mln.
Binnen het totale projectbudget is sprake van diverse
afwijkingen als gevolg van het verloop van het project.
De nadelen bestaan onder andere uit extra taken door
aanwijzing locaties, extra kosten door de gewijzigde
aanwijsprocedure, extra te plaatsen ondergrondse
containers en kosten voor technische tegenvallers
bij de plaatsing van ondergrondse containers. De
voordelen bestaan uit onder andere de aanschaf van
mini-containers en een kleiner aantal te verplaatsen
bestaande ondergrondse containers. In 2018 zijn
de financiële mee- en tegenvallers allen binnen het
bestaande projectbudget verwerkt.

Hemelwaterafvoer
De investering met betrekking tot de hemelwaterafvoer
is nog niet gereed. In de bestuursrapportage 2018
is reeds een bijstelling van het krediet van
€ 90.000 gemeld. De voorbereidingskosten zijn hoger
uitgevallen vanwege in 2015 niet-voorziene zaken
zoals bodemonderzoek, partijkeuringen, procedure
watervergunning en projectleiding. Daarnaast vloeien
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HOOFDSTUK 16 | VASTSTELLINGSBESLUIT
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2019.

BESLUIT:
- De jaarstukken 2018 vast te stellen
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2019.

De secretaris,

De voorzitter,

Dhr. E.J. de Vries

Dhr. J. Reus
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BIJLAGE 1 | CONTROLE VERKLARING ACCOUNTANT
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BIJLAGE 2 | AFREKENING BTW PROGRAMMA BASISPAKKET MET GEMEENTEN
GEMEENTE

WEST BETUWE
TOTAAL

BUREN

CULEMBORG

GELDERMALSEN

WEST BETUWE

NEDER-BETUWE

LINGEWAAL

WEST BETUWE
MAASDRIEL

NEERIJNEN

TIEL

WEST MAAS & WAAL

ZALTBOMMEL

Afrekening debetnota 2018 m.b.t. het gemeentelijk aandeel in de kosten van inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval 2018
verdeelsleutel: aantal inwoners

239.907

26.348

27.865

26.599

23.301

11.164

24.254

12.342

41.491

18.816

27.727

Aandeel gemeenten totaal 2018

388.744

42.694

45.152

43.101

37.757

18.090

39.301

19.999

67.232

30.489

44.929

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

388.744

42.694

45.152

43.101

37.757

18.090

39.301

19.999

67.232

30.489

44.929

81.636

8.966

9.482

9.051

7.929

3.799

8.253

4.200

14.119

6.403

9.435

470.381

51.660

54.634

52.152

45.686

21.889

47.554

24.199

81.351

36.892

54.364

Winstopslag 2018
Totaal exclusief omzetbelasting
Omzetbelasting 21%
Totaal inclusief omzetbelasting

Afrekening creditnota 2018 m.b.t. het gemeentelijk aandeel in de opbrengst uit de afvalstoffenheffing 2018
verdeelsleutel: aantal inwoners

239.907

26.348

27.865

26.599

23.301

11.164

24.254

12.342

41.491

18.816

27.727

Aandeel gemeenten totaal 2018

441.225-

48.458-

51.248-

48.920-

42.854-

20.532-

44.607-

22.699-

76.308-

34.605-

50.994-

Totaal

441.225-

48.458-

51.248-

48.920-

42.854-

20.532-

44.607-

22.699-

76.308-

34.605-

50.994-

29.156

3.202

3.386

3.233

2.832

1.357

2.948

1.500

5.042

2.287

3.370

Per saldo te ontvangen van Avri

Toelichting: gemeenten betalen in totaal€ 29.156 aan Avri. Door facturering van de uitvoeringskosten wordt aan omzetbelasting in totaal€ 81.636 gefactureerd. Per saldo een BTW voordeel van€ 52.480
voor de gemeenten, als gevolg van de hogere uitvoeringskosten bij Avri. De BTW bedragen op begrotings- en realisatiebasis zijn weergegeven in de programmalasten van programma Basispakket
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BIJLAGE 3 | SAMENVATTEND OVERZICHT JAARRAPPORTAGES HANDHAVING
TABEL 51: BASISPAKKET (ASV)

GEMEENTE

2015

AANTAL BEKEURINGEN
(PROCESSEN-VERBAAL)
2016
2017

2018

AANTAL GEREGISTREERDE
WAARSCHUWINGEN
2018

AANTAL INWONERMELDINGEN

AANDACHTSGEBIEDEN
(URENINZET (%) PER GEMEENTE)
BIJPLAATSINGEN
ONJUIST AANBIEDEN

2016

2017

2018

BUREN

13

16

17

34

8

103

108

126

39%

55%

OVERIG
6%

CULEMBORG

44

84

131

175

18

266

289

533

41%

58%

1%

GELDERMALSEN

12

37

71

47

6

139

136

130

26%

72%

2%

LINGEWAAL

0

8

4

8

1

28

31

27

23%

70%

7%

MAASDRIEL

33

54

40

42

1

79

55

124

55%

41%

4%

9

63

39

57

7

121

108

127

28%

63%

9%

NEERIJNEN

12

10

5

21

1

54

46

45

27%

68%

5%

TIEL

68

179

174

269

68

949

781

743

67%

21%

12%

0

26

29

19

2

37

42

25

27%

59%

15%

NEDER-BETUWE

WEST MAAS EN WAAL
ZALTBOMMEL
TOTAAL

50

78

68

58

5

181

127

228

37%

43%

20%

241

555

578

730

117

1957

1723

2108

54%

37%

9%

TABEL 52: PLUSPAKKET (APV+)

SAMENVATTEND OVERZICHT JAARRAPPORTAGE HH (APV+)
AANTAL
GEREGISTREERDE
WAARSCHUWINGEN

PARKEREN

3017

88

99%

1%

-

-

-

-

NEDER-BETUWE

14

14

-

100%

HOND, VUURWERK

53

58%

0%

42%

NEERIJNEN

49

8

76%

24%

HOND, VUURWERK

76

20%

54%

26%

CULEMBORG
GELDERMALSEN

AANDACHTSGEBIEDEN
(% PV’S PER GEMEENTE)
OVERIG BIJZ:
DUMP, ZWERF
-

AANTAL
INWONERMELDINGEN

AANDACHTSGEBIEDEN (% PER GEMEENTE)

AANTAL BEKEURINGEN
(PROCESSEN-VERBAAL)

OVERLAST

PARKEREN

OVERIG

123

40%

30%

30%

26

55%

9%

36%

TIEL

7636

635

96%

4%

DHW, HOND

1025

29%

48%

23%

ZALTBOMMEL

3089

151

98%

2%

OVERLAST

236

53%

39%

8%

13.805

896

98%

2%

1604

34%

42%

24%

TOTAAL
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BIJLAGE 4 | INZET MEDEWERKERS UIT KWETSBARE GROEPEN PER
GEMEENTE IN 2018
TABEL 53
GEMEENTE

SW

NEERIJNEN

8

P-WET

WA JONG

WERKERVARINGSPLAATS

WERKACTIVERINGSPLAATS

TAALSTAGE

LEERWERKROUTE

RECLASSERING

2

BUREN

20

3

NEDER-BETUWE

16

1

TIEL

9

3

GELDERMALSEN

8

FLEXPLOEG

2

TOTAAL IBOR:

63

7

2

1

1

1
3

3

3

1

1

6

2

3

1

3

6

7

93

In totaal werken er 93 mensen vanuit de kwetsbare groepen in het beheer van de openbare ruimte.
De mensen, die tot de doelgroep SW, P-wet, Taalstage en Leerwerkroute (LWR) behoren, komen uit de betreffende gemeente.
Naast IBOR worden er nog 2 personen ingezet bij de afvalinzameling en is 1 persoon werkzaam in de kantine van Avri.

Naast de inzet van deze medewerkers hebben we in 2018
vanuit Avri zelf 4 personen begeleid naar een baan buiten onze
organisatie. Deze mensen zijn vanuit de bijstand doorgegroeid
naar een betaalde baan. Daarnaast hebben we vanuit Avri ook
14 personen ‘werkfit’ gemaakt en zo bijgedragen aan hun
zoektocht naar betaald werk.
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BIJLAGE 5 | BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD
TABEL 54: TOTAALOVERZICHT LASTEN PER TAAKVELD

TABEL 55: TOTAALOVERZICHT BATEN PER TAAKVELD

BEGROTING 2018

Taakveld 0.2 Burgerzaken
Taakveld 0.4 Overhead
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

BERAP 2018

JAARREK 2018

BEGROTING 2018

10

12

25

5.946

5957

5625

29

27

30

971

1.145

986

Taakveld 0.2 Burgerzaken

BERAP 2018

JAARREK 2018

14

16

29

Taakveld 0.4 Overhead

0

0

0

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting

0

0

2

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

1.360

1.571

1.122

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

3.832

4.519

4.761

4.433

5.120

5.423

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen

17

20

13

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen

19

22

16

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

34

40

37

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

50

58

43

Taakveld 3.4 Economische promotie

185

219

212

Taakveld 3.4 Economische promotie

253

292

241

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

236

278

251

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

256

296

286

3.705

4.369

5.461

4.190

4.840

6.216

Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
Taakveld 7.2 Riolering
Taakveld 7.3 Afval
Taakveld 7.4 Milieubeheer
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen

670

759

782

3.645

4.298

2.287

21.650

22.215

22.421

10

12

8

602

710

688

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

15

17

13

Totaal Saldo van baten en lasten

41.558

44.598

43.600

118

107

416

Taakveld 0.10 Mutaties reserves
Saldo van baten en lasten na reserve mutaties

TERUG

41.676

44.705

44.016

Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
Taakveld 7.2 Riolering
Taakveld 7.3 Afval
Taakveld 7.4 Milieubeheer
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
Totaal Saldo van baten en lasten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
Saldo van baten en lasten na reserve mutaties

0

0

782

3.960

4.574

2.603

26.323

26.959

26.435

12

14

9

762

880

785

15

0

14

41.646

44.642

44.006

25

41

10

41.671

44.683

44.016

VOLGENDE

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

College (voorlopig):

Gemeente

Buren
Besluitvorming:
Raad 25 juni
College 3 juni
“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.”

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 PMposten. 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

Definitief

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.
“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.
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Algemeen Bestuur
4 juli 2019
8, ter besluitvorming
Dagelijks Bestuur
Begroting 2020 Avri

Voorstel
1. De begroting 2020 (inclusief de meerjarenbegroting tot en met 2023) van Avri vast te stellen.
2. In te stemmen met de in de begroting opgenomen investeringskredieten 2020 (€ 2.985.000).
3. Kennis te nemen van de zienswijzen van de gemeenteraden te ontvangen op het in de begroting
opgenomen voorkeursscenario van het Dagelijks Bestuur voor de tarieven afvalstoffenheffing 2020
(inrichting basistarief en variabele tarieven ten behoeve van de definitieve vaststelling eind 2019)

Inleiding
Ook in 2020 werkt Avri samen met de 8 gemeenten aan het terugdringen van het restafval in de regio
rivierenland. We voeren de taken rondom de inzameling en verwerking van afvalstoffen en grondstoffen uit
binnen het kader zoals deze door de gemeenten zijn vastgesteld. In deze begroting wordt duidelijk dat we
verwachten om in 2020 uit te komen op 60 kilo restafval per persoon, waardoor minder CO2 wordt
uitgestoten, meer grondstoffen kunnen worden hergebruikt. De regionale doelstellingen van de gemeenten
worden naar verwachting in 2020 bereikt.
Overheidsmaatregelen en marktomstandigheden zorgen voor stijging afvalstoffenheffing
De ontwikkeling van het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing kent een verhoging van € 16 per huishouden ten
opzichte van 2019 (7%). Dit is het gevolg van dalende grondstofvergoedingen en stijgende
verwerkingstarieven waar gemeenten in Nederland momenteel mee te maken hebben. De laatste jaren
zorgen overheidsmaatregelen – zoals de afvalstoffenbelasting op de verbranding van restafval – voor stijging
van de afvalstoffenheffing. Daarnaast zorgen de actuele marktomstandigheden (zowel nationaal, Europees
als wereldwijd) voor krapte op de verwerkingsmarkt, waardoor verwerkingstarieven stijgen en vergoedingen
voor grondstoffen dalen. Deze ontwikkelingen houden geen verband met de invoering van nieuwe beleid en
zouden in sommige gevallen zelfs nadeliger uitvallen in het oude inzamelbeleid (bijvoorbeeld de
belastingverhoging op restafval).
Dergelijke overheidsmaatregelen en marktomstandigheden staan in contrast met de toenemende invoering
en positieve resultaten rondom zogenaamde bronscheiding (scheiding door inwoners). Immers, ondanks
verbeterde afvalscheiding de afgelopen jaren gaan de prijzen door dergelijke – niet beïnvloedbare – factoren
jaarlijks omhoog. Ook de Avri gemeenten ondergaan deze tendens, wat de communicatie bemoeilijkt en de
beeldvorming negatief beïnvloed. Vorig jaar maakten veel gemeenten melding van stijging van de
afvalstoffenheffing 2019. Die gemeenten ervaren dezelfde ontwikkelingen als de Avri gemeenten, dus dit
beeld zal zich naar verwachting herhalen voor 2020.
Stimuleren afvalscheiding door vergroten variabel deel afvalstoffenheffing
Bij de behandeling van de tarieven afvalstoffenheffing voor 2019 hebben meerdere gemeenten aangegeven
in de toekomst te willen groeien naar een groter variabel deel om afval scheiden optimaal te belonen. De
keuze voor de tarieven voor 2019 betekende namelijk een forse stijging van het basistarief, resulterend in een
totaal aandeel van 83% van het totale gemiddelde tarief voor 2019. Het te beïnvloeden deel voor
huishoudens is daarmee teruggebracht naar 17%. In voorliggende begroting 2020 geven we invulling aan
deze intentie. Om de stijging van de variabele tarieven te matigen, zal ook het basistarief worden verhoogd
om de begroting kostendekkend te maken. De gemiddelde tarieven afvalstoffenheffing liggen ondanks de
stijging waarschijnlijk nog onder het landelijke gemiddelde.
Toenemende financiële risico’s
De invoering van het nieuwe beleid (Van Afval Naar Grondstof) per 1 juli 2019 heeft vergaande
consequenties voor inkomsten en uitgaven van Avri. Deze zijn sinds de oprichting van Avri nog niet eerder zo
complex en onvoorspelbaar. De risico's die Avri loopt zijn daarom net als in 2019 fors groter dan voorheen.
Tevens nemen de risico's van Avri verder toe, omdat we steeds meer grondstoffen inzamelen en de prijzen
van grondstoffen zich grillig gedragen en afhankelijk zijn van wereldwijde ontwikkelingen. Ook op het gebied
van de vergoedingen die Avri ontvangt voor het kunststof verpakkingsmateriaal nemen de risico's toe. Dit als
gevolg van de complexiteit en onduidelijkheid in de landelijke afspraken tussen ministerie, VNG en het
afvalfonds. Er heeft nog altijd geen definitieve afrekening plaatsgevonden over de voorgaande jaren (2016,
2017 en 2018). Berichtgeving vanuit de raamovereenkomst partijen geven een risico op naheffing voor
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Nederlandse gemeenten tussen de tienduizend- en honderdduizenden euro’s. Voor de Avri gemeenten wordt
dit risico ingeschat op circa € 0,4 mln. per jaar.
Een ongelukkige samenloop van omstandigheden is dat de voorziening waarmee we binnen Avri de risico's
kunnen afdekken relatief gezien nog nooit zo laag gelegen heeft, terwijl de risico's nog nooit eerder zo hoog
waren. Daardoor is het weerstandsvermogen in 2020 geclassificeerd als 'ruim onvoldoende'. Zoals
aangekondigd in de kadernota, wordt in de begroting tevens zichtbaar dat het weerstandsniveau groeit naar
'voldoende' niveau om de risico's te dekken. Dat is belangrijk, mede omdat we mogen verwachten dat in 2023
of 2024 opnieuw een beleidsverandering zal plaatsvinden om de hoeveelheid restafval te laten dalen naar 30
kg. (landelijke doelstelling 2025). Het tempo waarin de risico’s voor Avri worden afgedekt naar een voldoende
weerstandsniveau (door tijdelijke verhoging van de afvalstoffenheffing) is een afweging van het bestuur.
Flankerend beleid
In 2019 en 2020 ontwikkelen we in samenwerking met de gemeenten flankerend beleid. We volgen de
effecten van het nieuwe afvalbeleid nauwkeurig waar het gaat om bijvoorbeeld scheiding van restafval,
vervuiling van grondstoffen, ontwijkgedrag van inwoners (zwerfafval, dumpingen) en maatregelen en
mogelijkheden om de hoeveelheid restafval verder terug te dringen. Zoals in de kadernota 2020 aangegeven
zijn er nog geen kosten voor de gescheiden inzameling van incontinentiemateriaal opgenomen. Dit wordt
momenteel uitgewerkt en hierover heeft het Algemeen Bestuur nog geen besluit genomen. We willen ons
hierbij pro actief en flexibel opstellen om in verbinding te staan met de inwoners en maximaal bij te dragen
aan de regionale en landelijke doelstellingen rondom het verminderen van de hoeveelheid restafval.
Beheer openbare ruimte
Avri streeft naar partnerschap met haar gemeenten als het gaat om 'Schoon, Heel en Veilig' in de openbare
ruimte. Binnen dit partnerschap wil Avri een betrouwbare partij zijn die zonder winstoogmerk extra
klantwaarde levert vanwege haar regionale binding, jarenlange ervaring in de regio en diversiteit en
samenhang in het aanbod van de dienstverlening. Hierbij staat een bedrijfsmatige, transparante en
klantgerichte aanpak voorop. Deze klantwaarde bieden we wanneer het gaat om daling van kosten,
verbetering van kwaliteit, perspectief voor medewerkers, innovatie en maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Dit is vooral te danken aan de goede en intensieve samenwerking tussen de vier
opdrachtgevende gemeenten en Avri.
De huidige omvang van de IBOR-taken stelt ons in staat professioneel, snel en flexibel te reageren en de
inzet dusdanig te organiseren waar deze nodig is, waardoor we het 'Schoon, Heel en Veilig' houden van de
openbare ruimte steeds efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren. De goede afstemming en samenwerking
met de medewerkers van de gemeenten levert een belangrijke bijdrage aan dit goede resultaat. Ook de
ontwikkeling van een uniforme rapportage- en begrotingsstructuur (dienstenstructuur) draagt bij aan het
verder professionaliseren van de afdeling IBOR van Avri.
Beoogd effect
Het voldoen aan de wettelijke termijn voor het indienen van de begroting bij de provincie.
Hiermee wordt bovendien aan de deelnemende gemeenten vroegtijdig inzicht gegeven in de ontwikkeling van
de financiële positie van GR Avri en de tarieven afvalstoffenheffing.
Argumenten
1.1 Het vaststellen van de begroting en de daarin opgenomen (programma)budgetten is een bevoegdheid
van het AB.
1.2 De begroting is meerjarig structureel in evenwicht.
De structurele lasten zijn gedekt door structurele baten.
1.3 Per 2023 voldoet het weerstandsvermogen aan de vastgestelde norm.
Het Algemeen Bestuur heeft de norm voor het weerstandsvermogen vastgesteld op factor 1,0 van de risico's.
Door de forse inzet van de voorziening de laatste jaren ten gunste van het tarief afvalstoffenheffing, is het
saldo sinds 2016 tot onder deze norm gedaald waardoor niet alle risico's afgedekt zijn. In voorliggende
begroting wordt de weerstandscapaciteit jaarlijks vergroot door toevoegingen vanuit de afvalstoffenheffing,
waardoor per 2023 de risico's weer volledig zijn afgedekt. De ontwikkeling van het weerstandsvermogen is
weergegeven in het onderdeel Financiën van dit voorstel.
2.1 Dit betreffen vervangingsinvesteringen die nodig zijn om de dienstverlening te kunnen continueren.
De kapitaallasten van deze investeringen zijn verwerkt in voorliggende begroting.
3.1 De tarieven afvalstoffenheffing 2020 worden in voorliggend voorstel nog niet vastgesteld.

De tarieven worden definitief vastgesteld bij de verordening afvalstoffenheffing 2020 in december 2019. In de
begroting is het voorkeursscenario van het Dagelijks Bestuur Avri voor de hoogte van het basistarief en de
variabele tarieven voor 2020 opgenomen. In bijlage 2 van de begroting zijn een aantal alternatieve scenario's
uitgewerkt. Deze alternatieve scenario’s kunnen – evenals voor de vaststelling van de tarieven 2019 is
gebeurd – op basis van de ontvangen zienswijzen worden betrokken bij de uiteindelijke besluitvorming.
In verband met de rechtmatige onderbouwing van de tarieven afvalstoffenheffing (kostendekkendheid) dient
bij afwijking op het in deze begroting opgenomen voorkeursscenario voorafgaand een begrotingswijziging
door het Algemeen Bestuur te worden vastgesteld (uiterlijk december 2019). Een begrotingswijziging geeft
daarnaast ruimte om ontwikkelingen in het tarief afvalstoffenheffing mee te nemen (zie onderdeel Financiën
van dit voorstel).
Kanttekeningen
1.1 Het weerstandsvermogen van het programma Basispakket blijft t/m 2022 onder het vastgestelde niveau.
Voor 2019 en 2020 nemen de risico's met ca. € 1,3 mln. toe als gevolg van de invoering van het nieuwe
afvalbeleid (onzekerheid scheidingsgedrag huishoudens en vervuiling grondstoffen) en het risico dat
gemeenten in Nederland een deel van de vergoeding voor het kunststof moeten terugbetalen. Aangezien de
weerstandscapaciteit al ruimschoots onder het actuele risicoprofiel lag, daalt het weerstandsvermogen naar
ratio 0,3 (betekenis: 'Ruim onvoldoende'). De afvalstoffenheffing zou de komende jaren verder moeten
worden verhoogd om eerder dan 2023 te voldoen aan de minimale norm ter dekking van de risico's (ratio 1,0).
De ontwikkeling van het weerstandsvermogen is weergegeven in het onderdeel 'Financiën' van dit voorstel.
1.2 Stijging van het variabele deel van de afvalstoffenheffing vergroot financiële risico's voor Avri en
gemeenten.
De stijging van kosten per 2020 wordt gedekt door een stijging van de gemiddelde afvalstoffenheffing.
Diverse gemeenten hebben de voorkeur gegeven om het variabele deel van de heffing te vergroten. De
balans dat goed scheiden loont wordt hierdoor hersteld. Door een toenemend aandeel van het variabele tarief
worden de inkomsten meer afhankelijk van het scheidingsgedrag van huishoudens. Bij een dergelijke,
ingrijpende beleids- en tariefverandering is dit uiterst onzeker. Het effect van dit risico kan worden verminderd
door het basisdeel te vergroten. In de begroting zijn een zestal scenario’s opgenomen voor de inrichting van
de tarieven afvalstoffenheffing.
Communicatie
De begroting 2020 wordt digitaal beschikbaar gesteld via de website van Avri.
Financiën
Programma Basispakket
Het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing stijgt per 2020 van gemiddeld € 219 per huishouden naar € 235 per
huishouden (+7%). De stijging wordt hoofdzakelijk verklaard door toenemende verwerkingskosten, dalende
grondstofvergoedingen, toename van uitvoeringskosten en autonome prijsindexeringen. Uit onderstaande tabel
blijkt – evenals voorgaande jaren – de grote mate van onvoorspelbaarheid van de begroting. Deze wordt steeds
gevoeliger voor marktmechanismes en overheidsmaatregelen. In de volgende alinea’s worden de mutaties
toegelicht onder verwijzing naar de letters in de tabel.
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Ontwikkeling tarief afvalstoffenheffing per 2020
€ 219

Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing 2019
a)

Vervallen extra kosten oude afvalbeleid (tot 1 juli 2019)

-€ 9

b)

Vervallen eenmalige risico opslag 2019

-€ 6

c)

Stijging verwerkingstarief GFT afval

€9

d)

Stijging overige verwerkingstarieven (o.a. belastingverhoging)

€3

e)

Daling vergoedingen grondstoffen

€7

f)

Autonome prijsindexeringen

€6

g)

Uitvoeringskosten basispakket

€5

h)

Overige mutaties, per saldo

€1
€ 16

i)

Gescheiden inzameling en verwerking incontinentiemateriaal

PM

j)

Kapitaallasten extra benodigd projectbudget nieuw afvalbeleid

PM

k)

Dividend uitkering Avri Realisatie B.V.

PM

Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing 2020

€ 235

Vervallen extra kosten in verband met uitstel afvalbeleid (a en b)
In de begroting 2019 (na 2e wijziging zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur in december 2018) zijn voor
2019 twee verschillende vormen van (inzamel)beleid van toepassing; het oude inzamelbeleid tot 1 juli 2019 en
het nieuwe beleid vanaf 1 juli 2019. In het oude beleid tot 1 juli 2019 gelden hogere inzamelkosten, een hoger
aanbod restafval (gemiddeld 100 kg. restafval per inwoner) en een lager aanbod grondstoffen. Per 2020
verwachten we het gehele kalenderjaar een aanbod van 60kg. restafval, waardoor de totale kosten per saldo
€ 0,8 mln. (€ 9 per huishouden) lager liggen dan in het eerste halfjaar 2019. Daarnaast is – op basis van de
besluitvorming in december 2018 - in de tariefstelling voor 2019 een eenmalige risico opslag van € 0,5 mln. (€ 6
per huishouden) verwerkt. Deze komt per 2020 te vervallen.
Stijgende verwerkingstarieven en dalende grondstofvergoedingen (c, d en e)
Ondanks de hiervoor beschreven voordelen stijgt de gemiddelde afvalstoffenheffing. Dit is enerzijds gevolg van
een aanbesteding voor het GFT afval, dat heeft geresulteerd in een forse stijging van het verwerkingstarief door
beperkte capaciteit op de markt. Door de landelijke reductie van restafval neemt de GFT fractie toe.
Tegelijkertijd is de verwerkingscapaciteit nauwelijks toegenomen. Het groeiende aanbod drijft de prijs op de
verwerkingsmarkt op.
Met de verhoging van de afvalstoffenbelastingbelasting hoopt de regering de hoeveelheid restafval te
beïnvloeden. Dergelijke, niet beïnvloedbare, belastingmaatregelen werken verhogend door in het tarief
afvalstoffenheffing. In het regeerakkoord is afgesproken dat de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 verder
wordt verhoogd, meer dan de verdubbeling die eerder door de regering was aangekondigd en waarmee in de
begroting 2019 rekening is gehouden.
Daarnaast is er een jaarlijks dalende vergoeding voor het kunststof verpakkingsmateriaal op basis van de
landelijke overeenkomst die hiervoor gesloten is. Ook het markttarief voor de verwerking van papier wordt naar
beneden bijgesteld op basis van de realisatiecijfers 2018.
Stijgende uitvoeringskosten basispakket (f, g en h)
Zoals in de kadernota 2020 aangegeven, is voor de verwachte loonontwikkeling na 1 januari 2019 uitgegaan van
de publicaties van het Centraal Planbureau (CPB). Hieruit volgt een verwachte indexering voor loonkosten van
3% en 2,5% voor materiele budgetten. Contractueel overeengekomen prijsindexen zijn tevens toegepast.
We stellen de uitvoeringskosten bij op basis van de realisatiecijfers 2018 en investeringen die we nodig achten
naar aanleiding van (de besluitvorming rondom) de invoering van het nieuwe afvalbeleid. Dit betreft onder
andere de inzameling van blik bij glas en toename van toezicht op de milieustraten (door toenemend aanbod) .
We breiden de capaciteit voor handhaving uit op basis van de structurele toename van meldingen. Tot slot
investeren we in beleidscapaciteit om (onderzoek naar flankerend) beleid in 2020 verder vorm te kunnen geven
(o.a. uitwerking sorteeranalyses, keukenmanagement) en bij te dragen aan het bereiken van de regionale
doelstellingen. De overige (materiele) budgetten stijgen met name door verhoging van het budget voor plastic
afvalzakken (te gebruiken in de mini container voor plastic) om controle op vervuiling efficiënter te kunnen
uitvoeren.
Nog niet in de begroting verwerkte ontwikkelingen (i,j en k)
In voorliggende begroting is geen rekening gehouden met ontwikkelingen die gedurende 2019 kunnen
plaatsvinden en die een effect kunnen hebben op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Op basis van de huidige

inzichten betreft dit de kosten voor gescheiden inzameling en verwerking van incontinentiemateriaal, de
kapitaallasten die volgen uit het extra benodigd projectbudget voor het nieuwe afvalbeleid en een eventuele
dividend uitkering vanuit Avri Realisatie B.V. Hierover heeft op dit moment (maart 2019) echter nog geen
besluitvorming door het Algemeen Bestuur plaatsgevonden.
Het baten- en lastentotaal van dit programma bedraagt in 2020 € 28,2 mln. Het exploitatiesaldo van het
programma basispakket bedraagt € 51.000 en wordt toegevoegd aan de voorziening Basispakket. Dit is het
gevolg van het geringe, jaarlijkse afrondingsverschil tussen gemiddeld kosten- en opbrengstentarief.
In meerjarig perspectief verwachten we voor 2021 en 2022 een geringe stijging van de afvalstoffenheffing.
Tegenover autonome prijsindexeringen en afbouw van incidentele dekking van kosten uit reserves en
voorzieningen van Avri staan kostenvoordelen die ontstaan door de overdracht van de stortplaats per 2020. Per
2023 daalt de afvalstoffenheffing door het vervallen van kapitaallasten en doordat aanvulling van de
weerstandscapaciteit vanaf dat jaar niet meer nodig is. In het meerjarenperspectief is geen tariefegalisatie
toegepast aangezien dit voor 2021 en 2022 zou leiden tot een verdere daling van de weerstandscapaciteit.
Programma Pluspakket
In dit programma zijn diensten opgenomen die individuele gemeenten in aanvulling op het basispakket
contractueel van Avri kunnen afnemen. Dankzij dit pluspakket levert Avri een breed dienstenpakket voor haar
gemeenten. De grootste activiteit binnen het pluspakket betreft het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte
(IBOR). Dit bevat zowel de uitvoering- en beheertaken op het gebied van groen, grijs, riolering, verkeer,
openbare verlichting, begraafplaatsen, speeltuinen, gladheidbestrijding en ongediertebestrijding als de intake en
afhandeling van meldingen in de openbare ruimte.
Verder levert Avri diensten op het gebied van toezicht en handhaving op (onderdelen van) de APV en nog een
aantal overige activiteiten (o.a. voorlichting, extra gft inzameling).
Het baten- en lastentotaal bedraagt in voorliggende begroting € 12,5 mln. Hierbij wordt verondersteld dat zich
geen wijzigingen in het dienstverleningspakket zullen voordoen per 2020. De baten en lasten voor de IBOR
activiteiten zijn gebaseerd op de op 30 juni 2018 aangeleverde werkbegrotingen 2019. Gemeenten waarmee
een DVO is afgesloten kunnen hieruit de hoogte van de autonome kostenontwikkeling (loonkosten, overhead)
voor 2020 van de Avri dienstverlening afleiden.
Het exploitatiesaldo van dit programma is € 0, aangezien de IBOR activiteiten op basis van de
raamovereenkomsten met de gemeenten worden verrekend en de overige activiteiten tegen kostprijs worden
uitgevoerd.
Programma Bedrijfsafval
Bedrijven kunnen hun afval en grondstoffen tegen een marktconform tarief laten inzamelen en verwerken door
Avri. Het resultaat komt uit op € 68.000 (voor Vpb). Het rendement op de omzet is 4%. Dit resultaat ligt lager dan
in de begroting 2019 en de realisatie 2018. Belangrijkste oorzaak van deze daling is de stijging van het
verwerkingstarief voor het bedrijfsafval met ca. 35% als gevolg van een aanbesteding. Hieruit blijkt de krapte
van verbrandingscapaciteit op de huidige markt Een dergelijke stijging kunnen we (en mogen we voor sommige
klanten op basis van het contract) niet volledig doorberekenen aan de klanten, aangezien de concurrentiepositie
dan onder druk komt te staan. Daarnaast verwachten we een lagere marktvergoeding voor het ingezamelde
bedrijfspapier. Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve bedrijfsafval.
Investeringen
Er wordt voor € 2.985.000 investeringskrediet aangevraagd voor vervangingsinvesteringen, met name voor
materieel en inzamelmiddelen. De kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen zijn verwerkt in de
meerjarenbegroting.
Weerstandsvermogen
Risico's basispakket
De weerstandscapaciteit voor de risico's van het basispakket is de laatste jaren sterk afgebouwd, door dekking
van exploitatielasten in het basispakket. Hierdoor kon de stijging van het tarief afvalstoffenheffing voor de
huishoudens de laatste jaren worden beperkt, ondanks diverse kostenstijgingen. Ultimo 2016 is de voorziening
onder haar minimale niveau ter dekking van de risico's gekomen. In voorliggende begroting wordt de
weerstandscapaciteit jaarlijks aangevuld om de (toegenomen) risico's te dekken. In onderstaande tabel is de
ontwikkeling van zowel de risico's als de weerstandscapaciteit weergegeven. Dit wordt uitgedrukt in het
weerstandsvermogen, welke door het Algemeen Bestuur op een minimale norm van factor 1,0 is vastgesteld.
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Per 2021 dalen de risico's doordat de effecten van het nieuwe afvalbeleid inzichtelijk zijn en in de begroting
kunnen worden verwerkt. Per 2021 daalt het risicoprofiel daarnaast met € 0,6 mln. wanneer de stortplaats
daadwerkelijk gesloten en overgedragen is. Er is dan geen onzekerheid meer over de definitieve
belastingaanslag vanuit de provincie. Per 2023 komt het risico op vergoeding voor het kunststof
verpakkingsmateriaal te vervallen door een nieuwe overeenkomst. Vanaf dat jaar voldoet het
weerstandsvermogen aan de minimale norm.
Risico's pluspakket
De risico's voor het programma pluspakket (behalve IBOR) zijn gekwantificeerd op € 75.000. Dit bedrag wordt
gereserveerd in de Reserve Pluspakket. De reserve pluspakket wordt alleen aangesproken indien deze
operationele risico's zich voordoen (behalve voor IBOR). Hiervan is in voorliggende begroting geen sprake. In
meerjarig perspectief blijft de reserve op het minimale niveau van € 75.000 (factor 1,0).
Risico's bedrijfsafval
De operationele risico's voor het programma Bedrijfsafval zijn geactualiseerd op € 61.000. Dit bedrag wordt
gereserveerd in de Reserve Bedrijfsafval. Op basis van de positieve exploitatieresultaten uit het programma
bedrijfsafval, ligt het weerstandsvermogen ultimo 2020 en in meerjarig perspectief op 'Uitstekend' (groter dan
factor 2,0 van de gekwantificeerde risico's). De overschotten uit de reserve worden ingezet ten gunste van het
basispakket, waarmee aan één van de uitgangspunten van het programma Bedrijfsafval wordt voldaan.

Risico's bedrijfsvoering Avri
De (zachte) bedrijfsvoeringrisico's worden niet gekwantificeerd op basis van de Nota Risicomanagement en
Weerstandsvermogen 2017. De weerstandscapaciteit voor de bedrijfsvoeringrisico's is gereserveerd in de
Algemene Bedrijfsreserve en is vastgesteld op 10% van de bedrijfsvoeringkosten (kosten op taakveld 0.4). Voor
begrotingsjaar 2019 betreft dit € 614.000. In meerjarig perspectief komt de reserve niet onder dit minimum.
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HOOFDSTUK 1 | INLEIDING
Voor u ligt de begroting 2020 van Avri. Ook in 2020
werkt Avri samen met de 8 gemeenten aan het
terugdringen van het restafval in rivierenland. We
voeren de taken rondom de inzameling en verwerking
van afvalstoffen en grondstoffen uit binnen de kaders
zoals deze door de gemeenten zijn vastgesteld. De
belangrijkste boodschap is dat we verwachten dat we
dankzij het nieuwe afvalbeleid de doelstelling van de
gemeenten, namelijk maximaal 75 kilo restafval in
2020, ruim zullen gaan halen. In deze begroting wordt
duidelijk dat we verwachten om in 2020 uit te komen
op ongeveer 60 kilo restafval per persoon! Daarnaast
verzorgt Avri voor een viertal gemeenten het beheer
van de openbare ruimte. Ook in 2020 voeren we
toezichthoudende- en opsporingstaken uit voor zowel
de afvalstoffenverordening (ASV) als ten aanzien van de
openbare ruimte (APV).
In de begroting zijn voor de diverse activiteiten binnen Avri
de beleidsdoelstellingen, uitvoering van activiteiten en
daarvoor benodigde budgetten uitgewerkt. De algemene
financiële en beleidsmatige kaders voor deze begroting
(en de meerjarenramingen 2021 tot en met 2023) zijn u
reeds voorgelegd via de kadernota 2020. In voorliggende
begroting zijn deze uitgangspunten uitgewerkt. Op de
begroting is een zienswijzeprocedure van toepassing,
zodat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten
hun zienswijze bij de begroting kenbaar kunnen maken
aan het Algemeen Bestuur van Avri.
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1.1 | UITVOERING BASISTAKEN: INZAMELING EN
VERWERKING AFVALSTOFFEN EN GRONDSTOFFEN
In deze begroting wordt duidelijk dat we verwachten
om in 2020 uit te komen op 60 kilo restafval per
persoon, waardoor minder CO2 wordt uitgestoten,
meer grondstoffen kunnen worden hergebruikt. De
regionale doelstellingen van de gemeenten worden naar
verwachting in 2020 bereikt.
Overheidsmaatregelen en marktomstandigheden zorgen
voor stijging afvalstoffenheffing
De ontwikkeling van het gemiddelde tarief
afvalstoffenheffing kent een verhoging van € 16
per huishouden ten opzichte van 2019 (7%). Dit is
het gevolg van dalende grondstofvergoedingen en
stijgende verwerkingstarieven waar gemeenten in
Nederland momenteel mee te maken hebben. De
laatste jaren zorgen overheidsmaatregelen – zoals de
afvalstoffenbelasting op de verbranding van restafval
– voor stijging van de afvalstoffenheffing. Daarnaast
zorgen de actuele marktomstandigheden (zowel
nationaal, Europees als wereldwijd) voor krapte op de
verwerkingscapaciteit, waardoor verwerkingstarieven
stijgen en vergoedingen voor grondstoffen dalen.
Deze ontwikkelingen houden geen verband met
de invoering van het nieuwe beleid en zouden op
onderdelen zelfs nadeliger uitvallen in het oude
inzamelbeleid (bijvoorbeeld de belastingverhoging
op restafval).
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Dergelijke overheidsmaatregelen en marktomstandig
heden staan in contrast met de toenemende invoering en
positieve resultaten rondom zogenaamde bronscheiding
(scheiding door inwoners). Immers, ondanks verbeterde
afvalscheiding de afgelopen jaren gaan de prijzen door
dergelijke – niet beïnvloedbare – factoren jaarlijks omhoog. Ook de Avri-gemeenten ondergaan deze tendens,
wat de communicatie bemoeilijkt en de beeldvorming
negatief beïnvloedt.
Stimuleren afvalscheiding door
vergroten variabel deel afvalstoffenheffing
Bij de behandeling van de tarieven afvalstoffenheffing
voor 2019 hebben meerdere gemeenten aangegeven in
de toekomst te willen groeien naar een groter variabel
deel om afval scheiden optimaal te belonen. De keuze
voor de tarieven voor 2019 betekende namelijk een
forse stijging van het basistarief, resulterend in een
totaal aandeel van 83% van het totale gemiddelde tarief
voor 2019. Het te beïnvloeden deel voor huishoudens
is daarmee teruggebracht naar 17%. In voorliggende
begroting 2020 geven we invulling aan deze intentie.
Om de stijging van de variabele tarieven te matigen,
zal ook het basistarief worden verhoogd om de
begroting kostendekkend te maken. De gemiddelde
tarieven afvalstoffenheffing liggen ondanks de stijging
waarschijnlijk nog onder het landelijke gemiddelde.
Toenemende financiële risico’s
De invoering van het nieuwe beleid (Van Afval
Naar Grondstof) per 1 juli 2019 heeft vergaande
consequenties voor inkomsten en uitgaven van Avri.
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Deze zijn sinds de oprichting van Avri nog niet eerder zo
complex en onvoorspelbaar. De risico’s die Avri loopt
zijn daarom net als in 2019 fors groter dan voorheen.
Tevens nemen de risico’s van Avri verder toe, omdat we
steeds meer grondstoffen inzamelen en de prijzen van
grondstoffen zich grillig gedragen en afhankelijk zijn
van wereldwijde ontwikkelingen. Ook op het gebied van
de vergoedingen die Avri ontvangt voor het kunststof
verpakkingsmateriaal nemen de risico’s toe. Dit als
gevolg van de complexiteit en onduidelijkheid in de
landelijke afspraken tussen ministerie, VNG en het
afvalfonds. Er heeft nog altijd geen definitieve afrekening
plaatsgevonden over de voorgaande jaren (2016, 2017
en 2018). Berichtgeving vanuit de raamovereenkomst
partijen geven een risico op naheffing voor Nederlandse
gemeenten tussen de tienduizend- en honderdduizenden
euro’s. Voor de Avri-gemeenten wordt dit risico ingeschat
op circa € 0,4 mln. per jaar.

2024 opnieuw een beleidsverandering zal plaatsvinden
om de hoeveelheid restafval te laten dalen naar 30 kg
(landelijke doelstelling 2025). Het tempo waarin de
risico’s voor Avri worden afgedekt naar een voldoende
weerstandsniveau (door tijdelijke verhoging van
de afvalstoffenheffing) is een afweging
van het bestuur.

Een ongelukkige samenloop van omstandigheden
is dat de voorziening waarmee we binnen Avri de
risico’s kunnen afdekken relatief gezien nog
nooit zo laag gelegen heeft, terwijl de risico’s
nog nooit eerder zo hoog waren. Daardoor
is het weerstandsvermogen in 2020
geclassificeerd als ‘ruim onvoldoende’.
Zoals aangekondigd in de kadernota,
wordt in de begroting tevens zichtbaar
dat het weerstandsniveau groeit naar
‘voldoende’ niveau om de risico’s te
dekken. Dat is belangrijk, mede omdat
we mogen verwachten dat in 2023 of
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Flankerend beleid
In 2019 en 2020 ontwikkelen we in samenwerking
met de gemeenten flankerend beleid. We volgen de
effecten van het nieuwe afvalbeleid nauwkeurig waar
het gaat om bijvoorbeeld scheiding van restafval,
vervuiling van grondstoffen, ontwijkgedrag van
inwoners (zwerfafval, dumpingen) en maatregelen en
mogelijkheden om de hoeveelheid restafval verder terug
te dringen. Zoals in de kadernota 2020 aangegeven
zijn er nog geen kosten voor de gescheiden inzameling
van incontinentiemateriaal opgenomen. Dit wordt
momenteel uitgewerkt en hierover heeft het Algemeen
Bestuur nog geen besluit genomen. We willen ons
hierbij proactief en flexibel opstellen om in verbinding
te staan met de inwoners en maximaal bij te dragen
aan de regionale en landelijke doelstellingen rondom
het verminderen van de hoeveelheid restafval.
1.2 | UITVOERING STRATEGISCH PLAN 20172020; DUURZAAM WERKEN IN EEN DYNAMISCHE
MAATSCHAPPIJ
In november 2017 is het nieuwe strategische
bedrijfsplan van Avri vastgesteld voor de periode 20172020.
In het strategisch bedrijfsplan 2017-2020 geeft
Avri ook in 2020 verder invulling aan de volgende
veranderingen:
van afvalinzameling naar grondstofinzameling;
v an inzamelaar naar een integraal werkende
gebiedsregisseur;
van budgetgestuurde overheidsorganisatie naar een
bedrijfsmatig werkende uitvoeringsorganisatie;
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van beperkt verantwoordelijk naar een organisatie die
maatschappelijk verantwoord onderneemt;
van het prikkelen van met name de externe motivatie
van inwoners naar het prikkelen van zowel de externe
als interne motivatie van inwoners;
van het sturend en aanbodgericht werken volgens
afgesproken regels, naar het adaptief werken op basis
van wensen en ontwikkelingen in de maatschappij.
We hebben bij de voorbereiding op het nieuwe
afvalbeleid gezien dat de veranderingen waarmee
Avri te maken krijgt toenemen en complexer worden.
De Avri-organisatie verandert hierdoor ook. Van een
statische beheersorganisatie (die Avri voor 2010 nog
was), verandert Avri naar een zich ontwikkelende
beheersorganisatie. De vraag om maatwerkbeleid
binnen het basispakket (afval), die in 2018 vanuit een
tweetal gemeenten is gesteld, is al een voorbeeld
van een ontwikkeling die in de toekomst mogelijk
verregaande veranderingen vraagt.
Van afval naar grondstof
Vanaf 1 juli 2019 is het nieuwe afvalbeleid van kracht
waarin de focus wordt gelegd op grondstoffen.
Naar verwachting halveert hierdoor de hoeveelheid
restafval, van 120 naar ongeveer 60 kilo (fijn)
restafval per inwoner per jaar in 2020. Deze sterke
daling voorkomt veel uitstoot van CO2 en levert tevens
meer herbruikbare grondstoffen op. In 2020 zullen
aanvullende flankerende maatregelen onderzocht en
geïmplementeerd worden die bijdragen aan het succes
van dit nieuwe afvalbeleid.

Bedrijfsmatig werken
We continueren de ontwikkelingen qua informatisering
en automatisering. Daarmee willen we de efficiency verhogen, de stuur- en verantwoordingsinformatie verbeteren en de risico’s in de bedrijfsvoering van Avri verkleinen.
Naast de primaire werkzaamheden zijn ook de cijfers van
de overhead nog beter zichtbaar gemaakt dan voorheen.
Dit maakt de kosten van de bedrijfsvoering (ter ondersteuning van primaire processen) en de consequenties
daarvan voor de afvalstoffenheffing en andere activi
teiten inzichtelijk. Het versterkt ook de sturingsmogelijkheden van raadsleden, bestuur en directie. Consequenties van de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering voor de
IBOR-gemeenten kunnen hierdoor tevens tijdig worden
besproken. Ook zijn benchmarkgegevens toegevoegd,
voor zover die verkrijgbaar en bruikbaar waren.
Werken in de openbare ruimte
als integrale gebiedsregisseur
De afgelopen jaren zijn de overgekomen buitendiensten
geherstructureerd, is geïnvesteerd in de opleiding
en medewerkertevredenheid, is de kwaliteit van het
werk buiten op orde gebracht, zijn we gemeentegrens
overschrijdend gaan werken en zijn er forse financiële
besparingen gerealiseerd in de uitvoering. Ook is de
verantwoording over de kosten en de gerealiseerde
kwaliteit op een hoger niveau gebracht dan gemeenten
vroeger gewend waren. De ontwikkeling zit in 2020
met name in de optimalisatie (bijv. datagebruik) en
harmonisatie in het beheer van de openbare ruimte,
dat mede aangestuurd wordt door een mogelijk op te
richten portefeuillehouderoverleg IBOR.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De transformatie naar een maatschappelijk
verantwoord ondernemende organisatie wordt
gecontinueerd in 2020. We onderzoeken daarbij met
name of we nog mogelijkheden onbenut laten om
medewerkers uit doelgroepen die moeilijk aan het werk
komen, toch te voorzien van werk. Binnen de gehele
bedrijfsvoering wordt het maatschappelijk verantwoord
ondernemen op verschillende manieren vormgegeven,
bijvoorbeeld door kansen te creëren en mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten, duurzame
energie te creëren, duurzaam in te kopen en in natura
te sponsoren bij regionale evenementen. De activiteiten
dragen bij aan een positieve uitstraling van Avri.

Adaptief werken
Een adaptieve (of responsieve) organisatie is een
organisatie die proactief inspeelt op veranderingen
in de maatschappij en maatschappelijke initiatieven
mogelijk maakt. Voor een uitvoeringsorganisatie
waarin medewerkers gewend zijn om opdrachten van
leidinggevenden uit te voeren en daarbij normen en
regels te volgen vraagt adaptief werken als eerste
om versterking van het bewustzijn. Met behulp
van trainingen en coaching gaan we werken aan
verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Methodieken
als ‘lean’ kunnen daarbij versterkend werken en willen
we invoeren bij enkele teams om de klantgerichtheid
nog verder te versterken en inefficiëntie in processen
te verminderen.

Duurzaam gedrag versterken
Als Avri prikkelen we inwoners waardoor ze extern
gemotiveerd raken om duurzaam gedrag te vertonen.
Nog sterker zou de gedragsverandering zijn als we
inwoners ook intern weten te motiveren. Avri werkt
al samen met veel partijen en wil die samenwerking
meer benutten om normen, waarden en overtuigingen
in positieve zin te beïnvloeden. Hierdoor wordt ook
de interne motivatie voor milieuvriendelijk gedrag
beïnvloedt (duurzame moraal). Tevens willen we pilots
uitvoeren om gebruik te kunnen maken van prikkels die
de interne motivatie van inwoners versterken.
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HOOFDSTUK 2 | SAMENVATTING
2.1 | STIJGING GEMIDDELD TARIEF
AFVALSTOFFENHEFFING PER 2020
Het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing stijgt per
2020 van gemiddeld € 219 per huishouden naar € 235
per huishouden (+7%). De stijging wordt hoofdzakelijk
verklaard door toenemende verwerkingskosten, dalende
grondstofvergoedingen, toename van uitvoeringsuren
en autonome prijsindexeringen. Uit onderstaande tabel
blijkt – evenals voorgaande jaren – de grote mate van

TABEL 1: ONTWIKKELING TARIEF
AFVALSTOFFENHEFFING PER 2020
ONTWIKKELING TARIEF AFVALSTOFFENHEFFING PER 2020
GEMIDDELD TARIEF AFVALSTOFFENHEFFING 2019

€ 219

A

VERVALLEN EXTRA KOSTEN OUDE AFVALBELEID
(TOT 1 JULI 2019)

-€ 9

B

VERVALLEN EENMALIGE RISICO OPSLAG 2019

-€ 6

C

STIJGING VERWERKINGSTARIEF GFT AFVAL

€9

D

STIJGING OVERIGE VERWERKINGSTARIEVEN (O.A.
BELASTINGVERHOGING)

€3

E

DALING VERGOEDINGEN GRONDSTOFFEN

€7

F

AUTONOME PRIJSINDEXERINGEN

€6

G

UITVOERINGSKOSTEN BASISPAKKET

€5

H OVERIGE MUTATIES, PER SALDO

€1

I

PM

GESCHEIDEN INZAMELING EN VERWERKING
INCONTINENTIEMATERIAAL

J KAPITAALLASTEN EXTRA BENODIGD
PROJECTBUDGET NIEUW AFVALBELEID

PM

K DIVIDEND UITKERING AVRI REALISATIE B.V.

PM

GEMIDDELD TARIEF AFVALSTOFFENHEFFING 2020
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€ 235

onvoorspelbaarheid van de begroting. Deze wordt steeds
gevoeliger voor marktmechanismes en overheidsmaatregelen (zie ook par 1.1). In de volgende alinea’s worden
de belangrijkste mutaties toegelicht.
Vervallen extra kosten in verband met uitstel
afvalbeleid (a en b)
In de begroting 2019 (na 2e wijziging zoals vastgesteld
door het Algemeen Bestuur in december 2018) zijn voor
2019 twee verschillende vormen van (inzamel)beleid van
toepassing; het oude inzamelbeleid tot 1 juli 2019 en het
nieuwe beleid vanaf 1 juli 2019. In het oude beleid tot 1
juli 2019 gelden hogere inzamelkosten, een hoger aanbod restafval (gemiddeld 100 kg. restafval per inwoner)
en een lager aanbod grondstoffen. Per 2020 verwachten
we het gehele kalenderjaar een aanbod van 60 kg. rest
afval, waardoor de totale kosten per saldo € 804.000
(€ 9 per huishouden) lager liggen ten opzichte van het
eerste halfjaar van 2019. Daarnaast is – op basis van
de besluitvorming in december 2018 - in de tariefstelling
voor 2019 een eenmalige risico-opslag van € 503.000
(€ 6 per huishouden) verwerkt. Deze komt per 2020
te vervallen.
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markt in verhouding door het toenemende aanbod van
gft in Nederland. Door de landelijke reductie van restafval
neemt de gft-fractie toe. Tegelijkertijd is de verwerkingscapaciteit nauwelijks toegenomen. Het groeiende aanbod
drijft de prijs op de verwerkingsmarkt op.
De verwerker gaat het gft vergisten en composteren,
waarbij naast aardgas ook CO2 wordt afgezet. Het ver
werkingstarief komt – mede dankzij een gehanteerd
plafondbedrag in de aanbesteding – uit op het markt
conforme tarief van € 60 per ton. De stijging ten
opzichte van het verwerkingstarief in 2018
(€ 35 per ton) is circa 70%. Dit leidt
tot een financieel nadeel van € 0,8
mln. (€ 9 per huishouden).
In het nieuwe regeer
akkoord (okt. 2017) is
de maatregel opgenomen om een
hoger belastingtarief op

Stijgende verwerkingstarieven en dalende
grondstofvergoedingen (c, d en e)
Eind 2018 is een aanbesteding opgestart om te komen
tot een nieuw contract per 1 april 2019 voor de verwerk
ing van het gft-afval. Hierop is door 1 partij ingeschreven,
als gevolg van de beperkte capaciteit op de nationale
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het verbranden en storten van afvalstoffen per 2018
te heffen en om afval dat verbrand wordt in biomassa-
energiecentrales in deze heffing te betrekken. Met de
verhoging van de belasting hoopt de regering de hoeveelheid restafval te beïnvloeden. Dergelijke, niet beïnvloed
bare, belastingmaatregelen werken verhogend door in
het tarief afvalstoffenheffing. In het regeerakkoord is
afgesproken dat de afvalstoffenbelasting per 1 januari
2019 verder wordt verhoogd, meer dan de verdubbeling
die eerder door de regering was aangekondigd en
waarmee in de begroting 2019 rekening is gehouden.
De sorteerkosten nemen toe dankzij een tariefstijging die
volgt uit een aanbesteding van één van de sorteercontracten. Het tarief stijgt naar verwachting met ca. 60%. Krapte
op de markt is ook hier een oorzaak van de tariefstijging.
We verwachten een daling van de vergoeding van diverse
ingezamelde grondstoffen ten opzichte van de begroting
2019. Voor het kunststof is deze daling gevolg van de
landelijke raamovereenkomst Verpakkingen, waarin de
jaarlijks dalende vergoeding is opgenomen. Deze daling
is reeds in de meerjarenbegroting 2019-2023 voorzien.
Voor papier en glas worden de opbrengsten bijgesteld
op basis van (wereld)marktontwikkelingen. In 2018 is
de Chinese markt deels gesloten om de lokale inzameling van oud papier in China te stimuleren en moest de
Europese markt op zoek naar andere afzetkanalen. Dit
leidde in eerste instantie tot een daling van het tarief. Op
dit moment vindt de afzet voornamelijk binnen Europa
plaats en lijkt de papiervergoeding de laatste maanden
te stabiliseren. In de begroting 2020 wordt het tarief
bijgesteld naar € 90 per ton (begroting 2019: € 95, realisatie 2018: € 91).
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Stijgende uitvoeringskosten basispakket (f, g en h)
Zoals in de kadernota 2020 aangegeven, is voor de
verwachte loonontwikkeling na 1 januari 2019 uitgegaan
van de publicaties van het Centraal Planbureau (CPB).
Hieruit volgt een verwachte indexering voor loonkosten
van 3% en 2,5% voor materiele budgetten. Contractueel
overeengekomen prijsindexen zijn tevens toegepast.
We stellen de uitvoeringskosten bij op basis van de
realisatiecijfers 2018 en investeringen die we nodig
achten naar aanleiding van (de besluitvorming rondom)
de invoering van het nieuwe afvalbeleid. De inzet voor
de handhaving op de afvalstoffenverordening neemt
structureel toe als gevolg van een toename van het
aantal meldingen van inwoners en Avri-collega’s (chauffeurs afvalbeheer en buitendienstmedewerkers IBOR). In
de begroting 2020 is de capaciteit uitgebreid met 1.600
uur (+24%). Daarnaast is er een toename in het aantal
inzameluren als gevolg van het besluit om blik bij glas in
te zamelen (AB oktober 2018) en nemen de uren voor het
transporteren van afval toe doordat grotere afstanden
naar de verwerker moeten worden afgelegd. De beheerskosten nemen toe door de 64 extra ondergrondse restafvalcontainers die zijn geplaatst op verzoek van inwoners
en gemeenten. Tot slot investeren we in beleidscapaciteit
om (onderzoek naar flankerend) beleid in 2020 verder
vorm te kunnen geven (o.a. uitwerking sorteeranalyses,
keukenmanagement) en bij te dragen aan het bereiken
van de regionale doelstellingen.
De overige (materiele) budgetten stijgen met name door
verhoging van het budget voor plastic afvalzakken (te
gebruiken in de minicontainer voor plastic) om controle
op vervuiling efficiënter te kunnen uitvoeren.

Nog niet in de begroting verwerkte ontwikkelingen
(i,j en k)
In voorliggende begroting is geen rekening gehouden
met ontwikkelingen die gedurende 2019 kunnen plaatsvinden en die een effect kunnen hebben op de hoogte
van de afvalstoffenheffing. Op basis van de huidige inzichten betreft dit de kosten voor gescheiden inzameling
en verwerking van incontinentiemateriaal, de kapitaallasten die volgen uit het extra benodigd projectbudget
voor het nieuwe afvalbeleid en een eventuele dividenduitkering vanuit de Avri Realisatie B.V. Hierover heeft op dit
moment (maart 2019) echter nog geen besluitvorming
door het Algemeen Bestuur plaatsgevonden.
2.2 | TARIEVEN AFVALSTOFFENHEFFING
VOOR INWONERS
Bij de behandeling van de definitieve tarieven voor 2019
hebben meerdere gemeenten aangegeven in de toekomst
te willen groeien naar een groter variabel deel om afval
scheiden optimaal te belonen. De keuze voor de tarieven
voor 2019 betekende namelijk een forse stijging van het
basistarief, een totaal aandeel van 83% van het totale
gemiddelde tarief voor 2019. Het te beïnvloeden deel voor
huishoudens is daarmee teruggebracht naar 17%.
Zoals in de kadernota 2020 reeds aangekondigd, is in de
begroting 2020 het variabele aandeel in de totale heffing
vergroot. Voor een aanbieding van restafval bij een ondergrondse container (30 liter) is een tarief van
€ 1,20 in de begroting verwerkt (2019: € 1,00 per
aanbieding). Huishoudens in hoogbouw en stadscentra
krijgen 20% korting op dit tarief (€ 0,96 per aanbieding)
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vanwege de beperktere scheidingsmogelijkheden voor
gft-afval. Voor de aanbiedingen van minicontainers
zijn de tarieven € 5,60 (140 liter) en € 9,60 (240 liter)
per aanbieding. Er is een basistarief in de begroting
opgenomen van € 193 (2019: € 169). De balans komt uit
op 82% basisdeel en 18% variabel deel. In bijlage 2 zijn
een aantal alternatieve scenario’s voor de hoogte van het
basistarief en de variabele tarieven voor 2020 uitgewerkt.
Deze alternatieve scenario’s kunnen - evenals voor de
vaststelling van de tarieven 2019 is gebeurd - op basis
van de ontvangen zienswijzen worden betrokken bij de
uiteindelijke besluitvorming.
Het verwachte aantal aanbiedingen restafval per
huishouden is bepalend voor de opbrengsten
afvalstoffenheffing en de hoogte van de tarieven.
Uitgangspunten voor de aanbiedvolumes zijn 31
aanbiedingen (30 ltr.), 7 aanbiedingen (140 ltr.) en 8
aanbiedingen (240 ltr.). De verwachting voor 2020 zijn
gebaseerd op het uitgangspunt van 60 kg restafval per
inwoner per jaar en niet gewijzigd ten opzichte van de
aannames zoals deze in de begroting 2019 zijn gedaan.
Uit de realisatiecijfers na juli 2019 zal blijken in hoeverre
het scheidingsgedrag van de regio afwijkt van de
nationale ervaringscijfers.
Een progressieve tariefstelling om gedrag te belonen of te
straffen (bijv. een hoger tarief per aanbieding bij een hoger
aanbod) is niet verwerkt in de begroting. Dit kan mogelijk
in de toekomst als middel worden toegepast om bij te
dragen aan het behalen van de scheidingsdoelstellingen.
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2.3 | MEERJAREN ONTWIKKELING
AFVALSTOFFENHEFFING
In onderstaande grafiek is de meerjarige ontwikkeling
van het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing
uiteengezet en afgezet tegen het landelijke gemiddelde
tot en met 2017 (actuelere gegevens van het CBS zijn
nog niet beschikbaar). Hierbij wordt opgemerkt dat
door de huidige marktontwikkelingen ook de landelijke
trend naar verwachting niet meer daalt, maar eerder
zal stijgen. Vorig jaar maakten veel gemeenten namelijk
melding van forse stijgingen van de afvalstoffenheffing
2019. Die gemeenten ervaren dezelfde ontwikkelingen
als de Avri-gemeenten, dus dit beeld zal zich naar
verwachting herhalen voor 2020.

GRAFIEK 1: MEERJAREN ONTWIKKELING TARIEF
AFVALSTOFFENHEFFING
270

In meerjarig perspectief verwachten we voor 2021 en
2022 een geringe stijging van de afvalstoffenheffing.
Hierbij is nog geen rekening gehouden met de in
tabel 1 genoemde ontwikkelingen die als PM in de
begroting zijn opgenomen (gescheiden inzameling
en verwerking incontinentie materiaal, kapitaallasten
extra benodigd projectbudget nieuw afvalbeleid en
dividend uitkering Avri Realisatie B.V.). Tegenover
autonome prijsindexeringen en afbouw van incidentele
dekking van kosten uit reserves en voorzieningen
van Avri staan kostenvoordelen die ontstaan door de
overdracht van de stortplaats per 2020. Per 2023 daalt
de afvalstoffenheffing door het vervallen van een deel
van de kapitaallasten en doordat aanvulling van de
weerstandscapaciteit vanaf dat jaar niet meer nodig
is. In het meerjarenperspectief is geen tariefegalisatie
toegepast aangezien dit voor 2021 en 2022 zou leiden
tot een verdere daling van de weerstandscapaciteit.
In lijn met voorgaande begrotingen is in het tarief afvalstoffenheffing een risico opslag verwerkt, waardoor de
weerstandscapaciteit van Avri in de komende jaren wordt
vergroot. Het tempo waarin de risico’s de komende jaren
worden afgedekt (per 2020 of op termijn), is bepalend
voor de hoogte van het tarief afvalstoffenheffing. De
ontwikkeling van de risico’s en de weerstandscapaciteit
is in de volgende paragraaf nader uitgewerkt.
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2.4 | TOEGENOMEN RISICO’S
De laatste jaren is de beschikbare weerstandscapaciteit
ingezet ten gunste van het tarief afvalstoffenheffing
en daardoor onder de minimale, vastgestelde norm
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ter dekking van de risico’s gekomen. Door invoering
van nieuw afvalbeleid nemen daarnaast de risico’s
toe. Dit betreft het risico van de onzekerheid van het
scheidingsgedrag, maar ook op toenemende vervuiling
van grondstoffen. Daarnaast is er een toegenomen risico
op terugbetalen van een gedeelte van de vergoeding
voor kunststof verpakkingen naar aanleiding van overleg
tussen de raamovereenkomstpartijen (VNG, ministerie
van I&W en het verpakkende bedrijfsleven). In de
begroting is hiervoor een risico opgenomen van € 0,4
mln. per jaar voor de periode 2016-2022.
Door het vervallen van de risico’s rondom het
scheidingsgedrag van huishoudens en de overdracht
van de stortplaats daalt het risicoprofiel per 2021.
Tot en met 2022 groeit het risicoprofiel door het risico
op vergoeding van kunststof verpakkingen. Per 2023
komt het totale risico te vervallen (€ 2,5 mln.) door een
nieuwe overeenkomst.
Door jaarlijkse toevoegingen vanuit de afvalstoffenheffing wordt de weerstandscapaciteit vergroot. De jaarlijkse toevoegingen zijn dusdanig dat het weerstandsver-

mogen groeit naar de vastgestelde norm van factor 1,0
per 2023. Ultimo 2023 wordt hieraan voldaan en zijn de
risico’s voor Avri gedekt.
2.5 | PLUSPAKKET VOOR GEMEENTEN
In dit programma zijn diensten opgenomen die
individuele gemeenten in aanvulling op het basispakket
contractueel van Avri kunnen afnemen. Dankzij dit
pluspakket levert Avri een breed dienstenpakket voor
haar gemeenten. De grootste activiteit binnen het
pluspakket betreft het Integraal Beheer van de Openbare
Ruimte (IBOR). Verder levert Avri diensten op het gebied
van toezicht en handhaving op (onderdelen van) de APV.
Voor een aantal gemeenten worden afvalstromen uit de
openbare ruimte verwerkt en extra inzamelrondes van
rest- en/of gft-afval gereden.

De goede afstemming en samenwerking met de
medewerkers van de gemeenten levert een belangrijke
bijdrage aan dit goede resultaat. Ook de ontwikkeling
van een uniforme rapportage- en begrotingsstructuur
(dienstenstructuur) draagt bij aan het verder
professionaliseren van de afdeling IBOR van Avri.
De totale baten en lasten in de begroting 2020
van dit programma bedragen € 12,5 mln. Voor het
programma pluspakket wordt in deze begroting 2020
verondersteld dat zich geen wijzigingen in de het
dienstverleningspakket zullen voordoen. De baten
en lasten bij dit programma zijn gebaseerd op de op

De huidige omvang van de IBOR-taken stelt ons in staat
professioneel, snel en flexibel te reageren en de inzet
dusdanig te organiseren waar deze nodig is, waardoor
we het ‘Schoon, Heel en Veilig’ houden van de openbare
ruimte steeds efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren.

TABEL 2: ONTWIKKELING WEERSTANDSVERMOGEN BASISPAKKET
ONTWIKKELING WEERSTANDSVERMOGEN PROGRAMMA BASISPAKKET
2020

2021

2022

2023

GEKWANTIFICEERDE RISICO'S (A)

4.908.000

4.551.000

4.969.000

2.449.000

BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT (B)

1.329.000

1.682.000

2.296.000

2.429.000

0,3

0,4

0,5

1,0

RUIM ONVOLDOENDE

RUIM ONVOLDOENDE

RUIM ONVOLDOENDE

VOLDOENDE

RATIO WEERSTANDSVERMOGEN (B/A)
BETEKENIS
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30 juni 2018 aangeleverde werkbegrotingen 2019.
In voorliggende begroting is rekening gehouden
met de verwachte ontwikkeling van de loonkosten
en van de overhead. Gemeenten waarmee een
DVO is afgesloten kunnen hieruit de hoogte van de
autonome kostenontwikkeling voor 2020 van de Avridienstverlening afleiden. Zij kunnen - evenals de andere
gemeenten - in haar rol als deelnemer in Avri gebruik
maken van een zienswijze hieromtrent. De specifieke
werkbegrotingen 2020 voor IBOR worden de komende
maanden door Avri opgesteld en geactualiseerd op basis
van de geldende DVO-afspraken. Besluitvorming omtrent
kwaliteit en kwantiteit en de daarmee gepaard gaande
kosten is voorbehouden aan de betreffende gemeenten.
2.6 | BEDRIJFSAFVAL
Bedrijven kunnen hun afval en grondstoffen tegen een
marktconform tarief laten inzamelen en verwerken door
Avri. Het resultaat voor 2020 komt uit op € 68.000 (voor
Vpb). Het rendement op de omzet is 4%. Dit resultaat ligt
lager dan in de begroting 2019 en de realisatie 2018. Belangrijkste oorzaak van deze daling is de stijging van het
verwerkingstarief voor het bedrijfsafval met ca. 35% als
gevolg van een aanbesteding. Hieruit blijkt de krapte van
verbrandingscapaciteit op de huidige markt Een dergelijke stijging kunnen we (en mogen we voor sommige
klanten op basis van het contract) niet volledig doorberekenen aan de klanten, aangezien de concurrentiepositie dan onder druk komt te staan. Daarnaast verwachten
we een lagere marktvergoeding voor het ingezamelde
bedrijfspapier. Het resultaat wordt toegevoegd aan de
reserve bedrijfsafval.
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Als gevolg van het huidige rendement kunnen de
overschotten van dit programma worden ingezet ten
gunste van het basispakket. Hiermee wordt invulling
gegeven aan één van de doelen van dit programma. De
uitvoering van bedrijfsafval wordt niet alleen beoordeeld
op resultaat en rendement. Avri beoogt meer doelen
bij de uitvoering van dit programma. Door uitvoering
van dit programma willen we uiting geven aan de
regionale maatschappelijke betrokkenheid van Avri en
de scheiding van afval bij bedrijven verbeteren. Door
verbinding met het regionale bedrijfsleven en sponsoring
in natura tijdens regionale evenementen wordt de
zichtbaarheid van Avri in de regio vergroot. De huidige
sponsoractiviteiten zullen daarom ook in 2020
worden gecontinueerd.

In 2020 willen we ‘control’ verder ontwikkelen door
te investeren in (financiële) rapportage en interne
controle, om processen te optimaliseren en risico’s
rondom vastlegging van data en automatisering te
verkleinen. Hiermee anticiperen we op de landelijke
trend waarin ‘control’ in toenemende mate van
organisaties gevraagd wordt.
Ten aanzien van de bedrijfsefficiency is in 2020 ons ICTplatform gemoderniseerd waardoor de bedrijfsvoering
sneller, efficiënter en flexibeler uitgevoerd kan worden.
We werken actief aan het digitaliseren van operationele
processen (werken met boordcomputers, tablets) en
papieren informatiestromen. Dit helpt om tijd- en plaats
onafhankelijk te kunnen werken en hiermee kan beter
gewerkt worden aan transparantie en openheid van Avri.

2.7 | BEDRIJFSVOERING
De bedrijfsvoeringfuncties zorgen er met hun
ondersteunende werkzaamheden voor dat het primaire
proces de programmadoelstellingen zo optimaal
mogelijk kan realiseren. Ook in 2020 blijven we gericht
investeren in onze medewerkers. We werken in 2020
verder aan de duurzaamheid binnen de organisatie;
gezonde en vitale medewerkers die veilig en met
bezieling aan het werk zijn. In 2020 gaan we door met
acties die we in het kader van vitaliteit en duurzaamheid
in 2018 en 2019 hebben uitgevoerd. We bieden onder
meer vitaliteitsworkshops aan. En we starten met de
“Avri-Fit”- werkgroep, bestaande uit medewerkers die
zelf met voorstellen komen om de organisatie vitaler te
maken. We stellen geld beschikbaar om initiatieven ook
ten uitvoer te brengen.

Voor 2020 blijft de overhead die aan de programma’s
wordt doorbelast gelijk. We weten dit evenals in
2019 (en ondanks autonome prijsindexeringen) te
realiseren dankzij een doorgevoerde bezuiniging
(vanwege mutaties in het takenpakket IBOR) en door
kritisch naar de budgetuitputting te kijken. Tevens is
per 2020 de incidentele dekking van overheadkosten
verkleind. Hierdoor wordt de overheadbegroting minder
afhankelijk van eenmalige middelen en daardoor
stabieler ten opzichte van 2019. Dankzij de doorgevoerde
verbeteringen, bijstellingen van budgetten en de inzet
van reserves kan de bedrijfsvoering van Avri verder
worden verbeterd, terwijl gelijktijdig de overhead
doorbelasting naar de klanten niet stijgt. We blijven
werken aan optimale ondersteuning en daardoor verdere
efficiency van de primaire processen.
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HOOFDSTUK 3 | LEESWIJZER
Deze begroting bevat een beleidsmatig en financieel
gedeelte en is opgebouwd conform de uitgangspunten
en richtlijnen van het besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
De begroting 2020 begint met een algemene inleiding
die vervolgd wordt met een samenvatting van de
begroting 2020. Voorafgaand aan de programma’s
van Avri komen de gehanteerde uitgangspunten van
voorliggende begroting aan bod. Deze zijn gebaseerd op
de reeds aan de gemeenten aangeboden kadernota 2020
(waarin de algemene en financiële beleidskaders zijn
gepresenteerd) en zijn opgenomen in hoofdstuk 4.
De beleidsbegroting begint vanaf hoofdstuk 5 met een
viertal programma’s:
P
 rogramma basispakket (hoofdstuk 5)
Programma pluspakket (hoofdstuk 6)
Programma bedrijfsafval (hoofdstuk 7)
P
 rogramma algemene baten en lasten (hoofdstuk 8)
De wettelijk voorgeschreven beleidsparagrafen komen
aan bod in de hoofdstukken 9 tot en met 14.
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De volgende paragrafen zijn opgenomen:
Paragraaf lokale heffingen (hoofdstuk 9)
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
(hoofdstuk 10)
Paragraaf financiering (hoofdstuk 11)
Paragraaf bedrijfsvoering (hoofdstuk 12)
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (hoofdstuk 13)
Paragraaf verbonden partijen (hoofdstuk 14)
De paragraaf grondbeleid is voor Avri niet
van toepassing en is derhalve niet opgenomen in
deze begroting.
De financiële begroting bevat een overzicht van
de totale lasten en baten van alle activiteiten van
Avri (hoofdstuk 15). De financiële positie van Avri
(hoofdstuk 16) komt eveneens in de financiële
begroting aan bod.
De financiële positie geeft onder andere inzicht in het
verloop van de exploitatie, de geplande investeringen,
het verloop van de reserves en voorzieningen en een
meerjarig geprognosticeerde balans.
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HOOFDSTUK 4 | UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2020
De uitgangspunten voor de begroting 2020 zijn
gebaseerd op de kadernota 2020. Deze kadernota is in
december 2018 verstuurd naar de gemeenteraden van
de gemeenschappelijke regeling Avri. De kadernota bevat
de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de
begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021 - 2023.
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste onderdelen uit
de kadernota 2020 uiteengezet.
4.1 | ALGEMENE BELEIDSKADERS
Naast wet- en regelgeving (zoals de Gemeentewet,
de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Wet
Milieubeheer) zijn de volgende beleidskaders op Avri van
toepassing in 2020:
Landelijk Afvalbeheer Plan 2009 - 2021 (LAP);
Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022;
Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof 2013
- 2025 (VANG);
Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020;
Kwijtscheldingsregeling (2012).
4.2 | REGIONAAL BELEIDSKADER: REGIONALE VISIE
AFVAL EN GRONDSTOFFEN
In het kader van de landelijke doelstellingen om in 2020
100 kilo restafval per persoon per jaar te produceren en
in 2025 30 kilo, is er een nieuwe Regionale Visie Afval
en Grondstoffen opgesteld. Deze visie is als leidend
kader voor de periode tot en met 2020 vastgesteld
door het AB van Avri op 13 oktober 2016. In deze visie
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zijn de ambities en doelstellingen van de gemeenten
van regio Rivierenland op het gebied van afval- en
grondstoffenbeheer voor 2017-2020 geformuleerd.
De belangrijkste ambities zijn het inzetten op
afvalpreventie, een stevige reductie van het restafval en
fors meer gescheiden inzameling van grondstoffen bij
huishoudens. Voor de reductie van het restafval hebben
de gemeenten de concrete doelstelling opgenomen
om in 2020 nog slechts 75 kilo restafval per persoon
per jaar te produceren. Dit betekent een flinke daling
van de 120 kg restafval die elke inwoner van de Avrigemeenten in 2017 nog produceerde.
Naar aanleiding van de Regionale Visie Afval en
Grondstoffen heeft het Algemeen Bestuur in maart
2017 gekozen voor het inzamelsysteem: Restafval op
Afstand. Met dit inzamelsysteem is het streven om de
doelstelling uit het Landelijk Afvalbeheer Plan en de
Regionale Visie Afval en Grondstoffen te behalen.
4.3 | ONTWIKKELINGEN OP DE AFVAL- EN
GRONDSTOFFENMARKT
Door toenemende hoeveelheden ingezamelde
grondstoffen wordt de begroting van Avri meer
onderhevig aan marktmechanismes. Door allereerst
de import vanuit het buitenland is het aanbod op
de Nederlandse markt van te verbranden restafval
en hout groter dan de verwerkingscapaciteit. Dit
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leidt tot stijging van de
verwerkingstarieven in
Nederland. Ook de tarieven
voor diverse grondstoffen, met
name op de papiermarkt, laten een
negatieve tendens zien. De tarieven
op de papiermarkt zijn op dit moment
stabiel, maar beduidend lager dan destijds in
de meerjarenbegroting voor 2020 is vastgesteld.
Naar verwachting zal de markt in 2020 ook stabiel
zijn, echter de wereldpolitiek heeft hier wel een enorme
invloed op (verhouding tussen China en Amerika). Als
laatste kan ook de Brexit tot veranderingen leiden in de
markt en de verwerkingstarieven.
In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat
de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 wordt
verhoogd met € 18,17 per ton naar € 31,39 per ton.
Deze verhoging is meer dan de verdubbeling die in de
begroting 2019 van Avri was voorzien. Daarmee hoopt de
regering de hoeveelheid restafval te beïnvloeden. Voor
2020 is de verwachting dat de afvalstoffenbelasting
verder verhoogd gaat worden.
De toenemende invoering van prijs- en comfortprikkels
voor afvalscheiding in Nederland en de verhoging van
de belasting op restafval hebben een nadelig effect
op de kwaliteit van de grondstoffen. De invoering van
het nieuwe afvalbeleid vanaf 1 januari 2019 (het alleen
ophalen van de herbruikbare stromen) heeft een groot
effect op de hoeveelheden en de kwaliteit van afval
en grondstoffen. Enerzijds neemt de vervuiling van de
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meerjarenraming 2021-2023 wordt binnen
de bestaande wet- en regelgeving rekening
gehouden met onderstaande eigen
financiële beleidskaders van Avri:
F
 inanciële verordening
Gemeenschappelijke Regeling Avri 2016;
Bijdrageverordening Avri 2016;
V
 erordening afvalstoffenheffing Avri;
Nota Risicomanagement en
Weerstandsvermogen Avri 2017;
Nota Reserves en Voorzieningen Avri 2017;
Treasurystatuut Avri 2016;
N
 ota Activabeleid Avri 2018;

grondstoffen toe door
vermenging met restafval.
Anderzijds neemt ook de
gemiddelde kwaliteit verder af doordat
grondstoffen van laagwaardige kwaliteit (die eerst in het
restafval zaten) ook afzonderlijk worden ingezameld.
De financiële effecten van deze ontwikkelingen
worden meegenomen binnen de begroting 2020 en
de meerjarenramingen 2021 - 2023. Op basis van
de landelijke en marktontwikkelingen verwachten
we voor diverse stromen een nadelig effect op de
verwerkingstarieven. Dit heeft een stijgend effect van de
afvalstoffenheffing tot gevolg.
4.4 | FINANCIËLE BELEIDSKADERS
Bij de samenstelling van de begroting 2020 en

Naast dit beleidskader vormt de vastgestelde
programma begroting 2019 van Avri de
basis voor de begroting 2020. De begroting 2019
van Avri is op 28 juni 2018 door het Algemeen Bestuur
van Avri vastgesteld.
4.5 | INDEXERINGEN
4.5.1 | LONEN
De huidige CAO Gemeenten kent een looptijd tot 1
januari 2019. Voor de verwachte loonontwikkeling na
1 januari 2019 wordt aangesloten bij de publicaties
van het Centraal Planbureau (CPB). In de middellange
termijnverkenning 2018-2021 gaat het CPB voor de
periode 2018-2021 uit van 3,1% loonontwikkeling. In een
latere publicatie (Macro Economische Verkenning 2019)
gaat het CPB uit van 2,9% loonontwikkeling, dit betreft
alleen het jaar 2019.
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Op basis van deze gegevens hanteert Avri voor de
Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 een
meerjarige loonontwikkeling van 3,0%. Indien van
toepassing worden de jaarlijkse periodieke verhogingen
binnen de functieschalen toegepast.

4.5.2 | PRIJSSTIJGING
Voor de prijsontwikkeling wordt aangesloten bij de
verwachte prijsontwikkeling van het bruto binnenlands
product (bbp) van het CPB. In de middellange
termijnverkenning 2018-2021 gaat het CPB voor
de periode 2018-2021 uit van 2,4% jaarlijkse
prijsontwikkeling. In een latere publicatie (Macro
Economische Verkenning 2019) gaat het CPB uit
van 2,5% prijsontwikkeling in het jaar 2019. Op basis
van deze gegevens hanteert Avri voor de Begroting
2020 en Meerjarenraming 2021-2023 een meerjarige
prijsontwikkeling van 2,5%.
4.6 | AANTAL INWONERS
Op basis van de Bijdrageverordening Avri 2016 vindt
de verrekening van de btw-component in de
afvalstoffenheffing plaats op basis van het
aantal inwoners van de regiogemeenten
(bron: Centraal Bureau voor de Statistiek).
De inwoneraantallen voor 2020 worden
gebaseerd op de inwoneraantallen per
1 januari 2019.
4.7 | AANBIEDINGEN RESTAFVAL
Het aantal aanbiedingen restafval is
afhankelijk van het scheidingsgedrag
van de huishoudens in rivierenland. Het
inzamelbeleid, ook het nieuwe afvalbeleid
VANG, bepaalt mede wat het scheidingsgedrag
is van de huishoudens in rivierenland.
Doordat het nieuwe afvalbeleid gedurende het
jaar 2019 wordt ingevoerd, zijn er bij het opstellen
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van de begroting 2020 (februari 2019) geen andere
ervaringscijfers beschikbaar over het verwachte
scheidingsgedrag dan waar in de begroting 2019 vanuit
gegaan wordt.
4.8 | TARIEFSTELLING AFVALSTOFFENHEFFING
In de begroting worden de kosten van het
basispakket gedekt door zowel het basistarief van
de afvalstoffenheffing als de variabele tarieven (per
aanbieding restafval). Het aantal aanbiedingen
restafval is daarmee van invloed op de inkomsten
afvalstoffenheffing, die nodig zijn om de kosten te
kunnen dekken. Zoals in paragraaf 5.3 beschreven is
het aantal aanbiedingen voor 2020 - ten tijde van het
opstellen van de begroting 2020 - nog uiterst onzeker.
In de begroting 2020 wordt vooralsnog uitgegaan
van een vergroting van het variabele deel van de
afvalstoffenheffing ten opzichte van 2019. Bij de
behandeling van de definitieve tarieven voor 2019 heeft
een aantal gemeenten aangegeven in de toekomst
te willen groeien naar een groter variabel deel om
afval scheiden optimaal te belonen. De keuze voor de
tarieven voor 2019 (scenario 4) betekende namelijk een
forse stijging van het basistarief, een totaal aandeel
van 83% van het totale gemiddelde tarief voor 2019.
Het te beïnvloeden deel voor huishoudens is daarmee
teruggebracht naar 17%. De kans op ontwijkgedrag
door huishoudens en de financiële risico’s voor Avri zijn
hierdoor verkleind. Of de tariefsontwikkeling per 2020
volledig in het variabele deel van de heffing zal worden
verwerkt is afhankelijk van de ontwikkeling van de kosten.
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Het btw-mengpercentage over de kosten van
het basispakket is van invloed op het tarief
afvalstoffenheffing en wordt gehandhaafd op 13,5%.
De btw-opslag in de afvalstoffenheffing komt ten
gunste van de gemeenten. Eventuele wijziging van het
opslagpercentage heeft directe consequenties voor de
gemeentelijke begroting.
4.9 | RESERVES EN VOORZIENINGEN
De uitgangspunten rondom de reserves en voorzieningen
van Avri zijn gebaseerd op de in februari 2017
vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen 2017 van
Avri. Hierin wordt aangesloten op de geactualiseerde
Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017
van Avri en de indeling van de programmabegroting
van de zelfstandige GR Avri. Onderstaand zijn de
uitgangspunten uitgewerkt.
4.9.1 | VOORZIENING BASISPAKKET
De voorziening Basispakket heeft een weerstandsfunctie
en egalisatiefunctie voor de uitvoering van het
basispakket. De weerstandsfunctie geldt voor de risico’s
van het basispakket, gekwantificeerd en vastgesteld in
de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen
2017 van Avri. Het risicoprofiel is in 2018 geactualiseerd
naar €2,2 mln. (bestuursrapportage 2018, AB okt. 2018).
De voorziening biedt weerstand voor factor 1,0 van
deze gekwantificeerde risico’s. Tot dit bedrag wordt de
voorziening op begrotingsbasis niet aangesproken.
De voorziening heeft daarnaast (bij voldoende
weerstandsniveau) een egaliserende functie voor de
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jaarlijkse exploitatieresultaten van het basispakket. Deze
is van toepassing binnen de bandbreedte van factor 1,0
en factor 1,4 van de gekwantificeerde risico’s. Het surplus
boven factor 1,4 kan op begrotingsbasis ingezet worden
ten gunste van het programma basispakket (en daarmee
van het tarief afvalstoffenheffing). Wanneer de opbrengst
van de afvalstoffenheffing de daarmee te dekken kosten
overschrijdt, wordt de meeropbrengst gedoteerd aan deze
voorziening. Bij eventuele exploitatietekorten wordt de
voorziening aangesproken, bij exploitatie-overschotten
wordt de voorziening aangevuld.

in de Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen,
maar worden niet in geldbedragen uitgedrukt. Deze
risico’s krijgen een impactscore om de ontwikkeling
ervan te kunnen volgen.

4.9.2 | ALGEMENE BEDRIJFSRESERVE
Deze algemene reserve biedt weerstand tegen de
algemene bedrijfsvoeringrisico’s van Avri. Dit betreffen
de niet voorziene kosten in het nieuwe taakveld
0.4. Overhead. Mee- en tegenvallers in dit taakveld
worden niet verrekend met de programma’s, maar
(indien mogelijk) opgevangen binnen deze reserve.
De minimale omvang bedraagt 10% van de in de
begroting opgenomen totale overhead van Avri
(taakveld 0.4). Toevoegingen of onttrekkingen om
het saldo tussen 10% en 15% te houden worden
via de van toepassing zijnde verdeelsleutel voor
overheadkosten (zie par. 5.6) verrekend met de
exploitatie van de programma’s. De bandbreedtes
voor 2019 volgen uit de hoogte van de bedrijfsvoering
budgetten voor 2019.
De hoogte van deze reserve is niet gekoppeld
aan een onderliggende kwantificering van
bedrijfsvoeringrisico’s. Deze risico’s zijn wel beschreven
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4.9.3 | RESERVE PLUSPAKKET
Deze reserve biedt weerstand tegen de operationele
risico’s op de uitvoering van de taken in het programma
pluspakket. Op grond van de met gemeenten gesloten
overeenkomsten zijn in de nota Risicomanagement
en Weerstandsvermogen uitsluitend risico’s voor Avri
gekwantificeerd die niet in deze overeenkomsten
zijn ondervangen. Dit betreft de overeenkomsten van
alle pluspakketactiviteiten behalve voor het integraal
beheer van de openbare ruimte (IBOR). Er is dus geen
weerstandscapaciteit voor IBOR-activiteiten bij Avri
ingericht (omdat de risico’s voor de IBOR-activiteiten
zijn ondervangen in het raamcontract), maar
uitsluitend voor de operationele risico’s van andere
pluspakketactiviteiten.
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 hiervoor
afgesloten overeenkomsten). De minimale en maximale
omvang van deze reserve bedraagt €75.000. De reserve
wordt aangevuld vanuit de activiteiten waarvoor de
operationele risico’s worden gelopen. De toevoeging aan
deze reserve is onderdeel van de kostprijs.
4.9.4 | RESERVE BEDRIJFSAFVAL
Deze reserve biedt weerstand tegen de operationele
risico’s op de uitvoering van de taken in het
programma bedrijfsafval. De exploitatieresultaten
van het programma bedrijfsafval worden verrekend
met deze reserve. De minimale omvang is gebaseerd
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op een weerstandsratio van 1,0 voor de risico’s van
het programma Bedrijfsafval. Op basis van de Nota
Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017
is de minimumomvang van de reserve € 38.000. Het
maximum is bepaald op € 200.000. Exploitatieresultaten
van dit programma worden in deze afzonderlijke reserve
direct zichtbaar. Evenals in de begroting 2019, worden
eventuele overschotten in deze reserve ingezet ten
gunste van het programma basispakket.

binnen het programma pluspakket ook per gemeente
inzichtelijk gemaakt. Zodoende kunnen de ontwikkeling
van de overhead en de consequenties daarvan voor de
uitvoeringsbudgetten 2019 van de gemeenten tijdig
worden besproken. De gemeenten kunnen in haar rol
als deelnemer/eigenaar in het GR-begrotingsproces
eventueel gebruik maken van een zienswijze hieromtrent.

4.10 | SYSTEMATIEK VAN TOEREKENING VAN
INDIRECTE KOSTEN
Het financiële model voor de toerekening van indirecte
kosten is gebaseerd op de verhouding van de verwachte
productieve inzet (productie manuren). Dit betekent
dat de hoogte van de indirecte kosten samenhangt
met de omvang van de activiteiten (basispakket,
pluspakket, bedrijfsafval). Een dergelijk model past bij
een uitvoeringsorganisatie als Avri, doordat (financiële)
sturing op productie en productiviteit is gecreëerd.
In de managementinformatie speelt de productiviteit
en de daarmee samenhangende ‘dekking’ van de
indirecte kosten dan ook een belangrijke rol. Zoals in
paragraaf 5.5.2 toegelicht, worden de indirecte kosten
volgens deze verhouding ook op realisatiebasis naar de
programma’s doorbelast.
Op basis van het vernieuwde BBV (reeds toegepast
in de begroting 2019) worden de indirecte kosten
en de doorbelasting naar de programma’s in een
afzonderlijk programma verantwoord. Op verzoek
van de IBOR-gemeenten wordt deze toerekening
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BELEIDSBEGROTING
PROGRAMMA’S
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HOOFDSTUK 5 | PROGRAMMA BASISPAKKET
AFVALBEHEER
Dit programma gaat over het inzamelen en
verwerken van huishoudelijke afvalstromen
en grondstoffen.
5.1 | INLEIDING
In het programma Basispakket zijn de diensten
opgenomen die Avri uitvoert voor de acht
regiogemeenten in Rivierenland. Avri geeft hiermee
invulling aan de gemeentelijke afvaltaak van inzameling
en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en aan
het Regionale Afvalbeheer Plan, waarin de ambities en
speerpunten van de acht regiogemeenten op het gebied
van afval en grondstoffen zijn vastgelegd.
5.2 | WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Met de uitvoering van dit basispakket beoogt Avri
een schoon Rivierenland tegen zo laag mogelijke
kosten voor de inwoners. Avri voert de inzameling en
scheiding van afval zo efficiënt en effectief mogelijk
uit om de landelijke en regionale doelstellingen te
realiseren. Sinds 2010 is de inzameling erop gericht
om het verspillen van grondstoffen zoveel mogelijk te
voorkomen. Grondstofverspilling leidt tot opwarming
van de aarde en bovendien zijn sommige grondstoffen
schaars. Nederland is afhankelijk van andere landen
voor import van grondstoffen waardoor onze economie
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kwetsbaar is. Daarnaast plegen we samen met die
andere landen roofbouw op onze eigen aarde en raakt
de aarde vervuild omdat grondstoffen niet opnieuw
gebruikt worden, maar worden verbrand, gestort of
weggegooid in de natuur. We kunnen deze verspilling en
vervuiling tegengaan door inwoners te stimuleren om
hun afval zo goed mogelijk te scheiden en die stromen
vervolgens gescheiden in te zamelen.
Op 1 juli 2019 is het nieuwe beleid Van Afval Naar
Grondstof (VANG) ingevoerd, waarbij de doelstelling
is vastgesteld om per 2020 maximaal 75kg restafval
per inwoner te produceren. Om dit te bereiken is
een comfortprikkel ingevoerd, naast de bestaande
prijsprikkel (betalen per aanbieding restafval). De
inwoners van de acht regiogemeenten gaan per 1
juli 2019 hun restafval zelf naar een ondergrondse
container in de buurt brengen. De zak voor plastic
verpakkingen en drankkartons gaat in de huidige
restafvalcontainer die voor deze verpakkingen wordt
ingezet. Deze wordt iedere drie weken opgehaald.
Inwoners in de buitengebieden kunnen de grijze
container voor restafval houden. Ze kunnen er
echter ook voor kiezen om hun restafval weg
te brengen naar een ondergrondse restafvalcontainer.
De maandelijkse huis-aan-huis inzameling van
papier en de tweewekelijkse inzameling van gft-afval
blijven onveranderd.
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We verwachten het in 2019 ingevoerde beleid in
2020 te continueren. Voor de papierinzameling met
verenigingen zal een nieuwe overeenkomst komen.
Het jaar 2019 zal gebruikt worden om gezamenlijk
te kijken naar de inzet van verenigingen in het
basispakket. Ook voor de milieustraten zullen we de
onderzoeksresultaten uit 2019 benutten om de eerste
aanbevelingen per 2020 uit te werken.
5.3 | WAT GAAN WE DAAR IN 2020 VOOR DOEN?
In 2020 zetten we ons huidige dienstenpakket voort,
waarbij de uitvoering van nieuw afvalbeleid voor een
verschuiving van de omvang van diensten zorgt.
Avri legt daarbij de focus op de inzameling
van grondstoffen en vermindert de service
op restafval. Met ingang van 1 juli 2019
worden uitsluitend de herbruikbare
grondstoffen aan huis ingezameld, waarbij
plastic en drankkartons via de mini
container worden ingezameld. Het restafval
wordt niet meer aan huis ingezameld, maar
via ondergrondse brengvoorzieningen (met
uitzondering van het buitengebied). Voor de
milieustraten is in 2019 een eerste onderzoek
gedaan en hier wordt in 2020 vervolg aan gegeven en
aanbevelingen worden geïmplementeerd . Doel hiervan
is om de geschiktheid van onze brengvoorziening
milieustraat optimaal te laten aansluiten bij de
doelstelling om beter te scheiden.
Flankerend beleid
In 2019 en 2020 ontwikkelen we flankerend beleid.
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We volgen de effecten van het nieuwe afvalbeleid
nauwkeurig waar het gaat om scheidingsresultaten,
vervuiling, zwerfafval en maatregelen en mogelijkheden
om de hoeveelheid restafval verder terug te dringen.
Op basis van de sorteeranalyse na het eerste half jaar
van het nieuwe inzamelbeleid zullen we mogelijk extra
inspanningen moeten leveren om schone stromen
schoon te houden en betrokkenheid bij inwoners te
behouden dan wel te vergroten. Dit kan leiden tot
aanpassingen of toevoegingen in onze beleidskaders.
Ook gaan we onderzoek doen naar de
brengvoorzieningen in het algemeen. Zijn de locaties
en verschillende fracties voor de inwoner duidelijk of
moeten we dit herzien?
In 2019 zal door het Algemeen Bestuur een
besluit genomen worden voor de inzameling van
incontinentiemateriaal. De financiële effecten op het
restafval, kosten verwerking incontinentiemateriaal
en de inzameling zullen dan ook in een later stadium
verwerkt worden. Ook gaan we onderzoek doen naar
keukenmanagement om inwoners te ondersteunen om
o.a. groente- en fruitafval makkelijker te scheiden. We
willen hierbij ook aansluiten bij landelijke campagnes.
Inzameling van afvalstromen bij scholen willen we
onderzoeken om scholen nog meer te ondersteunen
bij het scheiden van afval en onderzoeken of dit in het
basispakket ondergebracht kan worden.
Communicatie met inwoners
De maatschappij moet verduurzamen om een goede
toekomst te kunnen bieden aan onze kinderen en
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kleinkinderen. Dat vraagt om een aanpassing van het
menselijke gedrag en ontwikkeling en benutting van
duurzame technologie. Met doelgerichte communicatie
mede gericht op gedragsverandering ondersteunen
en faciliteren wij inwoners in het beter scheiden en
aanbieden van hun afval.

motivatie van inwoners om hun afval beter te scheiden.
De aanpak willen wij integreren in onze verdere
inwonerscommunicatie. Tevens willen we pilots
uitvoeren om gebruik te kunnen maken van prikkels die
de interne motivatie van inwoners versterken.

Uitvoering geven aan ons strategisch communicatie
plan is wenselijk, daarvoor zijn investeringen nodig om
communicatietools te vernieuwen of aan te passen. De
behoefte van inwoners om meer te kunnen participeren
op het beleid van de gemeenten en de uitvoering
daarvan, maakt dat Avri deze behoefte sterker in beeld
wil krijgen. We onderzoeken op welke wijze wij de
beleving van inwoners van Rivierenland goed inzichtelijk
kunnen krijgen en hoe wij hen een meer centrale plek
kunnen geven in de sturing van de organisatie. Van
sturen op meetbaarheid naar sturen op merkbaarheid.
We willen proactief reageren op signalen van inwoners
via bijvoorbeeld social media. Wat is er aan de hand en
wat kunnen we er aan doen?

Adaptief werken
Wij zijn een adaptieve organisatie die proactief
inspeelt op veranderingen in de maatschappij en
maatschappelijke initiatieven mogelijk maakt. De vragen
vanuit de inwoners worden meer divers, wijken vaker af
van de standaard dienstverlening en nemen bovendien in
omvang toe. Dit vraagt een open attitude van ons allen.
Alleen door innovatiever en flexibeler te werken kunnen
wij inspelen op vragen van inwoners en gemeenten en
voldoen aan de eisen van deze tijd. Dit vraagt flexibiliteit
van medewerkers, procedures en systemen waarbij de
behoefte van de inwoner voorop staat. Ook zijn ruimere
kaders wenselijk om flexibel om te kunnen gaan met
bestaande regels en werkwijzen. De keus om af te wijken
van het beleid ligt bij het bestuur van Avri.

Duurzaam gedrag versterken
Als Avri prikkelen we inwoners waardoor ze extern
gemotiveerd raken om duurzaam gedrag te vertonen.
Nog sterker zou de gedragsverandering zijn als we
inwoners ook intern weten te motiveren. Avri werkt al
samen met veel partijen en wil die samenwerking mee
benutten om normen, waarden en overtuigingen in
positieve zin te beïnvloeden. De communicatieaanpak
van de campagne Afval Scheiden Heel Gewoon is
mede gericht op het versterken van de intrinsieke

In de nieuwe Avri-app gaan wij mogelijkheden inbouwen
om op laagdrempelige wijze inwoners te consulteren
(Avri-panel).Voor een uitvoeringsorganisatie waarin
medewerkers gewend zijn om opdrachten van leiding
gevenden uit te voeren en daarbij normen en regels te
volgen vraagt adaptief werken als eerste om versterking
van het bewustzijn. Met behulp van trainingen en
coaching gaan we werken aan verantwoordelijkheid en
eigenaarschap. Methodieken als ‘lean’ kunnen daarbij
versterkend werken en willen we invoeren bij enkele
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teams om de klantgerichtheid nog verder te versterken
en inefficiëntie in processen te verminderen.
Producten basispakket
Het basispakket bestaat uit de volgende diensten:
inzameling van hergebruikstromen (grondstoffen)
huis-aan-huis;
inzameling van restafval via brengvoorzieningen
(buitengebied huis-aan-huis);
inzameling via milieustraten;
beheer en onderhoud van inzamelmiddelen;
op en overslag van afval- en grondstofstromen;
h
 et laten verwerken van afval- en grondstofstromen;
beheer en exploitatie van de voormalige stortplaats
en voorbereiding van de overdracht ervan aan de
provincie;
handhaving op de afvalstoffenverordening;
communicatie met en voor inwoners over inzameling
en afvalscheiding;
beleidsontwikkeling voor gemeenten en beleidsadvies
aan gemeenten m.b.t. afval- en grondstoffenbeleid;
datamanagement ten behoeve van een correcte
aanslagoplegging afvalstoffenheffing;
h
 effen en innen van de afvalstoffenheffing in
samenwerking met Belastingsamenwerking
Rivierenland.
5.4 | WAT GAAT DAT KOSTEN?
De kosten en opbrengsten van de uitvoering van het
programma Basispakket zijn weergegeven in tabel 3.
De ontwikkeling van de tarieven afvalstoffenheffing is
weergegeven in de paragraaf Lokale Heffingen.
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TABEL 3: MEERJARENBEGROTING KOSTEN BASISPAKKET
MEERJARENBEGROTING PROGRAMMA BASISPAKKET 2020 - 2023
JAARREK 2018

BEGR 2019
PRIMAIR

BEGR 2019 NA
WIJZIGING

BEGR 2020

BEGR 2021

BEGR 2022

BEGR 2023

OPBRENGSTEN
INZET VOORZIENING BASISPAKKET

130

70

70

0

0

0

0

INZET VOORZIENING STORTPLAATS

0

100

100

63

0

0

0

INZET RESERVE BEDRIJFSAFVAL

0

129

129

113

54

55

59

OPBRENGSTEN GRONDSTOFFEN

5.808

6.169

5.898

5.651

5.632

5.627

5.610

TOTAAL OPBRENGSTEN

5.938

6.468

6.197

5.827

5.686

5.682

5.669

KOSTEN
PERSONEELSKOSTEN

9.150

9.239

9.889

9.941

10.139

10.342

10.569

KOSTEN MATERIEEL

3.114

3.323

3.423

3.495

3.547

3.601

3.670

AFVAL VERWERKINGSKOSTEN

5.334

4.848

5.306

5.897

5.953

6.010

6.067

439

424

434

454

411

421

427

DIENSTVERLENING BSR
DIENSTVERLENING VERENIGINGEN

730

715

715

715

715

715

715

KOSTEN STORTPLAATS

642

262

262

285

0

0

0

1.854

2.941

1.910

2.847

2.871

2.663

2.091

0

129

632

113

150

200

200

KAPITAALLASTEN
DOTATIE AAN VOORZIENING BASISPAKKET T.B.V.
WEERSTANDSCAPACITEIT
DOTATIE AAN VOORZ. BASISPAKKET T.B.V. TARIEFSEGALISATIE STORTPLAATS
ERFPACHTCANON GR REGIO RIVIERENLAND

0

0

0

0

200

400

0

133

133

133

133

133

133

133

OVERIGE KOSTEN

682

681

931

840

852

865

878

TOTAAL KOSTEN

22.078

22.695

23.635

24.720

24.972

25.350

24.750

SALDO: KOSTEN BASISPAKKET EXCL. BTW

16.140

16.227

17.438

18.893

19.286

19.668

19.082

BTW 13,5%

2.179

2.191

2.354

2.551

2.604

2.655

2.576

SALDO: KOSTEN BASISPAKKET INCL. BTW

18.320

18.418

19.792

21.443

21.890

22.323

21.658

PER GEREGISTREERDE HUISAANSLUITING

€ 188

€ 190

€ 205

€ 217

€ 220

€ 222

€ 214

PER BETALENDE HUISAANSLUITING

€ 204

€ 204

€ 219

€ 235

€ 238

€ 242

€ 233
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Toelichting op de begroting 2020-2023
Om de kostenontwikkeling zuiver te kunnen toelichten
worden de kostenonderdelen uit de begroting 2020
vergeleken met de primaire begroting 2019 en
niet met de vastgestelde begroting 2019 (incl. 2e
wijziging). In de primaire begroting 2019 is immers
ook uitgegaan van een geheel jaar nieuw afvalbeleid
met een verwacht aanbod restafval van 60 kg. In de
tweede begrotingswijziging 2019 (AB december 2018)
zijn voor 2019 twee verschillende inzamelsystemen
van toepassing (voor en na 1 juli 2019), waarbij voor
het oude beleid andere uitgangspunten gelden voor
o.a. inzamelkosten, het aanbod restafval (gemiddeld
100 kg. restafval per inwoner) en grondstoffen. Dit
maakt in voorliggende begroting een vergelijking tussen
de kosten voor het gehele jaar 2019 (2 vormen van
beleid) en 2020 ondoorzichtiger. In tabel 3 zijn zowel de
primaire begroting 2019 als de uiteindelijk vastgestelde
begroting 2019 gepresenteerd.
5.4.1 | PERSONEELSKOSTEN
De personeelskosten stijgen ten opzichte van
de begroting 2019 met € 0,7 mln. De stijging is
hoofdzakelijk gevolg van de toename van (inhuur)
prijzen voor personeel. Ook is er uitbreiding van
benodigde uren voor de dienstverlening in het
basispakket. In de volgende alinea’s worden beide
verklaringen nader toegelicht.
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Indexering
De huidige CAO Gemeenten kent een looptijd tot 1
januari 2019. Zoals in de kadernota 2020 aangegeven,
is voor de verwachte loonontwikkeling na 1 januari
2019 uitgegaan van de publicaties van het Centraal
Planbureau (CPB). Hieruit volgt een verwachte
indexering van loonkosten van 3%. Op basis van de
totale personeelskosten voor het basispakket leidt dit
tot een stijging van € 0,3 mln. Ook de tarieven voor
inhuur van uitvoerend personeel zijn bijgesteld naar
de realisatiecijfers 2018 en geïndexeerd (o.a. voor
milieustraten en transportwerkzaamheden).
Toename uitvoeringsuren
Middels toezicht en handhaving wordt erop toegezien dat
het onjuist aanbieden van (rest)afval wordt voorkomen
of bestraft. Zo wordt er onder meer gecontroleerd op
het aanbieden van de juiste grondstoffen in de daarvoor
bestemde containers en het bijplaatsen van afval
naast ondergrondse containers of minicontainers. In
de afgelopen jaren werd er (extra) handhavingsinzet
gepleegd op deze en andere controles en ook in 2020
is handhaving vooral gericht op bijplaatsingen en het
tegen gaan van vervuiling bij schone grondstoffen
(gft, textiel, papier). De inzet neemt structureel toe
als gevolg van een toename van het aantal meldingen
van inwoners en Avri-collega’s (chauffeurs afvalbeheer
en buitendienstmedewerkers IBOR). In de begroting
is de capaciteit uitgebreid met 1.600 uur. We zullen
continu de uitvoering en effecten van het nieuwe beleid
monitoren en waar mogelijk en in overleg met inwoners
en gemeenten bijstellen.

Daarnaast zien we een toename in het aantal
inzameluren als gevolg van het besluit om blik bij glas
in te zamelen en nemen de uren voor het transporteren
van afval toe doordat grotere afstanden naar de
verwerker moeten worden afgelegd. De beheerskosten
nemen toe door de 64 extra ondergrondse
restafvalcontainers die zijn geplaatst op verzoek van
inwoners en gemeenten. Tot slot investeren we in
beleidscapaciteit om (onderzoek naar) flankerend
beleid in 2020 verder vorm te kunnen geven (o.a.
uitwerking sorteeranalyses, keukenmanagement)
en bij te dragen aan het bereiken van de regionale
doelstellingen.
5.4.2 | KOSTEN MATERIEEL
De kosten van materieel bestaan uit de kapitaallasten
en overige exploitatielasten van voertuigen
zoals brandstof, onderhoud, verzekeringen en
wegenbelastingen. De kosten stijgen met € 145.000
door zowel toename van uitvoeringsuren als stijging
van kosten. De uitvoeringsuren zijn gestegen ten
opzichte van 2019 doordat meer activiteiten in eigen
beheer worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen voertuigen
efficiënter worden ingezet en leidt dit tot een daling
van kosten aan externe marktpartijen. Daarnaast is
er een toename van kosten voor opbouw middelen op
diverse voertuigen. Deze moeten jaarlijks onderhoud
krijgen en gekeurd worden. Tot slot is er - op basis
van de kadernota 2020 - een prijsindex van toepassing
van 2,5%.
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TABEL 4: AFVAL VERWERKINGSKOSTEN T/M 2023
BEDRAGEN X € 1.000

JAARREK. 2018

BEGR. 2019

BEGR. 2020

BEGR. 2021

BEGR. 2022

BEGR. 2023

VERWERKINGSKOSTEN
RESTAFVAL

1.513

1.513

1.720

1.741

1.763

1.785

GFT AFVAL

1.468

1.438

2.181

2.211

2.240

2.270

973

874

993

999

1.004

1.010

OVERIGE KOSTENSTROMEN

1.380

1.023

1.003

1.003

1.003

1.003

TOTAAL KOSTEN

5.334

4.848

5.897

5.953

6.010

6.067

SORTEER- EN
VERMARKTINGSKOSTEN

5.4.3 | AFVAL VERWERKINGSKOSTEN
De kosten voor afvalverwerking stijgen met € 1,1 mln.
ten opzichte van 2019. In tabel 4 is de kostenstijging
per fractie inzichtelijk gemaakt. In de navolgende
alinea’s worden deze toegelicht.

Restafval
In het nieuwe regeerakkoord (okt. 2017) is de
maatregel opgenomen om een hoger belastingtarief
op het verbranden en storten van afvalstoffen per 2018
te heffen en om afval dat verbrand wordt in biomassaenergiecentrales in deze heffing te betrekken. Met
de verhoging van de belasting hoopt de regering de
hoeveelheid restafval te beïnvloeden. Dergelijke, niet
beïnvloedbare, belastingmaatregelen werken verhogend
door in het tarief afvalstoffenheffing.
In het regeerakkoord is afgesproken dat de opbrengst
van de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 wordt
verhoogd met € 18,17 per ton naar € 32,12 per ton.
Deze verhoging is meer dan de verdubbeling die in de
begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van
Avri was voorzien. Voor 2020 is het nadeel ten opzichte
van de begroting 2019 € 5,40 per ton, een bedrag van
€ 78.000. De verwachting is dat de afvalstoffen
belasting verder verhoogd gaat worden. Aangezien dit
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onzeker is, wordt hiermee vooralsnog
geen rekening gehouden in de begroting 2020.
De tarieven op de markt voor verbranding stijgen als
gevolg van groeiende hoeveelheid brandbaar restafval.
Groot-Brittannië biedt moment veel restafval aan
op de Nederlandse markt. Vanwege langlopende
contracten over verbrandingstarieven heeft voorgaande
ontwikkeling geen direct financieel gevolg voor Avri.
Het huidige contract loopt tot 31 maart 2020 met een
eenzijdige optie (voor Avri) tot verlenging van twee keer
twee jaar. Van deze verlenging wordt in de begroting
2020 uitgegaan en daarmee hetzelfde tarief (plus
jaarlijks indexering).
Groente, Fruit en Tuinafval (gft)
In december 2018 hebben de aandeelhouders van
Twence besloten dat Avri niet toe kan treden als
preferent aandeelhouder zoals eerder gemeld in de
begroting 2019, waardoor een Europese aanbesteding
is gestart. Helaas is er als gevolg van weinig capaciteit
op de markt maar 1 inschrijving geweest. Door de
landelijke reductie van restafval neemt de gft-fractie
toe. Tegelijkertijd is de verwerkingscapaciteit nauwelijks
toegenomen. Het groeiende aanbod drijft de prijs op de
verwerkingsmarkt op.
Er is een nieuwe overeenkomst gesloten met een
verwerker die is ingegaan op 1 april 2019. De verwerker
gaat het gft vergisten en composteren en er wordt
naast aardgas ook CO2 afgezet. Het verwerkingstarief
komt – mede dankzij een gehanteerd plafondbedrag
in de aanbesteding – uit op het marktconforme tarief
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van € 60 per ton. De stijging ten opzichte van het
verwerkingstarief in 2018 (€ 35 per ton) is circa 70%.
Dit leidt tot een financieel nadeel (incl. 13,5% btw)
van € 0,8 mln.
Sorteer en vermarktingskosten
De sorteer- en vermarktingskosten worden
gemaakt ten behoeve van de afzet van kunststof
verpakkingsmateriaal en drankenkartons. De
verwachte kosten zijn gebaseerd op de verwachte
tonnages ingezameld kunststof verpakkingsmateriaal
en drankenkartons.
De sorteerkosten nemen toe dankzij een
tariefstijging die volgt uit een aanbesteding van
één van de sorteercontracten. Het tarief stijgt naar
verwachting met ca. 60%, de stijging van kosten
bedraagt € 120.000.
Overige kostenstromen
De overige kostenstromen bestaan voornamelijk uit de
fracties die via de milieustraten worden ingezameld
zoals hout, groenafval, klein chemisch afval en bouwen sloopafval. We verwachten in totaal geen grote
afwijkingen ten opzichte van de aannames van 2019.
Hierin was reeds een tariefstijging voor diverse
fracties opgenomen.

met de doorbelasting van de investering voor het
combineren van meerdere aanslagjaren op één biljet.
BSR belast deze investering met ingang van 2016 aan
Avri door, waarna deze voor een periode van 5 jaar (t/m
2020) tot een stijging van de bijdrage aan BSR leidt.
De stijging is met name gevolg van een besluit van de
ministerraad om kosten van beheer van voorzieningen
als Digi-D en MijnOverheid door te belasten aan
afnemers als BSR. Voor ieder gebruik van dergelijke
voorzieningen (door BSR en burgers) dient een
vergoeding te worden afgedragen. Daarnaast stijgen
de kosten door verwachte CAO-stijgingen en nemen

de automatiseringskosten toe door investeringen in
de bedrijfsvoering. Dankzij deze investeringen worden
meer sturingsmogelijkheden gecreëerd en worden
storingen in het primaire proces tegengegaan.
Vanaf 2021 is de investering voor Avri afgeschreven en
wordt er geen aanvullende investeringsbijdrage aan
BSR betaald. In de paragraaf Verbonden Partijen is
meer informatie over BSR beschikbaar.
5.4.5 | DIENSTVERLENING VERENIGINGEN
Voor de papierinzameling met verenigingen zal een
nieuwe overeenkomst komen. Het jaar 2019 wordt
gebruikt worden om gezamenlijk te kijken naar de
inzet van verenigingen in het basispakket. De nieuwe
overeenkomst gaat op 1 januari 2020 in. Er wordt met
verenigingen een verkenning uitgevoerd of ook
andere taken binnen het basispakket gedaan
kunnen worden als verenigingen geen
vrijwilligers meer kunnen leveren
voor de papierinzameling.
Effecten op de begroting
2020 zijn nu niet
bekend, waardoor
de totale

5.4.4 | DIENSTVERLENING BSR
De kosten voor de dienstverlening van BSR zijn
gebaseerd op de meerjarenbegroting 2019-2023
van BSR. Hierbij wordt aanvullend op de reguliere
deelnemersbijdrage aan BSR rekening gehouden
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vergoeding voor de verenigingen in de begroting
gehandhaafd blijft. Als gevolg van het AB-besluit van
oktober 2016 wordt de vergoeding met ingang van
2017 niet meer geïndexeerd.
5.4.6 | KOSTEN STORTPLAATS
De stortplaats in Geldermalsen is afgewerkt en
daarmee gereed voor sluiting en overdracht aan de
provincie. Bij overdracht dient een bedrag voor de
provincie beschikbaar te zijn voor het eeuwigdurende
onderhoud van de stortplaats (zgn. ‘doelvermogen’).
Door bijstelling van de rekenrente door de provincie
in 2015 is het benodigde doelvermogen nog niet
bereikt. De aanvulling van het benodigde doelvermogen
voor de provincie Gelderland is sinds dat jaar in de
afvalstoffenheffing verwerkt. Dit betekent dat de
hoogte van het doelvermogen en het
overdrachtsmoment (waarop het doelvermogen
beschikbaar moet zijn) van invloed zijn op de
tariefsontwikkeling van de afvalstoffenheffing.
De verwachte sluiting en overdracht van de stortplaats is
eerder al een jaar opgeschoven naar eind 2020. In maart
2018 is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur
& Waterstaat een evaluatie van de Nazorgwet afgerond.
Bij deze evaluatie waren zowel provincies als branche
betrokken. De provincie Gelderland besloot om in 2018
een ALM-studie uit te gaan voeren en te komen tot
herziening van de rekenrente.
De verwachting is dat hierover pas in het voorjaar van
2019 meer bekend is. Het benodigde doelvermogen
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blijft daarom vooralsnog ongewijzigd ten opzichte van
2019. Ook de verwachte sluiting en overdracht van de
stortplaats blijft vooralsnog staan op eind 2020.
Zoals ook in de risicoparagraaf verwoord, blijft
het doelvermogen tot het moment van overdracht
onzeker. Diverse aannames en uitgangspunten zijn
onzeker of kunnen door landelijke ontwikkelingen
(o.a. jurisprudentie) wijzigen. Dit risico is onderdeel
van het risicoprofiel van Avri. In de exploitatie
van het basispakket zijn de reguliere beheers- en
onderhoudskosten voor de stortplaats opgenomen
(€ 285.000). Deze komen te vervallen na overdracht
van de stortplaats aan de provincie.
5.4.7 | KAPITAALLASTEN
De kapitaallasten van het basispakket worden gevormd
door de afschrijvings- en rentelasten van met name de
milieustraten, de overslaghal op locatie Geldermalsen,
minicontainers en (ondergrondse) brengvoorzieningen.
De kapitaallasten van het materieel zijn opgenomen bij
de kosten van het materieel.
In de begroting 2020 dalen de kapitaallasten met
€ 94.000 ten opzichte van 2019. De daling is het gevolg
van de volledige afschrijving van diverse investeringen
ultimo 2019 (o.a. minicontainers, brengvoorzieningen en
milieustraat) waarvoor geen vervangingsinvesteringen
(voor dezelfde omvang) in de huidige begroting
zijn opgenomen. In de begroting is geen rekening
gehouden met een stijging van kapitaallasten als
gevolg van de aanvraag van extra projectbudget voor

de invoering van nieuw afvalbeleid. Hiertoe is op het
moment van opstellen van de begroting nog geen
goedkeuring verleend door het Algemeen Bestuur. In
de meerjarenbegroting dalen de kapitaallasten door de
afschrijving van in 2006 aangeschafte ondergrondse
restafvalcontainers. Per 2023 dalen de kapitaallasten
met € 0,5 mln. doordat de algemene projectkosten voor
het nieuwe afvalbeleid (projectleiding, juridische kosten,
communicatie) zijn afgeschreven.
Dotatie aan voorziening Basispakket ten behoeve
van weerstandscapaciteit
In de begroting zijn jaarlijkse dotaties aan de voorziening
Basispakket verwerkt om de weerstandscapaciteit
van dit programma te vergroten. Hierdoor wordt het
risico op een aanvullende bijdrage vanuit gemeenten
verkleind, wanneer risico’s zich daadwerkelijk voordoen.
Het doteren aan deze voorziening (tot het minimale
risiconiveau) volgt het beleidskader van de Nota
Reserves en Voorzieningen 2017 (vastgesteld in het
AB van februari 2017). Het actuele risicoprofiel en
de weerstandscapaciteit zijn nader toegelicht in de
paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
5.4.8 | DOTATIE AAN VOORZIENING BASISPAKKET TEN
BEHOEVE VAN TARIEFEGALISATIE STORTPLAATS
In de meerjarenbegroting is een dotatie aan de
voorziening Basispakket van € 600.000 verwerkt. Dit
bedrag wordt verspreid over 2021 en 2022 toegevoegd
in het kader van tariefegalisatie voor de kosten van de
stortplaats dat sinds het begrotingsjaar 2017 wordt
toegepast. Voor de begrotingsjaren 2017 t/m 2019
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is dit bedrag uit de voorziening onttrokken. Wanneer
de exploitatiekosten van de stortplaats per 2021 (na
overdracht van de stortplaats) komen te vervallen
(zie 5.4.6), wordt dit vanaf 2021 gecompenseerd door
toevoegingen aan de voorziening. Hierdoor wordt
fluctuatie van het tarief afvalstoffenheffing tegengegaan
en tegelijkertijd de weerstandscapaciteit van het
basispakket vergroot.
5.4.9 | ERFPACHTCANON GR REGIO RIVIERENLAND
Deze grondpercelen waarop Avri werkt zijn (ook sinds
de verzelfstandiging van Avri) in eigendom van GR
Regio Rivierenland en worden in erfpacht uitgegeven
aan Avri. Regio Rivierenland ontvangt hiervoor via een
erfpachtcanon een vergoeding van GR Avri ter hoogte
van € 133.000. Dit bedrag compenseert de niet af
te bouwen, structurele desintegratiekosten
bij Regio Rivierenland als gevolg van de
afsplitsing (naast een aanvullende
rentecompensatie voor de
financiering van deze
gronden, zoals
weergegeven
in de paragraaf

Financiering). De bij de afsplitsing van Regio Rivierenland
afgesproken herziening van de grondslag van dit bedrag
per 2020 heeft nog niet plaatsgevonden en is daarom in
de meerjarenbegroting niet bijgesteld.
5.4.10 | OVERIGE KOSTEN
De overige kosten bestaan voornamelijk uit de
productbudgetten voor communicatie, onderhouds
kosten van inzamelmiddelen en dienstverlening van
marktpartijen. Zoals aangegeven in de kadernota worden
dergelijke kosten per 2020 geïndexeerd met 2,5%. De
kosten stijgen met € 159.000 ten opzichte van 2019. Dit
wordt veroorzaakt door verhoging van het budget voor
plastic afvalzakken(€ 175.000).
Met de invoering van het nieuwe afvalbeleid is door het
Algemeen Bestuur gekozen om voor de inzameling van
plastic en drankkartons de huidige restafval minicontainers te gebruiken. Ervaringen elders leren echter dat
vervuiling toetreedt in de minicontainer en dit moeilijker

te controleren is. Het losse plastic in de container zorgt
voor vervuiling van de openbare ruimte bij het omwaaien
van de minicontainer en het lossen in de zijlader.
Voor handhaving is het veel effectiever om te controleren
als zij de plastic zakken uit de minicontainer kunnen
pakken en op vervuiling in de zak dan wel in de container
kunnen controleren. In 2020 monitoren we of we
het gebruik van plastic afvalzakken doorzetten in de
volgende jaren. We gaan hier in de meerjarenbegroting
vooralsnog vanuit.
5.4.11 | OPBRENGSTEN GRONDSTOFFEN
De opbrengsten bestaan uit de verkoop van diverse
ingezamelde (en gesorteerde) grondstoffen zoals papier,
textiel en kunststofverpakkingen. Deze opbrengsten
worden in mindering gebracht op de hiervoor beschreven
uitvoeringskosten om de benodigde dekking vanuit het
tarief afvalstoffenheffing te bepalen.
In onderstaande tabel zijn de verwerkingsopbrengsten
nader gespecificeerd.

TABEL 5: VERWERKINGSOPBRENGSTEN GRONDSTOFFEN T/M 2023
JAARREK. 2018

BEGR. 2019

BEGR. 2020

BEGR. 2021

BEGR. 2022

BEGR. 2023

VERWERKINGSOPBRENGSTEN
PAPIER

1.194

1.477

1.237

1.218

1.200

1.182

KUNSTSTOF VERPAKKINGEN

3.041

3.185

2.987

2.987

2.987

2.987

TEXTIEL

810

721

685

685

685

685

DRANKENKARTONS

171

211

211

211

211

211

OVERIGE OPBRENGSTSTROMEN
TOTAAL OPBRENGSTEN
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592

574

531

531

544

544

5.808

6.169

5.651

5.632

5.627

5.610
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Papier
De ontwikkelingen op de papiermarkt hebben een direct
effect op het resultaat van Avri. In 2018 is de Chinese
markt deels gesloten om de lokale inzameling van oud
papier in China te stimuleren en moest de Europese markt
op zoek naar andere afzetkanalen. Dit leidde in eerste
instantie tot een daling van het tarief. Op dit moment vindt
de afzet voornamelijk binnen Europa plaats en lijkt de
papiervergoeding de laatste maanden te stabiliseren. In de
begroting 2020 wordt het tarief bijgesteld naar € 90 per
ton (realisatie 2018 gemiddeld € 91 per ton).
Het te verwerken tonnage papier neemt jaarlijks
af door toenemende digitalisering. De digitalisering
zorgt enerzijds voor een daling van folders en
bladen en anderzijds voor een stijging van de
hoeveelheid karton binnen deze fractie, dat lichter
is dan papier. Deze stijging wordt verklaard door
een toenemend aantal inkopen op internet. Het totale
effect op de verwerkingsopbrengsten in de begroting
2019 is € 240.000.
Kunststof verpakkingen
In de Raamovereenkomst verpakkingen zijn door de
VNG (namens de gemeenten), het Afvalfonds (namens
het verpakkende bedrijfsleven) en het ministerie van
Infrastructuur en Milieu afspraken gemaakt over de
inzameling en recycling van verpakkingen. Gemeenten
worden, in het kader van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen, vergoed voor het inzamelen,
sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingen en
drankenkartons. De vergoedingen die gemeenten hiervoor ontvangen lopen de komende jaren terug en is nog
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niet definitief vastgesteld door de raamovereenkomst
partijen. Dit betekent dat we verwachten (mede op basis
van de trend in afgelopen jaren) dat de Avri-gemeenten
minder inkomsten ontvangen voor het verpakkingsmateriaal dat wordt ingezameld, gesorteerd en vermarkt.
De verwerkingsopbrengsten dalen ten opzichte van 2019
met € 198.000.
Bij kunststof en drankenkartons wordt vanuit de branche
gekeken naar een nieuw regiemodel voor de inzameling
van kunststof verpakkingen en drankenkartons. In dit
nieuwe regiemodel zijn er twee mogelijkheden: alleen
een vergoeding voor inzamelen (voormalig model t/m
2014) of inzamelen, sorteren en vermarkten (huidige
model vanaf 2015). Vanuit de VNG is er nog geen
overkoepelende overeenkomst. Avri heeft het contract
(huidige model) met de huidige verwerker tot 1 maart
2020 verlengd met optie tot verlenging van nog één
jaar. In de loop van 2019 wordt meer bekend of er al dan
niet een gewijzigde vergoedingenstructuur komt en wat
eventueel de startdatum en vergoeding zal zijn.
De vervuiling in de ingezameld hoeveelheid neemt
landelijk toe o.a. door toename van ‘diftar’ inzameling,
waarbij betaald wordt voor het restafval. Dit heeft tot
gevolg dat er meer restafval bij andere grondstoffen
worden aangeboden, waardoor minder herbruikbare
stromen uitgesorteerd worden. Deze ontwikkeling is
opgenomen in het risicoprofiel van Avri.
Textiel
De vervuiling van textiel neemt op nationaal niveau toe

door de toenemende invoering van inzamelmethoden
als diftar. Avri heeft in november 2018 het contract
verlengd voor de afzet van het ingezamelde textiel.
Vervuiling moet betaald worden en gaat ervoor zorgen
– evenals voor andere gemeenten in Nederland - dat we
per 2020 een daling van de opbrengsten gaan zien van
het textiel. Ook zien we dat de samenstelling van het
textiel verandert. De hoeveelheid herdraagbaar textiel
(het meest waardevol) neemt sterk af. Dit heeft te
maken met de mindere en goedkopere kwaliteit die op
de markt wordt gezet en betere afvalscheiding door onze
inwoners. Deze mindere kwaliteit kan worden omgezet
in vezels maar deze techniek is nog onvoldoende
doorontwikkeld wat weer effect heeft op de inkomsten.
Drankenkartons
De opbrengsten wijzigen niet ten opzichte van de
aannames uit de begroting 2019. De vergoeding in
de raamovereenkomst blijft gelijk en wordt de laatste
jaren ook vergoed. Ook hiervoor geldt dat de vergoeding
nog niet definitief is vastgesteld door de VNG
(namens de gemeenten), het Afvalfonds (namens
het verpakkende bedrijfsleven) en het ministerie van
Infrastructuur en Milieu.
Overige opbrengststromen
In deze categorie zijn de verwerkingsopbrengsten van
o.a. wit- en bruingoed, glas en schroot opgenomen. De
daling van opbrengsten wordt veroorzaakt door een
lagere vergoeding voor het ingezamelde glas.
De voormalige sorteerlocatie voor het glas in onze
regio is gesloten, waardoor we moeten uitwijken naar
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een andere locatie. Dit zorgt voor een stijging van
transportkosten die wordt verrekend in de vergoeding
van het glas.
5.4.12 | INZET VOORZIENING BASISPAKKET
De voorziening Basispakket wordt de laatste jaren niet
meer ingezet om de afvalstoffenheffing te verlagen.
De voorziening bevindt zich dankzij de onttrekkingen
van de afgelopen jaren al geruime tijd onder het
vereiste niveau voor dekking van risico’s van
het basispakket. In 2019 is de voorziening op
begrotingsbasis uitsluitend ingezet vanwege
tariefegalisatie voor de kosten van de stortplaats. Dit
is nader toegelicht in par. 5.4.9 Vanaf 2020 wordt de
voorziening niet meer ingezet, maar wordt er juist
gedoteerd aan de voorziening om deze aan te vullen tot
het minimale niveau (zie par. 5.4.8).
5.4.13 | INZET VOORZIENING STORTPLAATS
Op basis van de actuele raming voor de uitgaven van de
nazorg en overdracht van de stortplaats verwachten we
- evenals in 2019 - € 63.000 uit de voorziening
stortplaats te kunnen inzetten ten gunste van het
basispakket. Wanneer het doelvermogen voor de
provincie toeneemt (zie par. 5.4.6) zal een bijdrage uit de
afvalstoffenheffing worden gevraagd. Het verloop van de
voorziening stortplaats is weergegeven in par. 16.9.
5.4.14 | INZET RESERVE BEDRIJFSAFVAL
Zoals in de kadernota 2020 aangekondigd, worden de
resultaten van het programma Bedrijfsafval ingezet
ten gunste van de afvalstoffenheffing. Dit is mogelijk
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gezien de positieve resultaten van de afgelopen jaren,
die zijn afgestort naar de Reserve Bedrijfsafval. In de
Nota Reserves en Voorzieningen 2017 is voor deze
reserve beschreven dat het surplus boven het maximum
van € 200.000 vrij besteedbaar is. Voor 2020 wordt het
verwachte surplus van € 113.000 ingezet ten gunste
van het basispakket. In de meerjarenbegroting neemt
de inzet voor het basispakket af door daling van de
jaarlijkse resultaten van het programma Bedrijfsafval (zie
hoofdstuk 7).

5.5 | PROGRAMMABATEN EN -LASTEN
De lasten van het programma basispakket worden
gedekt door de baten uit de ingezamelde grondstoffen
en de afvalstoffenheffing. De opbouw van de baten
afvalstoffenheffing is weergegeven in de paragraaf
Lokale Heffingen en is gebaseerd op de in dit hoofdstuk
uitgewerkte lasten. In deze paragraaf is (evenals in
tabel 7) tevens de toegerekende overhead inzichtelijk
gemaakt. In tabel 6 worden de baten en lasten nader
gespecificeerd en worden de stortingen en onttrekkingen
uit de reserves inzichtelijk.

TABEL 6: OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET
BEGR. 2020

BEGR. 2021

BEGR. 2022

BEGR. 2023

24.715

24.967

25.345

24.745

2.550

2.603

2.655

2.575

975

1.036

1.089

1.074

28.240

28.606

29.089

28.395

5.651

5.632

5.627

5.610

LASTEN
LASTEN UITVOERING BASISPAKKET
BTW BASISPAKKET 13,5%
KWIJTSCHELDINGEN *
TOTAAL LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET
BATEN
VERWERKINGSOPBRENGSTEN GRONDSTOFFEN
INZET VOORZIENINGEN
BATEN AFVALSTOFFENHEFFING (BRUTO) *
EXPLOITATIERESULTAAT PROGRAMMA BASISPAKKET **

63

0

0

0

22.463

22.923

23.421

22.660

-51

-2

-14

67

28.126

28.553

29.034

28.336

SALDO VAN LASTEN EN BATEN VOOR VERMOGENSMUTATIES

-113

-54

-55

-59

VERMOGENSMUTATIES (STORTINGEN / ONTTREKKINGEN RESERVES)

-113

-54

-55

-59

0

0

0

0

TOTAAL BATEN PROGRAMMA BASISPAKKET

SALDO VAN LASTEN EN BATEN NA VERMOGENSMUTATIES

*) de onderbouwing is weergegeven in de paragraaf Lokale heffingen
**) het exploitatiesaldo (als gevolg van afrondingsverschillen tussen gemiddeld lastentarief en batentarief) wordt met de voorziening
basispakket verrekend en in bijgaande tabel aan de batenkant verantwoord.
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TABEL 7: OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET PER TAAKVELD
BEGR. 2020

BEGR. 2021

BEGR. 2022

BEGR. 2023

LASTEN
TAAKVELD 6.3 INKOMENSREGELINGEN
TAAKVELD 7.3 AFVAL
TAAKVELD 0.4 OVERHEAD
TOTAAL LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET

845

905

956

939

23.640

23.923

24.280

23.526

3.755

3.777

3.853

3.930

28.240

28.606

29.089

28.395

BATEN
TAAKVELD 7.3 AFVAL

28.126

28.552

29.034

28.336

TOTAAL BATEN PROGRAMMA BASISPAKKET

28.126

28.552

29.034

28.336

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-113

-54

-55

-59

TAAKVELD 0.10 MUTATIES RESERVES

-113

-54

-55

-59

0

0

0

0

RESULTAAT NA BESTEMMING

Baten en lasten per taakveld
Op basis van het vernieuwde BBV zijn in onderstaande
tabel de baten en lasten per taakveld uiteengezet.
In deze tabel worden de kosten van kwijtschelding
(taakveld 6.3, onderbouwd in de paragraaf Lokale
Heffingen) en de doorbelaste overhead (taakveld 0.4)
inzichtelijk gemaakt. De totalen van dit programma
komen terug in het totaaloverzicht van baten en lasten
(zie hoofdstuk 15).
5.6 | BELEIDSINDICATOREN
Als gevolg van de vernieuwde verslaggevingregels
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(BBV) zijn verplicht in de programmaverantwoording op
te nemen beleidsindicatoren gedefinieerd.
Hierdoor wordt de vergelijkbaarheid tussen gemeenten
vergroot.
In het programma Basispakket is voor Avri de
beleidsindicator ‘Omvang huishoudelijk restafval’
(taakveld 7 Volksgezondheid en Milieu) relevant.
In tabel 8 is deze beleidsindicator uitgewerkt. De
kilo’s huishoudelijk restafval per inwoner zijn per
regiogemeente gepresenteerd en afgezet tegen de
nationale gemiddelden. Daarnaast worden in deze

paragraaf op verzoek van het bestuur een aantal
benchmarkgegevens gepresenteerd. Deze zijn
gebaseerd op cijferonderzoek waarbij gebruik is
gemaakt van gegevens van het CBS en de Benchmark
Huishoudelijk Afval 2017.
De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar is in
grafiek 2 visueel weergegeven.
Uit de grafiek blijkt dat het landelijke gemiddelde een
dalende trend vertoont de laatste jaren. Dit wordt
verklaard door toenemende invoering van financiële
prikkels en comfortprikkels in Nederland om afval
scheiden te bevorderen. De hoeveelheid restafval blijft
in de Avri-gemeenten de laatste jaren op gelijk niveau.
Dit maakt duidelijk dat invoering van nieuw beleid nodig
is om een verdere daling van de hoeveelheid restafval in
onze regio te bewerkstelligen.
Afvalscheiding
Het afvalscheidingspercentage is het percentage
huishoudelijk afval dat we gescheiden inzamelen en
als grondstof wordt hergebruikt. Deze indicator geeft
inzicht in de mate van afvalscheiding door inwoners. In
grafiek 3 wordt het percentage van de Avri-gemeenten
afgezet tegen de landelijke gemiddelden voor de
periode 2014-2017.
Uit deze grafiek blijkt dat de inwoners van de Avrigemeenten beter afval scheiden dan gemiddeld in
Nederland, een mooi resultaat!
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TABEL 8: BELEIDSINDICATOR HUISHOUDELIJK RESTAFVAL
KILO’S RESTAFVAL PER INWONER PER JAAR
2015

2016

2017

2018

121

121

118

113

GEMEENTE
BUREN
CULEMBORG

118

119

121

120

GELDERMALSEN

142

117

112

110

LINGEWAAL

140

126

124

119

MAASDRIEL

128

127

123

120

NEDER-BETUWE

126

120

116

115

NEERIJNEN

126

117

117

117

TIEL

144

128

130

122

WEST MAAS EN WAAL

116

113

112

105

ZALTBOMMEL

125

117

122

117

REGIO GEMIDDELDE

129

121

120

116

NEDERLAND

185

174

160

N.N.B.
Bron: Avri

GRAFIEK 2: A
 ANTAL KG. RESTAFVAL PER INWONER PER JAAR

GRAFIEK 3: P
 ERCENTAGE AFVALSCHEIDING

250

80
206

200

194

75
190

185

174

160

69,9

70,2

71,7

70

150

65
129

128

100

121

120

65
60

50

0

59

61

63

55
2013

2014

AVRI-GEMEENTEN
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71,9

2015

2016

NEDERLAND

2017

50

2014

NEDERLAND

2015

2016

2017

AVRI-GEMEENTEN
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HOOFDSTUK 6 | PROGRAMMA PLUSPAKKET
6.1 | INLEIDING
In dit programma zijn diensten opgenomen die
individuele gemeenten in aanvulling op het basispakket
contractueel van Avri kunnen afnemen. Dankzij dit
pluspakket levert Avri een breed dienstenpakket voor
haar gemeenten. De grootste activiteit binnen het
pluspakket betreft het Integraal Beheer van de Openbare
Ruimte (IBOR). Dit bevat zowel de uitvoering- en
beheertaken op het gebied van groen, grijs, riolering,
verkeer, openbare verlichting, begraafplaatsen,
speeltuinen, gladheidbestrijding en ongediertebestrijding
als de intake en afhandeling van meldingen in de
openbare ruimte. Verder levert Avri diensten op diverse
thema´s van toezicht en handhaving van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV). Tot slot worden voor
een aantal gemeenten de afvalstromen uit de openbare
ruimte verwerkt, extra inzamelrondes van gft-afval
gereden en geven we voorlichting over zwerfafval op het
voortgezet onderwijs.

een bedrijfsmatige, transparante en klantgerichte
aanpak voorop. Deze klantwaarde bieden we wanneer
het gaat om daling van kosten, verbetering van
kwaliteit, perspectief voor medewerkers, innovatie en
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is vooral
te danken aan de goede en intensieve samenwerking
tussen de vier opdrachtgevende gemeenten en Avri.

6.2 | WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Avri streeft naar partnerschap met haar gemeenten
als het gaat om ‘Schoon, Heel en Veilig’ in de openbare
ruimte. Binnen dit partnerschap wil Avri een betrouwbare
partij zijn die zonder winstoogmerk extra klantwaarde
levert vanwege haar regionale binding, jarenlange
ervaring in de regio en diversiteit en samenhang
in het aanbod van de dienstverlening. Hierbij staat

Avri biedt de diensten uit het pluspakket tegen kostprijs
aan. Dit betekent dat op deze activiteiten geen winst
door Avri wordt behaald. In de overeenkomsten die Avri
met gemeenten afsluit voor de pluspakketactiviteiten
is voor IBOR afgesproken dat alle lusten en lasten voor
rekening van de gemeenten komen. Er is zodoende
geen weerstandscapaciteit voor IBOR bij Avri ingericht,
maar uitsluitend voor de operationele risico’s van de
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De huidige omvang van de IBOR-taken stelt ons in staat
professioneel, snel en flexibel te reageren en de inzet
dusdanig te organiseren waar deze nodig is, waardoor
we het ‘Schoon, Heel en Veilig’ houden van de openbare
ruimte steeds efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren.
De goede afstemming en samenwerking met de
medewerkers van de gemeenten levert een belangrijke
bijdrage aan dit goede resultaat. Ook de ontwikkeling
van een uniforme rapportage- en begrotingsstructuur
(dienstenstructuur) draagt bij aan het verder
professionaliseren van de afdeling IBOR van Avri.
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2019. Daarbij wordt in deze GR-begroting
verondersteld dat zich geen wijzigingen in het
dienstverleningspakket zullen voordoen. Wel is
in deze GR-begroting rekening gehouden met
de verwachte ontwikkeling van de loonkosten
en van de overhead. Gemeenten waarmee een
DVO is afgesloten kunnen hieruit de hoogte
van de autonome kostenontwikkeling voor
2020 van de Avri-dienstverlening afleiden.

andere pluspakketactiviteiten. Voor activiteiten waarin
de overeenkomst de risico’s niet afdekt, worden de
geringe exploitatieresultaten verrekend met de reserve
Pluspakket van Avri.
Met enkele gemeenten heeft Avri individuele
dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) afgesloten
voor het beheer van de openbare ruimte en voor taken
op het gebied van handhaving. Voor de begroting
hanteert Avri de geldende DVO’s als uitgangspunt. De
werkbegrotingen voor 2020 zijn op dit moment nog niet
vastgesteld. Op basis van de huidige afspraken zal Avri
de werkbegrotingen bij de geldende DVO’s vóór 1 juli
2019 aanbieden aan de betreffende gemeenten.
De baten en lasten bij dit programma zijn gebaseerd
op de op 30 juni 2018 aangeleverde werkbegrotingen
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De uiteindelijke toerekening van deze loon- en
overheadkosten aan de werkbegroting van de
individuele gemeenten in het pluspakket is afhankelijk
van eventuele wijzigingen in de te leveren diensten en
de daaruit volgende personele inzet. Ook de directe
kosten van de dienstverlening Pluspakket (o.a. het
uitbesteed werk) worden bijgesteld in de per 1 juli aan
te leveren werkbegroting 2019, die gebaseerd is op de
overeengekomen DVO-afspraken.
6.3 | WAT GAAN WE DAAR IN 2020 VOOR DOEN?
Data gestuurd werken: efficiënt en effectief
Om de effectiviteit van ons werk te vergroten is een
begin gemaakt om data-gestuurd te werken. Bij deze
methode worden gegevens (data) verzameld over
bijvoorbeeld het vervuilingspatroon van wegen. Na
analyse van deze gegevens wordt een zo effectief
mogelijke veegroute opgesteld voor het vegen van de
wegen. Zo wordt alleen geveegd op die plaatsen waar
het ook noodzakelijk is en wordt het werk voor onze
machinisten meer divers. Ook verzamelt Avri gegevens
over de vullingsgraad van de afvalbakken. Dit doen we

door de afvalbakken te voorzien van een
chip die aangeeft wanneer een afvalbak moet worden
geleegd. Dit voorkomt het te laat of te vroeg legen
van de afvalbakken.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen:
iedereen telt
Sinds 2012 voert Avri IBOR-taken uit en is er een
intensieve samenwerking ontstaan met Werkzaak
Rivierenland, Inovium, UWV en de sociale afdelingen
van de gemeenten Buren en Neder-Betuwe. Het begon
met het detacheren van een beperkte doelgroep, in
2018 is dit uitgegroeid naar ca. 90 fte. Deze collega’s
werken onder begeleiding in de openbare ruimte.
Inmiddels is de doelgroep uitgebreid en begeleiden
wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waaronder P-wet, Wajong, Wia en statushouders - in
het arbeidsproces, via diverse werkervaringsplaatsen,
stages en leerwerkroutes. Ook heeft Avri in 2018
meerdere personen naar een betrekking buiten Avri
begeleid en zijn onder meer 14 personen ‘werkfit’
gemaakt waardoor de kans op betaald werk is vergroot.
Hierdoor wordt minder beroep gedaan op de sociale
voorzieningen bij de gemeenten.
Handhaving en toezicht: bevorderen
van gewenst gedrag
Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om de
handhavers aanvullend – dus naast hun ASV-taken – in
te zetten om toezichthoudende- en opsporingstaken uit
te voeren op zaken die in diverse wet- en regelgeving
zijn opgenomen ten aanzien van de openbare
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ruimte (genaamd ‘domein 1’). De thema’s waarop
de handhavingsactiviteiten ingezet kunnen worden
zijn bijvoorbeeld hondenoverlast, jeugdoverlast,
parkeeroverlast, toezicht op de Drank en Horeca
wetgeving, controles op evenementen of het toezicht
houden op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
De afspraken over het gewenste takenpakket worden in
een DVO vastgelegd met de betreffende gemeente en

separaat begroot en afgerekend.
Het gedrag van inwoners en bezoekers van ons gebied
wordt door onze handhavers positief beïnvloed. Dit doen
ze door het geven van voorlichting over en toelichting
op het gemeentelijk beleid. Maar ook in voorkomende
gevallen door het geven van waarschuwingen of
bekeuringen. Juist het integrale karakter – handhaven
op alle misstanden in de openbare ruimte – maakt

dat inwoners de handhavende acties ook op waarde
schatten; er wordt alomvattend opgetreden, zoals de
inwoners ook verwachten.
6.4 | WAT GAAT DAT KOSTEN?
Avri voert de diensten in het pluspakket uit tegen
kostprijs. Dit betekent dat er geen financieel resultaat
door Avri wordt behaald op deze activiteiten. Het saldo

TABEL 9: MEERJARENBEGROTING PROGRAMMA PLUSPAKKET
JAARREK. 2018

BEGR. 2019

BEGR. 2020

BEGR. 2021

BEGR. 2022

BEGR. 2023

OPBRENGSTEN
INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE - VIA DVO

11.725

12.562

10.956

11.066

INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE - OVERIG

3.302

4.002

215

217

HANDHAVINGSTAKEN

11.176
219

222

1.114

1.122

1.119

1.130

OVERIGE DIENSTVERLENING PLUSPAKKET

164

146

273

276

FRICTIEKOSTEN ONTVLECHTING DVO NEERIJNEN

663
16.968

17.832

12.563

12.689

12.816

12.944

11.176

11.288

TOTAAL OPBRENGSTEN

1.141

11.288

278

1.153
281

KOSTEN
INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE - VIA DVO

11.725

12.562

10.956

11.066

INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE - OVERIG

3.302

4.002

215

217

HANDHAVINGSTAKEN

1.114

1.122

1.119

1.130

OVERIGE DIENSTVERLENING PLUSPAKKET

176

150

263

276

FRICTIEKOSTEN ONTVLECHTING DVO NEERIJNEN

663
16.978

17.836

12.553

12.689

-10

-4

10

0

0

0

10

4

-10

0

0

0

0

0

0

AF TE DRAGEN VENNOOTSCHAPSBELASTING
TOTAAL KOSTEN
SALDO VOOR RESERVE MUTATIES
MUTATIE RESERVES
SALDO NA RESERVE MUTATIES
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219
1.141
278

222
1.153
281

-2
12.816

12.944
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van baten en lasten is derhalve € 0. De totale kosten
worden doorberekend naar de gemeenten waarbij
deze voor de IBOR-activiteiten uiteindelijk één op één
verrekend worden met de gemeenten (zoals beschreven
in de raamovereenkomsten tussen Avri en de gemeenten). Om deze reden houdt Avri geen (risico)reserves
voor de IBOR-activiteiten aan, maar uitsluitend voor de
operationele risico’s van de andere pluspakketactiviteiten. Voor de overige (niet IBOR-)activiteiten worden
(afhankelijk van de gesloten overeenkomst) eventuele
financiële verschillen op realisatiebasis verrekend met
de Reserve Pluspakket.
6.4.1 | INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE
Avri voert voor 4 gemeenten de uitvoering- en
beheertaken in de openbare ruimte uit op het
gebied van groen, grijs, riolering, verkeer en vervoer,
openbare verlichting, begraafplaatsen, speeltuinen,
gladheidbestrijding en ongediertebestrijding. Avri maakt
hiervoor naast de inzet van eigen personeel en tractie
gebruik van diensten van derden (onderaannemers). De

totale geraamde lasten per IBOR-gemeente zijn in tabel
10 uiteengezet. De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd
op de concept werkbegrotingen 2019 die Avri heeft
opgesteld op basis van de op dat moment geldende
dienstverleningsovereenkomst.
Ten aanzien van de uitvoeringslasten zijn
uitsluitend de loonkosten en overhead voor 2020
geactualiseerd op basis van de uitgangspunten in
de kadernota 2020.
De specifieke werkbegrotingen 2020 voor IBOR
worden de komende maanden door Avri opgesteld
en geactualiseerd op basis van de geldende
DVO-afspraken en eventuele inzichten tijdens de
uitvoering in 2018. Deze begrotingen worden voor de
zomervakantie met de IBOR-gemeenten besproken
zodat deze onderdeel kunnen uitmaken van het eigen
begrotingsproces. Besluitvorming omtrent kwaliteit en
kwantiteit en de daarmee gepaard gaande kosten is
voorbehouden aan de betreffende gemeenten.

TABEL 10: UITVOERINGSLASTEN DVO’S IBOR
GR JAARREKENING
2018
GEMEENTE BUREN IBOR

2.358

GEMEENTE NEERIJNEN IBOR

3.073

GEMEENTE WEST BETUWE IBOR

IBOR BEGROTING
2019

GR BEGROTING
2020

VERSCHIL BEGROTING

VERSCHIL %

2.446

2.484

39

1,6%

1.720

1.749

29

1,7%

GEMEENTE NEDER BETUWE IBOR

1.665

1.884

1.911

27

1,4%

GEMEENTE TIEL IBOR

4.629

4.752

4.812

61

1,3%

11.725

10.801

10.956

155

1,4%

TOTAAL DVO'S IBOR
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Overheadlasten per IBOR-gemeente
Op verzoek van de IBOR-gemeenten wordt de
ontwikkeling van de overheadlasten per gemeente
inzichtelijk gemaakt. In tabel 11 zijn de overheadcijfers
uit de GR-begroting 2020 afgezet tegen de overhead
uit de IBOR-werkbegrotingen 2019, volgens de
overheaddefinities van taakveld 0.4 (zie programma
Algemene baten en lasten). Door de ontwikkeling van de
overhead per gemeente inzichtelijk te maken, kunnen
de gevolgen daarvan voor de uitvoeringsbudgetten
2020 van de gemeenten tijdig worden besproken.
De IBOR-gemeenten kunnen - evenals de andere
gemeenten - in haar rol als deelnemer/eigenaar in
het GR-begrotingsproces eventueel gebruik maken
van een zienswijze hieromtrent. De in de GR-begroting
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TABEL 11: ONTWIKKELING OVERHEAD TAAKVELD 0.4 DVO’S IBOR
IBOR BEGROTING 2019

GR BEGROTING 2020

VERSCHIL

VERSCHIL %

IBOR DVO GEMEENTE BUREN

322

324

2

0,7%

IBOR DVO GEMEENTE WEST BETUWE

229

229

1

0,3%

IBOR DVO GEMEENTE NEDER BETUWE

167

169

1

0,8%

IBOR DVO GEMEENTE TIEL

570

571

1

0,2%

1.288

1.293

5

0,4%

TOTAAL

opgenomen overhead zal worden verwerkt in de
individuele werkbegrotingen 2020.

contractbasis voor enkele gemeenten toezicht en
handhaving op (onderdelen) van de APV uit, zoals
parkeren en hondenbeleid. Avri voert in de betreffende
gemeenten haar handhavingstaken integraal uit (zowel
ASV als APV). Op deze wijze worden de taken efficiënt
uitgevoerd. Het totaal aan uitvoeringsbudgetten
bedraagt € 1.119.000.

TABEL 12: OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA PLUSPAKKET
BEGR. 2020

Uit tabel 11 blijkt een gelijkblijvende overhead voor de
IBOR DVO’s, welke gevolg is van enerzijds een stijging
van de concernoverhead en anderzijds een daling van
de afdelingsoverhead IBOR. De huidige bedragen per
gemeente zijn gebaseerd op de inzet van personeel
volgens de werkbegroting 2019. De uiteindelijke
toerekening van overheadkosten in het pluspakket aan
de individuele werkbegroting 2020 is afhankelijk van
eventuele wijzigingen in de te leveren diensten en de
daaruit volgende personele inzet. De uitkomsten per
gemeente kunnen hierdoor verschillen.
De toelichting op de ontwikkeling van de Avri overhead
is uitgewerkt in par. 8.3.
6.4.2 | HANDHAVING
Voor toezicht en handhaving in de gemeente Tiel
heeft Avri een dienstverleningsovereenkomst met
de gemeente afgesloten. Avri voert daarnaast op
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BEGR. 2021

BEGR. 2022

BEGR. 2023

LASTEN
INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE - VIA DVO

10.956

11.066

11.176

11.288

INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE - OVERIG

215

217

219

222

1.119

1.130

1.141

1.153

263

276

278

281

12.553

12.689

12.816

12.944

10.956

11.066

11.176

11.288

HANDHAVINGSTAKEN
OVERIGE DIENSTVERLENING PLUSPAKKET
TOTAAL LASTEN PROGRAMMA PLUSPAKKET
BATEN
INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE - VIA DVO
INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE - OVERIG
HANDHAVINGSTAKEN
OVERIGE DIENSTVERLENING PLUSPAKKET
TOTAAL BATEN PROGRAMMA PLUSPAKKET
SALDO VAN LASTEN EN BATEN VOOR VERMOGENSMUTATIES
VERMOGENSMUTATIES (STORTINGEN / ONTTREKKINGEN RESERVES)
SALDO VAN LASTEN EN BATEN NA VERMOGENSMUTATIES

215

217

219

222

1.119

1.130

1.141

1.153

273

276

278

281

12.563

12.689

12.816

12.944

10

0

0

0

-10

0

0

0

0

0

0

0
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6.4.3 | EXTRA GFT-INZAMELING
De gemeenten Neerijnen en West Maas en Waal maken
de laatste jaren gebruik van de extra inzamelrondes
voor gft-afval in de zomermaanden. Deze activiteit
wordt gefinancierd door de huishoudens uit deze
gemeenten middels een opslag op het basistarief van
de afvalstoffenheffing. Avri verzorgt met ingang van
2019 de extra gft-inzameling voor de huishoudens in
de nieuwe fusiegemeente West Betuwe. Per 2020 stijgt
de kostprijs met € 0,15 (2%) naar € 6,93 als gevolg van
autonome prijsstijgingen. De baten en lasten stijgen
(dankzij de toename van aantal huishoudens) met
€ 117.000 naar € 197.000.

TABEL 13: OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA PLUSPAKKET PER TAAKVELD
BEGR. 2020
TAAKVELD 0.2 BURGERZAKEN
TAAKVELD 1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

6.5 | PROGRAMMABATEN EN -LASTEN
Het overzicht van baten en lasten van dit programma is
weergegeven in tabel 12. De totalen van dit programma
komen terug in het totaaloverzicht van baten en lasten
(zie hoofdstuk 15).
Baten en lasten per taakveld
In tabel 13 zijn de baten en lasten per taakveld
uiteengezet. In deze tabel komt het gevarieerde
productenpakket binnen IBOR tot uitdrukking en wordt
de overhead inzichtelijk gemaakt. De totalen van dit
programma komen terug in het totaaloverzicht van
baten en lasten (zie hoofdstuk 15).
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BEGR. 2022

BEGR. 2023

TAAKVELD 2.1 VERKEER EN VERVOER

4

4

4

4

866

876

883

890

3.019

3.054

3.080

3.105

TAAKVELD 2.4 ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN

14

14

14

14

TAAKVELD 3.3 BEDRIJFSLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN

13

13

13

14

TAAKVELD 3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE

162

164

165

166

TAAKVELD 5.2 SPORTACCOMMODATIES

251

254

256

258

TAAKVELD 5.7 OPENBAAR GROEN EN OPENLUCHTRECREATIE

4.722

4.777

4.816

4.855

TAAKVELD 7.2 RIOLERING

1.108

1.121

1.130

1.139

74

75

75

76

TAAKVELD 7.3 AFVAL
TAAKVELD 7.4 MILIEUBEHEER

6.4.4 | OVERIGE PLUSPAKKETACTIVITEITEN
De overige activiteiten in het pluspakket bestaan
met name uit de verwerking van afvalstromen uit
de openbare ruimte voor diverse gemeenten en
voorlichting (eventueel inclusief handhaving) op
zwerfafval bij het voortgezet onderwijs. Het totaal aan
baten en lasten bedraagt € 70.000.

BEGR. 2021

LASTEN

TAAKVELD 7.5 BEGRAAFPLAATSEN
TAAKVELD 0.4 OVERHEAD
TOTAAL LASTEN PROGRAMMA PLUSPAKKET

10

11

11

11

412

416

420

423

1.899

1.911

1.949

1.988

12.553

12.689

12.816

12.944

BATEN
TAAKVELD 0.2 BURGERZAKEN

6

6

6

6

TAAKVELD 1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

1.154

1.166

1.179

1.192

TAAKVELD 2.1 VERKEER EN VERVOER

3.527

3.565

3.601

3.636

TAAKVELD 2.4 ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN

14

14

14

14

TAAKVELD 3.3 BEDRIJFSLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN

19

19

20

20

223

225

228

230

TAAKVELD 3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE
TAAKVELD 5.2 SPORTACCOMMODATIES

275

279

281

284

TAAKVELD 5.7 OPENBAAR GROEN EN OPENLUCHTRECREATIE

5.423

5.472

5.525

5.579

TAAKVELD 7.2 RIOLERING

1.262

1.276

1.288

1.301

126

128

129

131

12

12

12

12

521

526

532

537

12.563

12.689

12.816

12.944

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

10

0

0

0

TAAKVELD 0.10 MUTATIES RESERVES

10

0

0

0

0

0

0

0

TAAKVELD 7.3 AFVAL
TAAKVELD 7.4 MILIEUBEHEER
TAAKVELD 7.5 BEGRAAFPLAATSEN
TOTAAL BATEN PROGRAMMA PLUSPAKKET

RESULTAAT NA BESTEMMING
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HOOFDSTUK 7 | PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL
BEDRIJFSAFVAL
Dit programma gaat over de inzameling en
verwerking van afval van bedrijven.
7.1 | INLEIDING
Avri voert in beperkte mate commerciële activiteiten
uit in de vorm van inzameling, inname en het laten
verwerken van afval dat vrijkomt bij bedrijven. De
dienstverlening aan bedrijven is ondersteunend aan de
basistaken, gericht op het zo goed mogelijk benutten en
inzetten van beschikbare productiemiddelen en vormt
een beperkt onderdeel van de bedrijfsvoering en van
de omzet.
7.2 | WAT WILLEN WE BEREIKEN?
De uitvoering van dit programma beoogt meerdere
doelen. Door uitvoering van dit programma willen
we uiting geven aan de regionale maatschappelijke
betrokkenheid van Avri. Door verbinding met het
regionale bedrijfsleven en sponsoring in natura tijdens
regionale evenementen wordt de zichtbaarheid van Avri
in de regio vergroot. We zetten in op het bevorderen van
circulariteit bij bedrijven.
Daarnaast beogen we een verlaging van de
afvalstoffenheffing door inzet van het resultaat van

TERUG

bedrijfsafval. Het financiële resultaat de laatste jaren is
verbeterd als gevolg van de aantrekkende economie. De
marktvergoeding voor het ingezamelde bedrijfspapier
heeft nog altijd grote invloed op het resultaat en ook de
markt voor inzameling van bedrijfsafval is in beweging.
Het behalen van voldoende rendement blijft ondanks
deze situatie het streven.
Tot slot is het optimaal benutten van beschikbare
middelen voor afval- en grondstofinzameling
een doel. De bedrijfsvoering van dit programma
heeft veel raakvlakken met de huishoudelijke
inzamelactiviteiten. Hierbij is het streven om
productiemiddelen optimaal in te zetten om
voor beide programma’s de kosten zo laag
mogelijk te houden. Evenals bij huishoudelijke
afvalstromen, willen we ook voor bedrijven de
afvalscheiding verder optimaliseren en hierdoor
werken aan duurzaamheid. We denken hierbij aan
drankenkartons en kunststof verpakkingen.
7.3 | WAT GAAN WE DAAR IN 2020 VOOR DOEN?
Ondersteunen bij verbetering afvalscheiding
Graag willen we onderscheidend zijn en blijven op
de markt van bedrijfsafval. Zo gaat Avri met WerkCE,
ontstaan uit de Nationale denktank van de NVRD,
een traject starten op het gebied van circulaire
economie allereerst binnen onze eigen organisatie.
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Het doel is bewustzijn omtrent circulaire economie en
duurzaamheid bij andere bedrijven en binnen Avri te
vergroten, te beginnen met ons eigen inkoopbeleid. De
ervaring die we hierbij opdoen willen we gaan inzetten bij
bedrijven die al klant zijn maar ook bij potentiële nieuwe
klanten. Daarnaast zullen wij scholen, verenigingen en
bedrijven blijven benaderen om samen tot verbetering
van afvalscheiding te komen.

Dienstenpakket bedrijfsafval
Daarnaast zetten we onderstaande activiteiten
voort in 2020:
Inzameling van afval en grondstoffen bij ongeveer
2.300 bedrijfsklanten, met name Midden en Klein
Bedrijf (MKB).
Nieuwe klantbenadering: focus op dienstverlening aan
scholen en verenigingen.
Inname van afval en grondstoffen van bedrijfsklanten
op onze overslaglocatie Geldermalsen.

TABEL 14: : MEERJARENBEGROTING PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL
JAARREK. 2018

BEGR. 2019

BEGR. 2020

BEGR. 2021

BEGR. 2022

BEGR. 2023

OPBRENGSTEN
OPBRENGSTEN INZAMELING BEDRIJFSAFVAL

1.207

1.242

1.326

1.346

1.366

1.387

OPBRENGSTEN LOCATIE DE MEERSTEEG

483

530

534

545

556

567

OPBRENGSTEN GRONDSTOFFEN

256

249

198

195

192

189

OVERIGE OPBRENGSTEN

53

33

33

33

33

33

1.999

2.053

2.090

2.118

2.146

2.175

PERSONEELSKOSTEN

694

803

737

752

767

782

KOSTEN MATERIEEL

253

244

243

247

251

255

AFVAL VERWERKINGSKOSTEN

882

TOTAAL OPBRENGSTEN
KOSTEN

737

735

882

882

882

KAPITAALLASTEN

44

37

41

47

50

49

OVERIGE KOSTEN

121

95

119

121

123

125

1.849

1.915

2.022

2.049

2.073

2.093

150

139

68

69

73

82

TOTAAL KOSTEN
RESULTAAT VOOR VENNOOTSCHAPSBELASTING
VENNOOTSCHAPSBELASTING 20%

-30

-28

-14

-14

-15

-16

RESULTAAT NA VENNOOTSCHAPSBELASTING

120

111

54

55

59

66
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Op- en overslag van afval en grondstoffen
van bedrijfsklanten.
Het laten verwerken van afval- en grondstofstromen
van bedrijfsklanten.
S
 ponsoring in natura van evenementen in de regio,
zoals Appelpop, Fruitcorso, Rode Kruis Bloesemtocht
en Dijkensport (zie volgende alinea).
Sponsoring in natura
De kosten voor sponsoractiviteiten van Avri worden
gefinancierd uit dit programma voor het verrichten van
diensten bij non-profit evenementen in de regio zoals
Rode Kruis Bloesemtocht en Appelpop. De sponsorbijdrage
in natura bedraagt omgerekend € 22.500. Hierdoor
werkt Avri aan haar maatschappelijke betrokkenheid
en kan zich profileren als maatschappelijk betrokken
overheidsorganisatie. De doelstelling voor sponsoring
door Avri is het uitdragen van de kernwaarden van Avri. De
kernwaarden zijn: betrokken, klantgericht en duurzaam.
Het sponsorbudget biedt ruimte om - buiten de
bestaande activiteiten - eventuele andere aanvragen
voor sponsoring in natura te kunnen honoreren die aan
de volgende criteria voldoen:
geen winstoogmerk van het evenement;
het evenement past bij de kernwaarden van Avri;
groot bereik (veel bezoekers uit regio Rivierenland en
omgeving);
h
 et evenement valt buiten de richtlijnen die zijn
opgesteld voor ‘activiteitenafval’
(activiteitenafval maakt op basis van bestuursbesluit uit
2009 onderdeel uit van het programma basispakket).
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7.4 | WAT GAAT DAT KOSTEN?
De opbrengsten en kosten van het programma
Bedrijfsafval zijn weergegeven in tabel 14 (vorige
pagina).
Toelichting op de begroting 2020-2023
Zoals reeds aangekondigd in de jaarstukken 2018,
verwachten we een daling van het resultaat
naar € 68.000 (voor Vpb). Het rendement op de
omzet is 4%. Belangrijkste oorzaak van deze
daling is de stijging van de verwerkingskosten
voor het bedrijfsafval met ca. 35% als gevolg
van een aanbesteding. Eind 2018 is er een
Europese aanbesteding geweest voor het
verbranden van ons bedrijfsmatige restafval.
Gezien de krapte op de verbrandingscapaciteit
op de markt voor zowel huishoudelijk als
bedrijfsmatig restafval was er maar 1
inschrijver. Het verwerkingstarief waarvoor
is ingeschreven is hoger uitgevallen dan
verwacht. De overeenkomst is afgesloten voor
de jaren 2019 en 2020 met een eenzijdige
optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar. In
de meerjarenbegroting wordt deze stijging
structureel verwerkt, aangezien onzeker is
wat de marktomstandigheden na afloop van
deze overeenkomst zullen zijn. We kijken hier
kritisch naar in de afweging voor eventuele
(eenzijdig afgedwongen) verlenging van het
contract. De effecten van de aanbesteding
voor 2019 zullen worden verwerkt in de
bestuursrapportage 2019.
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Een dergelijke stijging willen we (en mogen we voor
sommige klanten op basis van het contract) niet
volledig doorberekenen aan de klanten aangezien de
concurrentiepositie dan onder druk komt te staan. Dit
heeft tot gevolg dat het rendement daalt.
Daarnaast laten de cijfers de afgelopen jaren zien dat
het resultaat afhankelijk is van ontwikkelingen op de
grondstoffenmarkt. Fluctuaties in de papiervergoeding
hebben een direct effect op het resultaat. In de
begroting 2020 stellen we de papiervergoeding voor
het ingezamelde bedrijfspapier met € 5 naar beneden
bij naar € 90 op basis van de realisatiecijfers 2018
(gemiddeld € 91 per ton). Daarnaast zien we een daling
van de hoeveelheid ingezameld bedrijfspapier door
toenemende digitalisering. Tot slot zorgen autonome
prijsindexeringen voor stijging van de uitvoeringskosten.
Het totale nadeel op de begroting is € 71.000 (voor vpb).
In de meerjarenbegroting worden zowel omzet als
kosten geïndexeerd en blijft het resultaat stabiel op een
rendement van ca. 4%. Dankzij deze resultaten weten
we ook de komende jaren invulling te geven aan de
doelstelling om een financiële bijdrage aan de basistaken
te leveren.
Reserve Bedrijfsafval
De jaarlijkse exploitatieresultaten worden verrekend met
deze reserve Bedrijfsafval. De reserve biedt weerstand
tegen de risico’s van dit programma en is gemaximeerd
op € 200.000. Het surplus boven dit bedrag is vrij
besteedbaar. Het jaarlijkse surplus wordt ingezet ten
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gunste van het programma basispakket. In par. 16.9 is de
meerjarige ontwikkeling van de reserve uiteengezet.

TABEL 15: OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL
BEGR. 2020

Daarnaast willen we op termijn middelen uit de reserve
benutten om in de kwaliteit van dienstverlening,
marketing en innovatie te investeren en de
bedrijfsvoering te professionaliseren. Hiervoor zullen
voorstellen aan het bestuur worden voorgelegd.

LASTEN

7.5 | PROGRAMMABATEN EN -LASTEN
Het overzicht van baten en lasten van dit programma is
weergegeven in tabel 15. De totalen van dit programma
komen terug in het totaaloverzicht van baten en lasten
(zie hoofdstuk 15).

OPBRENGSTEN CONTRACTEN BEDRIJFSAFVAL

Baten en lasten per taakveld
Op basis van het vernieuwde BBV zijn in tabel 16 de
baten en lasten per taakveld uiteengezet. In deze tabel
wordt de overhead inzichtelijk gemaakt. De totalen van
dit programma komen terug in het totaaloverzicht van
baten en lasten (zie hoofdstuk 15).

LASTEN UITVOERING PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL

BEGR. 2021

BEGR. 2022

BEGR. 2023

2.022

2.049

2.073

2.092

14

14

15

16

2.036

2.063

2.088

2.108

1.860

1.891

1.922

1.953

198

195

192

189

33

33

33

33

2.090

2.118

2.146

2.175

SALDO VAN LASTEN EN BATEN VOOR VERMOGENSMUTATIES

54

55

59

66

VERMOGENSMUTATIES (STORTINGEN / ONTTREKKINGEN RESERVES)

54

55

59

66

0

0

0

0

AF TE DRAGEN VENNOOTSCHAPBELASTING
TOTAAL LASTEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL
BATEN
VERWERKINGSOPBRENGSTEN GRONDSTOFFEN
OVERIGE OPBRENGSTEN
TOTAAL BATEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL

SALDO VAN LASTEN EN BATEN NA VERMOGENSMUTATIES

TABEL 16: OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL PER TAAKVELD
BEGR. 2020

BEGR. 2021

BEGR. 2022

BEGR. 2023

LASTEN
TAAKVELD 7.3 AFVAL

1.762

1.786

1.804

1.818

261

263

269

274

14

14

15

16

2.037

2.063

2.088

2.108

TAAKVELD 7.3 AFVAL

2.090

2.118

2.146

2.175

TOTAAL BATEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL

2.090

2.118

2.146

2.175

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

54

55

59

67

TAAKVELD 0.10 MUTATIES RESERVES

54

55

59

67

0

0

0

0

TAAKVELD 0.4 OVERHEAD
TAAKVELD 0.9 VENNOOTSCHAPSBELASTING
TOTAAL LASTEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL
BATEN

RESULTAAT NA BESTEMMING
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HOOFDSTUK 8 | PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN
ALGEMENE BATEN EN LASTEN
Dit programma geeft informatie over de
algemene baten en lasten, waaronder
overhead, rente en vennootschapsbelasting.
8.1 | INLEIDING
Bij de herziening van het Besluit begroting en
verantwoording (BBV) is vastgelegd dat kosten zoveel
mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende
taken / programma’s. Dit betekent dat alle bedrijfskosten
die direct verbonden zijn aan activiteiten in de
betreffende taakvelden / programma’s moeten worden
begroot en verantwoord.
Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies
en activiteiten gericht op sturing en ondersteuning van
de medewerkers in het primaire proces. Dit bevat o.a. de
volgende componenten:
Leidinggevenden primair proces (inclusief
ondersteuning)
Financiën / Control
Personeel & Organisatie
Inkoop
Interne en externe communicatie
Juridische medewerkers
B
 estuurs- en managementondersteuning
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ICT
Facilitaire zaken en huisvesting
DIV (documentaire informatievoorziening)
K
 waliteit
Juridische zaken
Conform deze voorschriften worden de baten en lasten
van overhead echter niet meer onder de afzonderlijke
beleidsprogramma’s geregistreerd (als indirecte lasten)
maar centraal onder een afzonderlijk taakveld (taakveld
0.4 Overhead). Het gevolg hiervan is dat de 3 beleidsprogramma’s (basispakket, pluspakket, bedrijfsafval) een
voordelig financieel saldo zouden krijgen, dat ter dekking
dient van het nadelige saldo van dit programma. Conform BBV is de overhead centraal in een afzonderlijk programma begroot, maar omdat dit leidt tot minder inzicht
en herkenbaarheid in de programma’s (o.a. aantonen
kostendekkendheid tarief afvalstoffenheffing), is deze
overhead naar de programma’s doorbelast en afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor de overige
baten en lasten binnen dit programma (rentekosten en
vennootschapsbelasting).
De paragraaf bedrijfsvoering (hoofdstuk 12) blijft
daarnaast gewoon bestaan. De bedrijfsvoeringsparagraaf
gaat in op de beleidsvoornemens voor de bedrijfsvoering
gericht op het ondersteunen van de uitvoering van
de programmabegroting.
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8.2 | WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN
WE DAAR IN 2020 VOOR DOEN?
Investeren in personeel, efficiency en risicobeheersing
We werken in 2020 verder aan de duurzaamheid binnen
de organisatie; gezonde en vitale medewerkers die veilig
en met bezieling aan het werk zijn. We hebben immers
elke collega nodig. In 2020 gaan we door met acties die
we in het kader van vitaliteit en duurzaamheid in 2018
en 2019 hebben uitgevoerd. We bieden onder meer
vitaliteitsworkshops aan. En we starten met de “AvriFit”- werkgroep, bestaande uit medewerkers die zelf met
voorstellen komen om de organisatie vitaler te maken.
We stellen geld beschikbaar om initiatieven ook ten
uitvoer te brengen.
In 2020 werken we verder aan strate
gische personeelsplanning: hoe
gaan we de uitdagingen
in de arbeidsmarkt

aan? Hoe verjongen we de organisatie en hoe kunnen
medewerkers breder inzetbaar worden in de organisatie?
Wat hebben medewerkers al in huis en wat hebben we
nog nodig? Hoeveel vast personeel hebben we nodig en
hoeveel medewerkers dienen we in te huren? Leren is
hierbij essentieel. We vinden het belangrijk dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. We willen meer
leren in en van de dagelijkse praktijk en zetten stevig
in op scholing. Met strategische personeelsplanning
hebben we in 2020 meer aandacht voor de verhouding
tussen vast personeel en externe inhuur. Daar willen we
gerichter op gaan sturen. We gaan dit in 2020 gerichter
monitoren: door een Risico Inventarisatie en Evaluatie
(RI&E), een medewerkeronderzoek, de verzuimcijfers die
frequent worden besproken en werkoverleggen waarbij
dit alles regelmatig wordt besproken.
Evenals voorgaande jaren richten we ons op het
verhogen van onze bedrijfsefficiency en het verkleinen
van onze bedrijfsvoeringrisico’s. Dat willen we bereiken
door o.a. een effectieve informatiehuishouding te creëren
en ‘control’ te vergroten.
In 2020 willen we ‘control’ verder ontwikkelen door te
investeren in (financiële) rapportage om sturing van
het primaire proces te vergroten en ons gelijktijdig goed
te kunnen blijven verantwoorden aan stakeholders.
We investeren in interne controle, om processen te
optimaliseren en risico’s rondom vastlegging van data
en automatisering te verkleinen. Hiermee anticiperen
we op de landelijke trend waarin ‘control’ in toenemende
mate van organisaties gevraagd wordt. Tot slot
investeren we in ondersteuning rondom het inkopen en

TERUG

aanbesteden om rechtmatigheid risico’s te verkleinen en
te beheersen.
Ten aanzien van de bedrijfsefficiency is in 2020 ons
ICT-platform flexibel en modern ingericht waardoor
de bedrijfsvoering sneller, efficiënter en flexibeler
uitgevoerd kan worden. In 2020 optimaliseren we het
informatiebeheer door harmonisatie en normalisatie van
ons applicatielandschap en te investeren in rapportages.
We werken actief aan het digitaliseren van operationele
processen (werken met boordcomputers, tablets) en
papieren informatiestromen. Dit helpt om tijd- en plaats
onafhankelijk te kunnen werken en hiermee kan beter
gewerkt worden aan de transparantie en openheid van Avri.
Bovenstaande activiteiten kunnen niet in alle gevallen
in de reguliere bedrijfsvoering worden uitgevoerd.
Sommige projecten vragen een eenmalige investering.
Het totaalbedrag voor eenmalige projecten is € 82.000
(2019: € 210.000), welke is verwerkt in de begroting.
Evenals in de begroting 2019 worden de incidentele
investeringen gedekt door (incidentele) middelen uit
de Algemene Bedrijfsreserve Avri om fluctuaties in
de overhead voor onze klanten te beperken (zie ook
volgende alinea). Een uitgebreidere beschrijving van
bovenstaande projecten en ontwikkelingen binnen
de bedrijfsvoering zijn beschreven in de paragraaf
Bedrijfsvoering (hoofdstuk 12).
Gelijkblijvende overhead voor onze klanten
Voor 2020 blijft de overhead die aan de programma’s
wordt doorbelast gelijk. We weten dit (ondanks

VOLGENDE

BEGROTING 2020 | 44

autonome prijsindexeringen) te realiseren door kritisch
naar de budgetuitputting te kijken. Tevens is per 2020
de incidentele dekking van overheadkosten verkleind.
Hierdoor wordt de overheadbegroting minder afhankelijk
van eenmalige middelen en daardoor stabieler ten
opzichte van 2019.
Naast de in par. 8.4 toegelichte bezuiniging (a.g.v.
daling omvang IBOR-taken) is voor de structurele
overheadlasten kritisch gekeken naar de budgetten
per werkproces, waarbij rekening is gehouden met de
realisatiecijfers 2018. Op onderdelen zijn budgetten naar
beneden bijgesteld ten opzichte van 2019.
Dankzij de doorgevoerde verbeteringen, bijstellingen
van budgetten en de inzet van reserves kan de
bedrijfsvoering van Avri verder worden verbeterd,
terwijl gelijktijdig de overhead doorbelasting naar de
klanten niet stijgt. We blijven werken aan optimale
ondersteuning en daardoor verdere efficiency van de
primaire processen. De ontwikkeling van overhead in de
meerjarenbegroting is uitgewerkt in par. 8.7.
8.3 | WAT GAAT DAT KOSTEN?
De overhead wordt in deze begroting conform de
voorschriften centraal geraamd. In het overzicht van
baten en lasten (par. 8.7) is de doorbelasting van
overheadkosten naar de programma’s inzichtelijk
gemaakt. Hierin komt ook de meerjarenbegroting tot
uitdrukking. In tabel 17 is de opbouw van de overhead
weergegeven en afgezet tegen de begroting 2019.
De ontwikkelingen volgen uit de speerpunten zoals
beschreven wordt in par. 8.2.
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TABEL 17: OVERHEAD TAAKVELD 0.4 2020
BEGROTING 2020

BEGROTING 2019

VERSCHIL

PERSONEELSKOSTEN FORMATIE

3.630

3.496

134

ONDERSTEUNING DOOR DERDEN

842

992

-150

KAPITAALLASTEN (M.N. ICT)

276

276

0

OVERIGE ICT BUDGETTEN

190

236

-46

72

67

5

542

532

10

COMMUNICATIE BUDGETTEN
HUISVESTINGSKOSTEN
ALGEMENE KOSTEN
TOTAAL OVERHEAD 0.4 GR AVRI
-/- INCIDENTELE DEKKING DOOR RESERVES EN VOORZIENINGEN
TOTAAL OVERHEAD DOOR TE BELASTEN NAAR PROGRAMMA'S

588

671

-83

6.140

6.270

-130

-225

-355

130

5.915

5.915

0
0

DOORBELASTE OVERHEAD NAAR PROGRAMMA BASISPAKKET

-3.755 63%

-3.653 62%

102

DOORBELASTE OVERHEAD NAAR PROGRAMMA PLUSPAKKET

-1.899 32%

-1.997 34%

-98

DOORBELASTE OVERHEAD NAAR PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL

-261
0

In tabel 17 wordt inzichtelijk dat de overhead van
Avri met € 130.000 daalt ten opzichte van 2019.
Autonome prijsindexeringen, hogere kosten door de in
2018 uitgevoerde ICT-aanbesteding en investeringen
in inkoop zorgen in eerste instantie voor een stijging
van de overhead. Deze stijging worden met name
gecompenseerd door een doorgevoerde bezuiniging als
gevolg van de wijziging in het takenpakket IBOR (o.a.
gewijzigde invulling ICT-organisatie, lagere ambitie
DIV-taken, invulling secretariaat) en voordelen in de
afdelingsoverhead. De bezuiniging was nodig door het
verdwijnen van taken voor IBOR Neerijnen en de nieuwe
DVO met West Betuwe die kleiner van omvang is. Het

4%

-265
0

4%

-4
0

verlagen van de overhead voorkomt dan een stijging van
de overhead voor de overige gemeenten, in voorliggende
begroting wordt inzichtelijk dat aan dit uitgangspunt
is voldaan.Voor 2020 en 2021 wordt nog een gering
gedeelte van de overhead uit de hiervoor ingerichte
reorganisatievoorziening gedekt (zie par. 16.9).
De naar de programma’s door te belasten overheadkosten
voor 2020 blijven in totaal op hetzelfde niveau als in 2019.
Per programma ontstaan er verschillen in de doorbelaste
overhead gezien verschillende budgetmutaties binnen de
afdelingsoverhead van Afvalbeheer en IBOR. Met name bij
IBOR zijn voordelen gerealiseerd o.a. door het productief
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maken van overhead en verwerking van verkregen loonsubsidies. De overhead per IBOR-gemeente is inzichtelijk
gemaakt in het programma Pluspakket.
De in taakveld 0.4 gepresenteerde lasten vormen tevens
de basis voor de risico- en egalisatie bandbreedtes in de
Algemene Bedrijfsreserve Avri. In de Nota Reserves en
Voorzieningen is de risicobuffer vastgesteld op 10% van
de lasten. De egalisatiefunctie geldt tussen 10% en 15%.
Voor begrotingsjaar 2020 komen de grensbedragen op
respectievelijk € 614.000 en € 921.000.
Verdeling van overhead
Het financiële model voor de toerekening van indirecte
kosten is sinds 2012 gebaseerd op (de verhouding
van) verwachte productie manuren (zie par. 4.10). De
overhead is verdeeld in (Avri-brede) concernoverhead
en afdelingsoverhead. Op verzoek van de IBORgemeenten wordt de toerekening van overhead binnen
het programma pluspakket ook per DVO-gemeente
inzichtelijk gemaakt. Dit is uitgewerkt in het programma
pluspakket (par. 6.4.1). Zodoende kunnen de ontwikkeling
van de overhead en de consequenties daarvan voor
de uitvoeringsbudgetten 2020 van de gemeenten
tijdig worden besproken. De IBOR-gemeenten kunnen
- evenals de andere gemeenten - in hun rol als
deelnemer/eigenaar van Avri in het GR-begrotingsproces
eventueel gebruik maken van een zienswijze hieromtrent.
De afdelingspecifieke overhead binnen taakveld 0.4
(m.n. managers, teamleiders) wordt verdeeld over de
productieve manuren van de betreffende teams. Hierdoor
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kunnen verschillen ontstaan in de totale overhead per
werkproces. De verdeling van de overhead naar de
programma’s in de begroting 2019 is weergegeven in
paragraaf 8.6.
8.4 | TREASURY
In het nieuwe BBV is voorgeschreven dat de rentekosten
aan de taakvelden moeten worden toegerekend met
behulp van een (rente)omslag. Deze rentesystematiek
werd ook in eerdere begrotingen al toegepast en de
rentekosten maken (o.b.v. de BBV-notitierente) integraal
onderdeel uit van de kosten van het taakveld. Het
toerekenen van rente aan de taakvelden vindt plaats via
het taakveld Treasury. De langlopende leningen van Avri
bedragen circa € 35,2 miljoen, de bijbehorende rentelast
is begroot op € 691.000 (een gemiddeld rentepercentage
van 2%). Het renteomslagpercentage is gebaseerd op de
boekwaarde van de activa (€ 34,8 mln.) en bedraagt 2%.
8.5 | VENNOOTSCHAPSBELASTING
Vanaf 1 januari 2016 moeten overheidsbedrijven
vennootschapsbelasting (vpb) afdragen over
winstgevende activiteiten. Met deze wet wil de regering
mogelijke concurrentieverstoringen tussen private
ondernemingen en publieke ondernemingen uit de
weg ruimen. Avri is met de Belastingdienst in overleg
over de toepassing van vennootschapsbelasting op
haar activiteiten. De activiteiten die betrekking hebben
op de inzameling en verwerking van bedrijfsafval zijn
onderhevig aan deze nieuwe wetgeving en gaan daarom
leiden tot betaling van vennootschapsbelasting. Ook de
activiteiten in het pluspakket waarbij geen verrekening

met de gemeente is overeengekomen vallen onder de
Vpb-plicht. Avri treedt hier op als marktpartij. In de
begroting van het pluspakket wordt tegen kostprijs
gewerkt, waardoor er geen resultaat wordt verwacht (en
er geen vpb wordt afgedragen). In paragraaf 8.7 is de
vpb-last voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt.
8.6 | PROGRAMMABATEN EN -LASTEN
Het overzicht van baten en lasten van dit programma is
weergegeven in tabel 18. Op basis van de in paragraaf 8.3
beschreven verdeelsystematiek wordt aan de programma’s basispakket, pluspakket en bedrijfsafval respectievelijk 64%, 32% en 4% van de totale overhead 0.4 toegerekend. De totalen van dit programma komen terug in het
totaaloverzicht van baten en lasten (zie hoofdstuk 15).
Naast de in paragraaf 8.4 beschreven eenmalige onttrekking van de reserves en voorzieningen wordt jaarlijks
€ 25.000 onttrokken ter dekking van ontwikkelbudgetten
voor de organisatie. Deze jaarlijkse onttrekking is bedoeld om kwaliteit van de dienstverlening te ontwikkelen.
Van het totaal aan dekking door incidentele middelen
(€ 225.000) wordt in 2020 in totaal € 107.000 gedekt
door de Algemene Bedrijfsreserve en € 118.000 door de
reorganisatievoorziening ontvlechting DVO-taken IBOR
Neerijnen. Op basis van de BBV-voorschriften komt
in tabel 18 enkel de reservemutatie tot uitdrukking. De
dekking door de voorziening is verwerkt (gesaldeerd) in
de lasten voor taakveld 0.4.
In de meerjarenbegroting van taakveld 0.4 komen de
eenmalige investeringen in de bedrijfsvoering en de
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dekking daarvan per 2021 te vervallen. De eenmalige
dekking uit de bedrijfsreserve wordt tevens afgebouwd,

waardoor de balans tussen eenmalige en structurele
lasten wordt hersteld. In meerjarig perspectief worden de

TABEL 18: BATEN EN LASTEN PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN
2020

2021

2022

2023

LASTEN
6.022

6.021

6.095

6.216

DOORBELASTE OVERHEAD NAAR PROGRAMMA BASISPAKKET

TAAKVELD 0.4 OVERHEAD

-3.755

-3.777

-3.853

-3.930

DOORBELASTE OVERHEAD NAAR PROGRAMMA PLUSPAKKET

-1.899

-1.911

-1.949

-1.988

-261

-263

-268

-274

107

70

25

25

DOORBELASTE OVERHEAD NAAR PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL
SUBTOTAAL TAAKVELD 0.4 OVERHEAD
TAAKVELD 0.5 TREASURY
DOORBELASTE RENTEKOSTEN NAAR PROGRAMMA'S

692

627

574

522

-692

-627

-574

-522

0

0

0

0

14

14

15

17

-14

-14

-15

-17

0

0

0

0

107

70

25

25

-107

-70

-25

-25

0

0

0

0

SUBTOTAAL TAAKVELD 0.5 TREASURY
TAAKVELD 0.9 VENNOOTSCHAPSBELASTING (VPB)
DOORBELASTE VPB NAAR PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL
SUBTOTAAL TAAKVELD 0.9 VENNOORSCHAPSBELASTING
SALDO VAN BATEN EN LASTEN
TAAKVELD 0.10 MUTATIES RESERVES
RESULTAAT NA BESTEMMING

TABEL 19: BELEIDSINDICATOREN PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN
INDICATOR

DEFINITIE

EXTERNE INHUUR

KOSTEN ALS % VAN TOTALE LOONSOM AVRI INCL.INHUUR

OVERHEAD

% OVERHEAD VAN TOTALE LASTENOMVANG BEGROTING
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2020

2019

5%

5%

14%

14%

overheaduitgaven geindexeerd met gemiddeld 2%.
Uitgangspunt in de meerjarenbegroting is een gelijk
blijvende overhead voor onze klanten. Dankzij de reeds
doorgevoerde verbeteringen in de bedrijfsvoering en
eenmalige investeringen in 2019 en 2020, houden we de
overhead voor de klanten in de navolgende jaren stabiel
en wordt enkel de indexering toegepast. Jaarlijks blijven
we scherp kijken naar de overhead per werkproces,
waarmee invulling wordt gegeven aan het strategisch
bedrijfsplan. In geval van bijv. uitbreidingen van diensten
of wettelijke ontwikkelingen zullen de hiervoor benodigde
investeringen - indien mogelijk - uit de Algemene
Bedrijfsreserve worden gedekt.
De rentekosten (taakveld 0.5) zijn in de
meerjarenbegroting gebaseerd op het verloop van de
huidige leningenportefeuille en financieringsbehoefte. De
ontwikkeling van taakveld 0.9 vennootschapsbelasting
volgt uit de meerjarenbegroting van het programma
Bedrijfsafval. Deze beide taakvelden worden volledig met
de programma’s verrekend (en niet met reserves).
8.7 | BELEIDSINDICATOREN
Als gevolg van de vernieuwde verslaggevingregels (BBV)
zijn verplicht in de programmaverantwoording op te
nemen beleidsindicatoren gedefinieerd. Hierdoor wordt de
vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroot.
In dit programma zijn de beleidsindicatoren ‘Externe
inhuur’ en ‘Overhead’ voor Avri relevant en toepasbaar.
Deze zijn in tabel 19 uitgewerkt.

VOLGENDE

BEGROTING 2020 | 47

TERUG

VOLGENDE

BEGROTING 2020 | 48

HOOFDSTUK 9 | LOKALE HEFFINGEN
De GR Avri is verantwoordelijk voor de afvalstoffenheffing
van de acht deelnemende gemeenten. De GR Belasting
Samenwerking Rivierenland (BSR) verzorgt voor GR Avri
de belastingaanslagen en de inning daarvan.

hierin toegerekende overheadkosten. Deze berekening
wordt aangevuld met een inhoudelijke toelichting over de
totstandkoming van de tarieven en de beleidskeuzes die
daaraan ten grondslag liggen.

9.1 | KOSTENDEKKENDHEID AFVALSTOFFENHEFFING
Conform wet- en regelgeving is het uitgangspunt dat
de gemiddelde tarieven voor de dienstverlening in het
programma Basispakket op begrotingsbasis niet meer
dan 100% kostendekkend mogen zijn.
Als gevolg van het vernieuwde BBV wordt inzicht gegeven
in de kostendekkendheid van de lokale heffingen en de

Nettokosten taakveld 7.3 Afval
De lasten op taakveld 7.3 hebben betrekking op de
uitvoering van het basispakket, die binnen dit taakveld
deels worden gedekt door de opbrengsten uit de
verkoop van de ingezamelde en gesorteerde
grondstoffen.

TABEL 20: KOSTENDEKKENDHEID AFVALSTOFFENHEFFING
BEGR. 2020

BEGR. 2021

BEGR. 2022

LASTEN TAAKVELD 7.3 AFVAL

20.847

20.840

20.893

20.615

INKOMSTEN TAAKVELD 7.3 AFVAL

-5.651

-5.632

-5.627

-5.610

50

350

600

200

15.246

15.558

15.865

15.206

OVERHEAD

3.755

3.777

3.853

3.930

BTW

2.550

2.603

2.655

2.575

975

1.036

1.089

1.074

TOTALE KOSTEN BASISPAKKET

22.526

22.974

23.462

22.785

BATEN AFVALSTOFFENHEFFING

22.463

22.923

23.421

22.660

KOSTENDEKKENDHEID

99,7%

99,8%

99,8%

99,4%

MUTATIE VOORZIENINGEN BASISPAKKET
NETTO KOSTEN TAAKVELD 7.3 AFVAL

KWIJTSCHELDINGEN
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BEGR. 2023

Overhead
De toegerekende overhead volgt uit de
verdeelsystematiek zoals deze is toegelicht in het
programma Algemene Baten en lasten (paragraaf 8.3).
BTW
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. De wetgever
staat deze mogelijkheid toe omdat gemeenten met
de invoering van het BCF gekort zijn op hun algemene
uitkering uit het gemeentefonds en deze korting deels
betrekking heeft op de dienstverlening ten aanzien van
de afvalstoffenheffing. Avri berekent deze mogelijkheid
voor de gemeenten door in de uiteindelijke tarieven van
de afvalstoffenheffing. Dit BTW-deel wordt berekend
over de kostengrondslag (netto-kosten op taakveld
Afval) en leidt (na doorbetaling door Avri) tot baten
voor de gemeenten. Sinds de verhoging van de BTW
in Nederland van 19% naar 21% is dit percentage
bepaald op 13,5%. Dit percentage komt tot stand op
basis van middeling van kosten waar enerzijds 21%
BTW en anderzijds geen BTW op van toepassing is (het
is dus een mengpercentage). Eventuele wijziging van
het opslagpercentage heeft directe consequenties
voor de gemeentelijke begroting. De BTW mag worden
beschouwd als onderdeel van de kosten, waardoor er
geen invloed is op de kostendekkendheid van het tarief
afvalstoffenheffing. Een overzicht van de BTW-baten
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per regiogemeente op basis van de begroting 2020 is
opgenomen in bijlage 1.
Kwijtscheldingen
Bij het bepalen van de tarieven is uitgegaan van het
solidariteitsprincipe, waarbij rekening gehouden
wordt met een bedrag aan kosten door verleende
kwijtschelding. Daarnaast wordt bij het totaal aan
opgelegde aanslagen afvalstoffenheffing rekening
gehouden met oninbare bedragen. In par. 9.2 zijn de
kwijtscheldingen uitgewerkt.
Kostendekkendheid
Zoals blijkt uit tabel 20 wordt het tarief
afvalstoffenheffing in meerjarig perspectief - conform
wettelijke bepalingen - niet meer dan kostendekkend
opgelegd. In de begroting is het tarief minder dan
kostendekkend door inzet van reserves (zie par. 5.4).
9.2 | KWIJTSCHELDINGEN
9.2.1 | KWIJTSCHELDINGSBELEID
Het Algemeen Bestuur van GR Regio Rivierenland
heeft in haar vergadering van 12 december 2012 de
kwijtscheldingsregeling 2012 (met terugwerkende
kracht) vastgesteld waarin;
De kosten van bestaan worden gesteld op 100% van
de normuitkering als bedoeld in artikel 16 van de
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;
Is bepaald dat ten aanzien van pensioengerechtigde
personen niet de bijstandsnorm, maar de AOW-norm
wordt gehanteerd;
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Is bepaald dat kwijtschelding voor ondernemers
(voor zover het heffingen in de privésfeer betreffen)
mogelijk is;
Is bepaald dat bij de beoordeling van verzoeken om
kwijtschelding mede rekening wordt gehouden met de
kosten van kinderopvang.
Naast voornoemde algemene beleidsregels is in artikel
9 van de afvalstoffenheffing verordening 2019 de
onderstaande bepaling voor kwijtschelding van de
afvalstoffenheffing van kracht. Deze uitgangspunten
zijn vastgesteld in het AB van december 2018 en zijn
verwerkt in de begroting 2020.
1. Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt
kwijtschelding voor minima verleend voor (hoofdstuk 1
van de tarieventabel), één 140 liter restafval container
bestemd voor huishoudelijke afvalstoffen en één
140 liter container bestemd voor groente-, fruit- en
tuinafval. Kwijtschelding wordt verleend op het vaste
en variabele deel van de afvalstoffenheffing. Voor
het variabele gedeelte geldt kwijtschelding voor het
gemiddelde aantal aanbiedingen van het voorafgaande
afgeronde kalenderjaar, met dien verstande dat,
indien gedurende het belastingjaar gebruik is gemaakt
van verschillende middelen voor het aanbieden
van restafval, het maximale variabele bedrag aan
kwijtschelding € 56 bedraagt. Voor uitbreiding van het
standaardpakket in volume wordt op aanbiedingen geen
kwijtschelding verleend.
2. Een verzoek om kwijtschelding dient ingediend te
worden bij BSR. BSR kan besluiten kwijtschelding

te verlenen op basis van persoonlijke en financiële
omstandigheden.
Op basis van de verordening 2019 (afgerond kalenderjaar
2017) wordt uitgegaan van 10 aanbiedingen voor een
140 liter restafval container of 35 aanbiedingen bij een
verzamelcontainer met een inwerpopening van 60 liter.
Overgang naar nieuw beleid
In het huidige kwijtscheldingsbeleid is het aantal kwijt te
schelden aanbiedingen gebaseerd op het voorgaande,
afgeronde kalenderjaar. Voor 2020 is dit 2018, het jaar
waarin het ‘oude’ inzamelbeleid van kracht is.
Indien dit kwijtscheldingsbeleid in 2020 wordt
voorgezet, betekent dit dat voor huishoudens die voor
kwijtschelding in aanmerking komen met ingang van
2020 in verhouding meer kwijtschelding wordt verleend.
Daarmee wordt deze groep niet geprikkeld tot beter afval
scheiden, in tegenstelling tot de overige huishoudens in
de regio. Het alternatief is om de aantallen aanbiedingen
voor kwijtschelding voor 2020 (eenmalig) bij te stellen op
basis van de wijziging van het inzamelbeleid. Het lagere,
te verwachten aantal aanbiedingen restafval per 2020
is voor 2020 een reëel uitgangspunt. Vooralsnog blijven
we uitgaan van de vastgestelde kwijtscheldingsregels uit
de afvalstoffenheffingverordening (aantal aanbiedingen
o.b.v. ‘oud’ beleid).
De regels voor kwijtschelding zijn jaarlijks opgenomen
in de verordening afvalstoffenheffing. Indien bij het
vaststellen van de verordening afvalstoffenheffing 2020
(AB december 2019) wordt besloten om uit te gaan van
het aantal aanbiedingen uit de begroting 2020, leidt dit
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tot een daling van het bedrag
aan kwijtschelding en daarmee tot
een voordeel op voorliggende
begroting 2020.
9.2.2 | ONTWIKKELING
KWIJTSCHELDINGEN
Op basis van de
inzichten bij de
jaarrekening 2018 is het
kwijtscheldingspercentage
op het vaste deel van de
afvalstoffenheffing met
0,2% naar boven bijgesteld
ten opzichte van de begroting
2019 (4,5%). Op het variabele deel
van de afvalstoffenheffing (o.b. v.
aantal aanbiedingen restafval) wordt het
kwijtscheldingspercentage bijgesteld naar
de realisatiecijfers 2018 (1,9%), een stijging van
0,4% ten opzichte van de begroting 2019.
In de meerjarenraming wordt - ondanks het lichte
herstel van de economie - ook een geringe stijging van
de kwijtscheldingen verwacht (0,2%). De ontwikkeling
ligt in lijn met de autonome groei van kwijtscheldingen
zoals deze tot en met 2018 uit de realisatiecijfers blijkt.
Uit analyse van BSR blijkt dat de aanhoudende toename
van kwijtscheldingen enerzijds wordt veroorzaakt door
de vergrijzing, waarbij meer ouderen langduriger thuis
wonen en voor een langere periode recht hebben op
kwijtschelding. Anderzijds zorgt de nasleep van de
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economische crisis van de afgelopen jaren nog altijd
voor veel tijdelijke contracten en lager betaalde banen.
Hierdoor komt nog altijd een grote groep mensen in
aanmerking voor kwijtschelding. Tot slot worden (als
gevolg van landelijk beleid) burgers gestimuleerd om
langer zelfstandig te blijven wonen en zien we gelijktijdig
de gemiddelde levensverwachting stijgen. Hierdoor blijft
een grotere groep steeds langer onder belastingplicht
vallen, wat tevens zijn effect heeft op de kwijtschelding.
9.3 | TARIEVEN AFVALSTOFFENHEFFING 2020
In tabel 21 is de tariefberekening afvalstoffenheffing
2020 gepresenteerd.
De uitgangspunten worden in de volgende paragrafen
verder toegelicht.
9.3.1 | ONTWIKKELING HUISAANSLUITINGEN
Het aantal geregistreerde huisaansluitingen
volgt de meerjarige ontwikkeling van het aantal
huishoudens volgens de meest recente cijfers van
Belastingsamenwerking Rivierenland. Hierin wordt
uitgegaan van een autonome groei van het aantal
huisaansluitingen met 0,8% per jaar. Vanwege de
economische omstandigheden wordt daarnaast
een groei van het aantal kwijtscheldingen verwacht
van 0,2% per jaar (zie par. 9.2.2). Per saldo groeit
het aantal betalende huishoudens met circa 500
aansluitingen per jaar.
9.3.2 | AANTAL AANBIEDINGEN RESTAFVAL
Het nieuwe afvalbeleid leidt naar verwachting tot een
halvering van de ingezamelde hoeveelheid restafval.
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TABEL 21: BATEN AFVALSTOFFENHEFFING 2020-2023
JAARREK. 2018

BEGR. 2019

BEGR. 2020

BEGR. 2021

BEGR. 2022

BEGR. 2023
101.262

AANTAL HUISHOUDENS
GEREGISTREERDE HUISHOUDENS

97.307

96.776

98.870

99.661

100.458

KWIJTSCHELDING

-4.608

-4.355

-4.647

-4.883

-5.123

-5.367

VERNIETIGING, ONTHEFFING ETC.

-2.904

-2.032

-2.966

-2.990

-3.014

-3.038

BETALENDE HUISHOUDENS

89.795

90.389

91.257

91.788

92.321

92.857

92,3%

93,4%

92,3%

92,1%

91,9%

91,7%

% BETALENDE HUISHOUDENS
GEMIDDELD AANTAL AANBIEDINGEN RESTAFVAL
30 LTR. (BRENGVOORZIENING) HOOGBOUW EN STADSCENTRA

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

30 LTR. (BRENGVOORZIENING)

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

60 LTR. (BRENGVOORZIENING)

34,9

140 LTR. (MINI CONTAINER)

9,3

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

240 LTR. (MINI CONTAINER)

11,8

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

€ 136

€ 169

€ 193

€ 196

€ 196

€ 183

€ 50

€ 50

€ 50

€ 50

€ 50

€ 50

€ 1,00

€ 1,20

€ 1,20

€ 1,30

€ 1,40

TARIEVEN
BASISTARIEF
TOESLAG BASISTARIEF PER EXTRA MINI CONTAINER RESTAFVAL
VARIABEL TARIEF: AANBIEDING 30 LTR. (BRENGVOORZIENING)
VARIABEL TARIEF: AANBIEDING 60 LTR. (BRENGVOORZIENING)

€ 1,40

VARIABEL TARIEF: AANBIEDING 140 LTR. (MINI CONTAINER)

€ 4,08

€ 4,67

€ 5,60

€ 5,60

€ 6,07

€ 6,53

VARIABEL TARIEF: AANBIEDING 240 LTR. (MINI CONTAINER)

€ 7,00

€ 8,00

€ 9,60

€ 9,60

€ 10,40

€ 11,20

18.715

19.236

22.463

22.923

23.421

22.660

-782

-787

-975

-1.036

-1.089

-1.074

17.933

18.449

21.489

21.887

22.332

21.585

BATEN AFVALSTOFFENHEFFING (X € 1.000)
BRUTO BATEN AFVALSTOFFENHEFFING
KWIJTSCHELDING
NETTO BATEN AFVALSTOFFENHEFFING
KOSTENDEKKENDHEID TARIEF AFVALSTOFFENHEFFING (X € 1.000)
NETTO BATEN AFVALSTOFFENHEFFING

17.933

18.449

21.489

21.887

22.332

21.585

KOSTEN VAN HET BASISPAKKET

18.320

18.418

21.438

21.889

22.322

21.656

NVT*

100%

100%

100%

100%

100%

€ 204

€ 204

€ 235

€ 238

€ 242

€ 232

KOSTENDEKKENDHEID TARIEF AFVALSTOFFENHEFFING
GEMIDDELD TARIEF AFVALSTOFFENHEFFING PER HUISHOUDEN

*) de wettelijke bepaling van kostendekkendheid van het tarief afvalstoffenheffing geldt uitsluitend op begrotingsbasis.
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Dit vertaalt zich in een daling van het gemiddeld
aantal aanbiedingen restafval. Het gemiddeld aantal
aanbiedingen restafval per huishouden is gebaseerd
op het uitgangspunt van 60 kg aangeboden restafval
per inwoner per jaar. De berekeningen zijn gebaseerd
op ervaringscijfers van vergelijkbare gemeenten in
Nederland. Tot slot is rekening gehouden met een
positieve impuls op het scheidingsgedrag door toename
van de variabele tarieven. De aannames zijn niet
bijgesteld ten opzichte van de aannames zoals deze in de
primaire begroting 2019 reeds waren gedaan.
9.3.3 | TARIEVEN
Bij de behandeling van de definitieve tarieven voor
2019 hebben meerdere gemeenten aangegeven in de
toekomst te willen groeien naar een groter variabel
deel om afval scheiden optimaal te belonen. De keuze
voor de tarieven voor 2019 betekende namelijk een
forse stijging van het basistarief, een totaal aandeel
van 83% van het totale gemiddelde tarief voor 2019.
Het te beïnvloeden deel voor huishoudens is daarmee
teruggebracht naar 17%.
Zoals in de kadernota 2020 reeds aangekondigd is in
de begroting 2020 is het variabele aandeel in de totale
heffing vergroot. Voor een aanbieding van restafval
bij een ondergrondse container (30 liter) is een tarief
van € 1,20 in de begroting verwerkt (2019: € 1,00 per
aanbieding). Huishoudens in hoogbouw en stadscentra
krijgen 20% korting op dit tarief (€ 0,96 per aanbieding)
vanwege de beperktere scheidingsmogelijkheden voor
gft-afval. Voor de aanbiedingen van minicontainers
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zijn de tarieven € 5,60 (140 liter) en € 9,60 (240 liter)
per aanbieding. Er is een basistarief in de begroting
opgenomen van € 193 (2019: € 169). De balans komt uit
op 82% basisdeel en 18% variabel deel. In bijlage 2 zijn
een aantal scenario’s voor de hoogte van het basistarief
en de variabele tarieven voor 2019 uitgewerkt.
Progressieve tarieven
In het kader van de invoering van nieuw beleid is tevens
de invoering van progressief tariefsbeleid besproken.
Dit houdt in dat de tariefstelling afhankelijk wordt van
het aanbiedgedrag van inwoners. Hierin zijn diverse
varianten denkbaar en toegepast in Nederland.
Voorbeelden zijn het goedkoper maken van de eerste
aanbiedingen (belonen) of verhogen van het tarief per
aanbieding wanneer deze zich boven een grens bevindt
(straffen). Gezien de complexiteit van dit vraagstuk en
de reeds ingevoerde comfort- en financiële prikkel, zijn
de gevolgen van de progressieve tariefstelling niet in de
begroting verwerkt. Afhankelijk van de daadwerkelijke
effecten van het nieuwe beleid, kan dit instrument in de
toekomst worden ingezet om de hoeveelheid restafval
te verminderen.

Het opslagtarief wordt door de gemeenten bepaald
en is opgenomen in de tarieventabel behorende bij de
afvalstoffenheffingverordening.
9.3.5 | EXTRA GFT-INZAMELING
De gemeenten West Betuwe en West Maas en Waal
maken gebruik van de extra inzamelrondes voor gftafval in de zomermaanden. Deze activiteit uit het
programma Pluspakket wordt gefinancierd door de
huishoudens uit deze gemeenten middels een opslag op
het basistarief van de afvalstoffenheffing. Als gevolg van
de fusie van voormalig gemeente Neerijnen (waarvoor
deze dienstverlening tot en met 2018 werd uitgevoerd),
wordt met ingang van de begroting 2020 voor de
gehele gemeente West Betuwe de extra gft-inzameling
uitgevoerd. De baten en lasten worden verantwoord
in het programma pluspakket. De ontwikkeling van de
kostprijs is toegelicht in paragraaf 6.4.3.

9.3.4 | VERWIJDEREN ZWERFAFVAL
Een aantal regiogemeenten hanteert een opslag op het
basistarief van de afvalstoffenheffing ter dekking van de
kosten voor het verwijderen van zwerfafval dat ontstaat
tijdens de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
Deze gelden worden door Avri ontvangen van BSR en
aan de betreffende gemeenten doorbetaald en maken
derhalve geen onderdeel uit van de begroting van Avri.
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HOOFDSTUK 10 | WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING
10.1 | INLEIDING
De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
biedt inzicht in het risicomanagement binnen GR Avri.
Het beschrijft op welke wijze risicomanagement als vast
proces binnen de bedrijfsvoering wordt toegepast en
verankerd, en geeft inzicht in het risicoprofiel van Avri en
de bijbehorende uitgangspunten rondom weerstandscapaciteit en - ratio. Met weerstandscapaciteit worden de

financiële middelen en mogelijkheden bedoeld om substantiële, niet begrote, onverwachte kosten af te dekken
zonder dat dit ten koste gaat van de dagelijkse activiteiten.
Een risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis
met een negatief gevolg. Risico’s die relevant zijn voor het
weerstandsvermogen zijn die gebeurtenissen waarvan de
mogelijke negatieve gevolgen nog niet middels concrete
maatregelen zijn ondervangen (en in financiële zin in de

TABEL 22: RESERVES EN VOORZIENINGEN
RESERVES

KOPPELING MET FINANCIEEL RESULTAAT PROGRAMMA

DOEL(EN)

ALGEMENE BEDRIJFSRESERVE

ALGEMENE BATEN EN LASTEN

BUFFER VOOR ALGEMENE BEDRIJFSVOERINGRISICO'S
EGALISERENDE FUNCTIE VOOR AFWIJKINGEN IN DE
OVERHEAD OP REALISATIEBASIS

RESERVE PLUSPAKKET

PLUSPAKKET

BUFFER VOOR OPERATIONELE RISICO'S IN HET
PROGRAMMA PLUSPAKKET (NIET IBOR)

RESERVE BEDRIJFSAFVAL

BEDRIJFSAFVAL

BUFFER VOOR OPERATIONELE RISICO'S IN HET
PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL

VOORZIENINGEN

KOPPELING MET FINANCIEEL RESULTAAT PROGRAMMA

DOEL(EN)

VOORZIENING BASISPAKKET

BASISPAKKET

BUFFER VOOR OPERATIONELE RISICO'S IN HET
PROGRAMMA BASISPAKKET
SCHOMMELINGEN IN HET TARIEF
AFVALSTOFFENHEFFING VOORKOMEN

VOORZIENING STORTPLAATS

BASISPAKKET

KOSTEN EGALISATIE
TOEKOMSTIGE VERPLICHTING AFDEKKEN

VOORZIENING ONDERHOUD
GEBOUWEN

ALLE

KOSTENEGALISATIE MEERJARIGONDERHOUDSPLAN

VOORZIENING ONTVLECHTING
DVO TAKEN NEERIJNEN *

PLUSPAKKET & ALGEMENE BATEN EN LASTEN

KOSTEN VAN PERSONELE FRICTIE, MATERIËLE
FRICTIE EN DESINTEGRATIEKOSTEN DEKKEN DIE
AVRI MOET MAKEN DOOR BEËINDIGING VAN DE
RAAMOVEREENKOMST IBOR GEMEENTE NEERIJNEN

begroting zijn gedekt). Avri zal een beroep moeten doen
op haar weerstandscapaciteit op het moment dat deze
risico’s zich daadwerkelijk voor gaan doen.
De uitgangspunten van de in dit kader relevante beleidsnota’s Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen
en Nota Reserves en Voorzieningen (vastgesteld door het
Algemeen Bestuur februari 2017) worden in de volgende paragrafen kort toegelicht. In deze paragraaf wordt
daarnaast ingegaan op het risicoprofiel en de aanwezige
weerstandscapaciteit binnen Avri. Hieruit volgt een oordeel over het (meerjarige) weerstandsvermogen.
10.2 | NOTA RISICOMANAGEMENT EN
WEERSTANDSVERMOGEN AVRI 2017
De Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen
kent de volgende doelen:
d
 e risico’s te inventariseren en te actualiseren die voor
Avri gelden
een norm te bepalen voor het benodigde weerstandsvermogen
te voldoen aan wet- en regelgeving en de financiële
verordening
de (beleids)kaders te beschrijven die Avri hanteert voor
het risicomanagement
d
 e beheersmaatregelen te definiëren
De (harde) financiële risico’s zijn gekwantificeerd volgens de methode van kans x effect en gekoppeld aan

*) deze voorziening is in 2018 getroffen en bij de jaarstukken 2018 verantwoord
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de uitvoering van de beleidsprogramma’s. De (zachte)
bedrijfsvoeringrisico’s zijn allen benoemd, maar niet
gekwantificeerd. De weerstandscapaciteit voor de
bedrijfsvoeringrisico’s wordt bepaald door een vast percentage van de bedrijfsvoeringkosten (zie par. 7.3). De
bedrijfsvoeringrisico’s krijgen een impactscore om de
ontwikkeling en beheersing ervan te kunnen monitoren.

voorliggende begroting vormen de geactualiseerde
risico’s bij de jaarstukken 2018. Deze zijn weergegeven
in tabel 23.
TABEL 23: RISICOPROFIEL JAARSTUKKEN 2018
PROGRAMMA

NR.

BASISPAKKET

1

VERKOOP GEBULKT MATERIAAL

2

PRIJSONTWIKKELING OP DE AFVALMARKT

399.000

4

FAILLISSEMENT VAN VERWERKERS

399.000

5

BETALING AFVALSTOFFENHEFFING

90.000

6

ONZEKER DOELVERMOGEN VOOR NAZORG STORTPLAATS

8

DATA REGISTRATIE GSL

10

CHEMISCHE VERVUILING OF GRONDWATERVERVUILING

11

AVRI REALISATIE B.V. EN SOLAR B.V.

12

INZET MEDEWERKERS AFVALBEHEER

233.000

14

ONZEKERHEID SCHEIDINGSGEDRAG HUISHOUDENS

120.000

15

VENNOOTSCHAPSBELASTING 2016 OVER GRONDSTOFFEN

60.000

16

VENNOOTSCHAPSBELASTING 2017 OVER GRONDSTOFFEN

60.000

17

VERVUILING VAN AANGEBODEN GRONDSTOFFEN

18

VENNOOTSCHAPSBELASTING 2018 OVER GRONDSTOFFEN

19

VERGOEDING KUNSTSTOF VERPAKKINGEN

1.270.000

TOTAAL BASISPAKKET

3.613.000

Van de geïnventariseerde financiële risico’s moet ingeschat worden in hoeverre deze zich voor kunnen doen
(kans) en wat de mogelijke omvang is (gevolg). Het
kwantificeren van risico’s en het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit krijgen daarmee vorm (risico =
kans * gevolg). Tot slot worden de risico’s gekoppeld aan
de betreffende activiteiten en ingedeeld naar de hiervoor
beschikbare weerstandscapaciteit, zoals verwoord in de
Nota Reserves en Voorzieningen 2017.
10.3 | NOTA RESERVES EN VOORZIENINGEN 2017
Met ingang van 2017 heeft Avri een separate en geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen. Hierin zijn
beleidsuitgangspunten en handelswijze rondom reserves
en voorzieningen uiteengezet. In deze nota wordt aangesloten op de geactualiseerde programma begroting,
waardoor er in de planning&control-cyclus beter inzicht
wordt verkregen in de financiële positie. In de nota zijn de
reserves en voorzieningen uiteengezet (tabel 22).

In de jaarstukken 2018 zijn de risico’s op vergoeding
voor kunststof verpakkingsmateriaal (€ 1,3 mln.) en
de bezettingsproblematiek bij chauffeurs (€ 0,1 mln.)
toegevoegd.

RISICO

JAARSTUKKEN 2018
28.500

560.000
15.000
140.000
28.500

150.000
60.000

PLUSPAKKET

13

RISICO'S UITVOERING PLUSPAKKET ACTIVITEITEN (EXCL. IBOR)

BEDRIJFSAFVAL

1

VERKOOP GEBULKT MATERIAAL

2

PRIJSONTWIKKELING OP DE AFVALMARKT

21.000

4

FAILLISSEMENT VAN VERWERKERS

21.000

10.4 | ACTUALISATIE RISICOPROFIEL

11

AVRI REALISATIE B.V. EN SOLAR B.V.

12

INZET MEDEWERKERS AFVALBEHEER

10.4.1 | HUIDIG RISICOPROFIEL: JAARSTUKKEN 2018
Het uitgangspunt voor de risicoparagraaf in

15

VENNOOTSCHAPSBELASTING 2016 OVER GRONDSTOFFEN

2.000

16

VENNOOTSCHAPSBELASTING 2017 OVER GRONDSTOFFEN

2.000

18

VENNOOTSCHAPSBELASTING 2018 OVER GRONDSTOFFEN
TOTAAL BEDRIJFSAFVAL
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S
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75.000
1.500

1.500
10.000

2.000
61.000
3.749.000
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Bedrijfsvoering
In de jaarstukken 2018 is de totale impactscore van
de bedrijfsvoeringrisico’s ultimo 2018 gehandhaafd
op score 1.595. De bedrijfsvoeringrisico’s zijn in 2018
niet verder toegenomen, mede doordat op nieuwe weten regelgeving (zoals AVG, Vpb-plicht overheden) is
geanticipeerd. Door de prioriteit die diverse omvangrijke
projecten binnen Avri in 2018 hebben gevraagd (nieuw
afvalbeleid, ontvlechting IBOR-taken Neerijnen), zijn
de huidige bedrijfsvoeringrisico’s in 2018 niet verder
teruggedrongen. Er zijn in 2018 daarentegen diverse
voorbereidingen getroffen in het terugdringen van
bedrijfsvoeringrisico’s per 2019, zoals de migratie
naar een nieuw ICT-platform en verbeteringen met
betrekking tot archief, beheer van verzekeringen en
administratieve organisatie.
10.4.2 | ONTWIKKELING RISICO’S PER 2020
Mede als gevolg van de invoering van nieuw afvalbeleid
nemen de risico’s van het programma Basispakket
verder toe. In tabel 24 zijn de (toegenomen) risico’s
weergegeven. De risico’s worden nader toegelicht.
Beter scheidingsgedrag huishoudens
In het risicoprofiel is reeds een generiek risico
beschreven over de onzekerheid van het
scheidingsgedrag van huishoudens. Dit betreft
het risico dat het scheidingsgedrag positiever
uitvalt dan verwacht, waardoor er minder restafval
wordt aangeboden en er minder opbrengsten
afvalstoffenheffing verkregen worden. Dit financiële
nadeel is de laatste jaren in verhouding groter dan
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de hiermee gepaard gaande voordelen van minder
verwerkingskosten restafval en meer inkomsten uit
ingezamelde grondstoffen. Het risico doet zich door de
invoering van nieuw beleid opnieuw voor, doordat vooraf
niet zeker is wat het daadwerkelijke effect zal zijn. Het
generieke risico wordt voor 2020 tijdelijk verhoogd,
aangezien het nieuwe inzamelbeleid nog niet is gestart
en er geen realisatiecijfers uit onze regio beschikbaar
zijn. Het risico wordt geschat op € 215.000 er vanuit
gaande dat de gemiddelde hoeveelheid restafval per
inwoner per jaar in 2020 op 50 kg. uitkomt (in plaats van
de verwachte 60 kg.). Het risicobedrag is gebaseerd op
de tarieven uit voorliggende begroting 2020.
Vergoeding verkoop grondstoffen
door toenemende vervuiling
In het actuele risicoprofiel is de vergoeding van
verkochte grondstoffen door toenemende vervuiling
van het aanbod reeds opgenomen. Door toenemende
invoering van financiële prikkels en comfortprikkels bij
afvalscheiding door gemeenten, raken grondstoffen
steeds meer vervuild. Dit is het gevolg van

scheidinggedrag door huishoudens om (betaling
van) restafval te reduceren. Gelijktijdig worden ook
de acceptatievoorwaarden op de Nederlandse markt
aangescherpt. De verwachting is dat de vervuiling
zal toenemen en veelal afhankelijk zal zijn van
inzamelgedrag van de inwoners en reproduceren van
grondstof op de wereldmarkt. Uiteraard
zullen we een maximale inspanning leveren om
vervuiling te voorkomen.
Dit risico neemt toe als gevolg van de invoering van het
nieuwe afvalbeleid, waarbij naast de financiële prikkel
ook een comfortprikkel wordt ingebouwd. Dit vergroot
de kans op vervuiling van grondstoffen. Het risicoprofiel
wordt verhoogd met € 250.000, aangezien de
hoeveelheid grondstoffen naar verwachting verdubbelt
en tevens de variabele tarieven per aanbieding stijgen.
Vergoeding kunststof verpakkingen 2019 en 2020
Er is een risico dat gemeenten in Nederland een deel van
de vergoeding moeten gaan terugbetalen. Dit risico is
groter geworden nu er actuelere berichtgeving vanuit de
raamovereenkomstpartijen komt.

TABEL 24: ONTWIKKELING RISICOPROFIEL BASISPAKKET
BEDRAG
TOTAAL RISICO'S JAARSTUKKEN 2018

RISICO T/M

3.613.000

BETER SCHEIDINGSGEDRAG HUISHOUDENS IN 2020

215.000

2020

TOENAME VERVUILING GRONDSTOFFEN

250.000

STRUCTUREEL

830.000

2022

VERGOEDING KUNSTSTOF VERPAKKINGEN (2019 EN 2020)
TOTAAL RISICO'S BEGROTING 2020

4.908.000

VOLGENDE

BEGROTING 2020 | 56

Gemeenten in Nederland ontvangen een vergoeding
voor het kunststof dat wordt uitgesorteerd door de
sorteerders en terug op de markt wordt gebracht
(vermarkten). Over de hoogte van deze vergoeding wordt
al jaren gediscussieerd, mede doordat de hoogte van
de vergoeding wordt bepaald door de hoogte van de
kosten die verwerkers hiervoor maken. Gemeenten zijn
zelf verantwoordelijk voor de sortering en vermarkting
van de kunststoffen. De verschillende kostenopgaves die
gemeenten en verwerkers doen geven hierbij al enige
jaren discussie, onder andere over de zuiverheid van
de kunststoffen, (bijvoorbeeld over het aandeel nietverpakkingen en de verwerking van pet trays) in het
gesorteerde kunststofafval.
De raamovereenkomstpartijen VNG, ministerie van I&W
en het Afvalfonds Verpakkingen (die de vergoedingen
uitkeert) hebben besloten dat het Afvalfonds direct in
gesprek kon gaan met de sorteerders om tot financiële
overeenstemming te komen voor de jaren 2015 en 2016.
Hierbij zitten gemeenten (en dus ook Avri) niet aan tafel.
Avri heeft het jaar 2015 reeds definitief afgewikkeld met
het Afvalfonds, maar nog niet met de sorteerder. De
vergoeding lijkt, dat vindt het Afvalfonds althans, lager
uit te vallen dan wat in 2015 en 2016 aan gemeenten
als voorschot is uitgekeerd. Op dit moment is nog geen
duidelijkheid over de cijfers en stappen die nog genomen
moeten worden door de raamovereenkomstpartijen
richting gemeenten (lees Avri).
Op basis van de berichtgeving en de eerste indicaties uit
de branche valt de vergoeding voor gemeenten enkele
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tienduizenden tot honderdduizenden euro’s lager uit.
In de jaarstukken 2018 is een grove inschatting voor
de afrekening over 2015 t/m 2018 gemaakt van € 1,3
mln. Aangezien de raamovereenkomst (en daarmee
de vergoeding) ook op begrotingsjaar 2019 en 2020
betrekking heeft, wordt voor ieder jaar een risico van
ruim € 0,4 mln. toegevoegd.
10.4.3 | ONTWIKKELING RISICO’S
MEERJARENBEGROTING
In het kader van het risicomanagement worden de
gekwantificeerde risico’s ook in meerjarig perspectief
beoordeeld. Er zijn risico’s die niet structureel van
karakter zijn of op basis van verwachte gebeurtenissen
kunnen komen te vervallen.
Onzeker doelvermogen bij overdracht stortplaats;
risico vervallen per 2021
In meerjarig perspectief komt het risico op
een onzeker doelvermogen bij overdracht van de
stortplaats per 2021 te vervallen, wanneer de
stortplaats ultimo 2020 daadwerkelijk overgedragen
is. De definitieve belastingaanslag wordt bij sluiting en
overdracht bepaald. Het risico is momenteel geraamd
op € 560.000.
Vergoeding kunststof verpakkingen;
risico vervallen per 2023
In de vorige alinea is een uitgebreide toelichting
gegeven op het risico op vergoeding van kunststof
verpakkingen als gevolg van actuele berichtgeving
vanuit de raamovereenkomstpartijen. Dit risico doet zich

jaarlijks voor (€ 0,4 mln. per jaar) en is gebaseerd op
het te verwachten tonnage, de geldende tarieven en het
percentage van mogelijke afkeur voor vergoeding.
De huidige raamovereenkomst Verpakkingen tussen
VNG, ministerie en het verpakkende bedrijfsleven loopt
af na 2022. Er komt een nieuwe raamovereenkomst per
2023 waarin een nieuwe vergoedingenstructuur voor de
inzameling, sortering en vermarkting van het kunststof
verpakkingsmateriaal is opgenomen. Het risico komt
daarmee per 2023 te vervallen.
In de volgende paragraaf is de meerjarige ontwikkeling
van het risicoprofiel weergegeven en afgezet tegen de
weerstandcapaciteit.
10.5 | WEERSTANDSVERMOGEN
In deze paragraaf wordt het weerstandsvermogen van
Avri uiteengezet. De ratio van het weerstandsvermogen
wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit
te delen op de gekwantificeerde en geactualiseerde
risico’s. De beschikbare weerstandscapaciteit is
weergegeven in par. 16.9. Het Algemeen Bestuur heeft de
weerstandsnorm vastgesteld op ‘voldoende’. Dit betekent
dat de beschikbare weerstandscapaciteit factor 1,0 van
de gekwantificeerde risico’s moet zijn.
Basispakket
In tabel 25 zijn de meerjarige risico’s zoals beschreven
in par. 10.4 afgezet tegen de weerstandscapaciteit
(voorziening Basispakket).
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Door het vervallen van de risico’s rondom het
scheidingsgedrag van huishoudens en de overdracht van
de stortplaats daalt het risicoprofiel per 2021. Tot en met
2022 groeit het risicoprofiel met € 0,4 mln. per jaar door
het risico op vergoeding van kunststof verpakkingen. Per
2023 komt het totale risico (2016 t/m 2022) te vervallen
(€ 2,5 mln.) door een nieuwe overeenkomst.
Door jaarlijkse toevoegingen vanuit de
afvalstoffenheffing wordt de weerstandscapaciteit
vergroot. Deze is dusdanig ingericht dat het
weerstandsvermogen groeit naar de vastgestelde norm
van factor 1,0 per 2023. Ultimo 2023 wordt hieraan
voldaan en zijn de risico’s voor Avri gedekt.
Pluspakket
De risico’s voor het programma pluspakket (behalve
IBOR) zijn gekwantificeerd op € 75.000. Dit bedrag
wordt gereserveerd in de Reserve Pluspakket. De
reserve pluspakket wordt alleen aangesproken indien
deze operationele risico’s zich voordoen (behalve
voor IBOR). Hiervan is in voorliggende begroting geen

sprake. In meerjarig perspectief blijft de reserve op het
minimale niveau van € 75.000 (factor 1,0). Zie hiervoor
ook par. 16.9.

de bedrijfsvoeringkosten (kosten op taakveld 0.4). Voor
begrotingsjaar 2020 betreft dit € 614.000. In meerjarig
perspectief komt de reserve niet onder dit minimum.

Bedrijfsafval
De operationele risico’s voor het programma
Bedrijfsafval zijn gekwantificeerd op € 61.000. Dit
bedrag wordt gereserveerd in de Reserve Bedrijfsafval.
De resultaten van het programma Bedrijfsafval worden
verrekend met deze reserve, tot een maximum van
€ 200.000. Op basis van de positieve exploitatie
resultaten Bedrijfsafval, ligt het weerstandsvermogen
ultimo 2018 en in meerjarig perspectief op ‘Uitstekend’
(groter dan factor 2,0 van de gekwantificeerde risico’s).
Het surplus van de reserve wordt jaarlijks ingezet ten
gunste van het programma Basispakket.

10.6 | KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE
Het BBV schrijft voor dat decentrale overheden door
middel van kengetallen inzicht geven in hun financiële
positie. De kengetallen en de manier waarop ze worden
berekend zijn bij ministeriële regeling vastgesteld.
Voor Avri zijn de kengetallen netto schuldquote, de
solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte
van belang.

Bedrijfsvoering
De (zachte) bedrijfsvoeringrisico’s zijn allen benoemd,
maar niet gekwantificeerd. De weerstandscapaciteit
voor de bedrijfsvoeringrisico’s is gereserveerd in de
Algemene Bedrijfsreserve en is vastgesteld op 10% van

TABEL 25: ONTWIKKELING WEERSTANDSVERMOGEN BASISPAKKET
2020

2021

2022

2023

GEKWANTIFICEERDE RISICO'S (A)

4.908.000

4.551.000

4.969.000

2.449.000

BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT (B)

1.329.000

1.682.000

2.296.000

2.429.000

RATIO WEERSTANDSVERMOGEN (B/A)
BETEKENIS
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0,3
RUIM ONVOLDOENDE

0,4
RUIM ONVOLDOENDE

0,5
RUIM ONVOLDOENDE

De andere kengetallen die opgenomen dienen te
worden volgens het BBV zijn: Grondexploitatie en
Belastingcapaciteit. Deze kengetallen zijn voor Avri niet
te bepalen en/of niet relevant.
Netto schuldquote
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de
schuldenlast ten opzichte van de totale exploitatiebaten.
De netto schuldquote geeft daarmee een indicatie van
de druk die de rentekosten en toekomstige aflossingen
op de exploitatie leggen. De netto schuldquote van Avri
stijgt voor 2019 en 2020 als gevolg van de investeringen
voor het nieuwe afvalbeleid, om de jaren erna te dalen
naar het voor Avri gebruikelijke niveau van ca. 50%.

1,0
VOLDOENDE
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TABEL 26: KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE

FINANCIËLE KENGETALLEN

JAARREKENING
2018

BEGROTING
2019

BEGROTING
2020

BEGROTING
2021

BEGROTING
2022

BEGROTING
2023

NETTO SCHULDQUOTE

55,9%

71,2%

68,1%

61,6%

53,6%

45,6%

NETTO SCHULDQUOTE GECORRIGEERD
VOOR ALLE VERSTREKTE LENINGEN

55,9%

71,2%

68,1%

61,6%

53,6%

45,6%

4,7%

3,2%

2,8%

2,7%

2,6%

2,8%

-0,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

SOLVABILITEITSRATIO
STRUCTURELE EXPLOITATIERUIMTE

Netto schuldquote gecorrigeerd voor
alle verstrekte leningen
Avri heeft geen leningen verstrekt waardoor de
kengetallen gelijk zijn aan de netto schuldquote.
Solvabiliteitsratio
Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan: het eigen
vermogen als percentage van het balanstotaal. Daarmee
wordt inzicht gegeven in de mate waarin Avri in staat is
aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
Omdat het eigen vermogen beperkt is, is ook de
solvabiliteit van Avri laag. Toekomstige uitgaven
worden gedekt uit de afvalstoffenheffing (basispakket)
en bijdragen van bedrijven en gemeenten voor
dienstverlening in het kader van bedrijfsafval en
pluspakket.
Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte is van belang
om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte
in de begroting aanwezig is om de huidige kosten te
kunnen dragen.

TERUG

Het resultaat van de formule is voor Avri nihil (lees: nul).
De geraamde lasten binnen de meerjarenbegroting
kennen een structureel karakter en worden
gedekt door structurele baten vanuit enerzijds de
afvalstoffenheffing, opbrengsten bedrijfsafval en de
jaarlijkse bijdragen van gemeenten voor aanvullende
dienstverlening in kader van het pluspakket. Binnen
het pluspakket leiden incidentele kosten gelijktijdig
tot incidentele baten als gevolg van de (raam)
overeenkomsten die hieraan ten grondslag liggen
(IBOR). De incidentele lasten worden afgerekend met de
betreffende gemeente die de dienst afneemt.

AVRI

BRANCHE

WEERSTANDSVERMOGEN

0,9

1,1

NETTO SCHULDQUOTE

66

60

SOLVABILITEIT

1,8

7,3

Bron: Jaarverslagen 20178 diverse branchegenoten

Het weerstandsvermogen in de branche ligt hoger dan
bij Avri. Opvallend is het grote verschil in de solvabiliteit
(aandeel eigen vermogen in balanstotaal),
deze ligt in de branche 4 maal zo hoog als bij Avri.

De financiële kengetallen zijn tevens
opgenomen in de uiteenzetting van de
financiële positie (hoofdstuk 16).
Benchmarkgegevens
Op basis van de beschikbare
jaarverslagen 2017 is de financiële positie
van vergelijkbare organisaties onderzocht.
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HOOFDSTUK 11 | FINANCIERING
11.1 | INLEIDING
Het BBV schrijft een financieringsparagraaf voor
waarin de beleidsvoornemens ten aanzien van het
risicobeheer van de financieringsportefeuille staan.
Het Treasurystatuut 2016 bevat nadere regels voor
de uitoefening van de financieringsfunctie. Deze
paragraaf gaat in op een aantal externe en interne
ontwikkelingen op het terrein van financiering. Naast de
financieringsportefeuille komt de financieringsbehoefte
van Avri aan bod. Daarbij wordt ingegaan op de vraag
hoe Avri voorziet in haar financieringsbehoefte en
in hoeverre zich dit verhoudt binnen de gestelde
(wettelijke) kaders van de kasgeldlimiet en de
risiconorm. Vervolgens wordt ingegaan op mogelijke
financieringsrisico’s en op de wijze waarop deze binnen
Avri beheerst worden.
11.2 | EXTERNE ONTWIKKELINGEN
Conform het Treasurystatuut GR Avri art.4 lid 5
beschrijven we in deze alinea de algemene rente
visie van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).
Uit de berichtgeving maart 2018 blijkt het volgende:
Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De
effectenaankopen zullen na september 2018 verder
worden verminderd, maar de officiële tarieven blijven
onveranderd. Dat betekent dat het depositotarief en
de herfinancieringsrente bij de ECB waarschijnlijk nog
meer dan een jaar zullen blijven staan op de huidige
niveaus van -0,4% en 0,0%. De lange rentetarieven
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lopen in de komende 12 maanden naar verwachting wat
op. De huidige rentetarieven van de BNG bedragen op
moment van samenstelling van deze begroting (maart
2018) rond de 2% voor een 10-jaars lineair af te lossen
lening. De nieuw aan te trekken leningen zijn tegen dit
percentage in de begroting 2019 verwerkt.

ervoor dat de liquiditeiten zijn teruggelopen. Dit heeft
eind 2015 geleid tot het aantrekken van leningen van in
totaal € 15 miljoen.

11.3 | FINANCIERINGSPORTEFEUILLE
AVRI
Avri heeft als kapitaalintensief
bedrijf een permanent grote
financieringsbehoefte. Avri
heeft kapitaalgoederen
(vrachtwagens,
brengvoorzieningen, mini
containers etc.) nodig voor
de uitvoering van activiteiten.
Technologische ontwikkelingen,
veranderende wetgeving en
organisatie-ontwikkelingen zorgen
jaarlijks voor diverse (materiële)
investeringen. Daarnaast heeft Avri
de laatste jaren haar eigen reserves en
voorzieningen aangewend ter dekking
van jaarlijkse exploitatielasten. Dit betekent
dat uitgaven de laatste jaren gedekt zijn
geweest zonder dat daar een rechtstreekse
inkomstenstroom tegenover stond. Dit zorgt
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De leningenportefeuille van Avri is als volgt opgebouwd:
TABEL 27: LENINGENPORTEFEUILLE EN RENTEKOSTEN
GELDLENING

EINDE
LOOPTIJD

SALDO PER
01-01-2020

GELDLENING BNG 40.10.12.12 (2005)

16-12-20

€ 333.334

GELDLENING BNG 40.10.85.83 (2013)

11-07-05

GELDLENING BNG 40.10.89.41 (2014)

15-01-24

GELDLENING BNG 40.110.118 (2015)

AFLOSSING

SALDO PER
01-01-2021

AFLOSSINGS
METHODE

RENTE
PERCENTAGE

RENTELASTEN
2020

€ 333.333

€0

LINEAIR

3,55%

€ 1.680.000

€ 420.000

€ 1.260.000

LINEAIR

2,21%

€ 37.128

€ 4.250.000

€ 1.000.000

€ 3.250.000

LINEAIR

2,00%

€ 85.000

01-10-35

€ 4.000.000

€ 250.000

€ 3.750.000

LINEAIR

1,60%

€ 64.000

GELDLENING BNG 40.110.265 (2015)

02-01-36

€ 4.012.346

€ 246.914

€ 3.765.432

LINEAIR

1,60%

€ 64.198

GELDLENING BNG 40.110.308 (2015)

02-01-36

€ 4.062.500

€ 250.000

€ 3.812.500

LINEAIR

1,60%

€ 65.000

25-01-41

€ 2.552.000

€ 116.000

€ 2.436.000

LINEAIR

1,75%

€ 44.660

GELDLENING BNG 40.110.355 (2016) - OPSTAL GEM. WERF TIEL

PROJECTFINANCIERING

€ 11.833

GELDLENING BNG 40.110.356 (2016) - GROND GEM. WERF TIEL

PROJECTFINANCIERING

25-01-41

€ 1.400.000

€0

€ 1.400.000

FIXE

2,13%

€ 29.820

GELDLENING BNG 40.112.541 (2019) - NIEUW AFVALBELEID

PROJECTFINANCIERING

22-01-44

€ 5.000.000

€ 200.000

€ 4.800.000

LINEAIR

1,55%

€ 77.500

FINANCIERINGSBEHOEFTE 2020 - NIEUW AFVALBELEID

PROJECTFINANCIERING

01-01-39

€ 5.000.000

€ 250.000

€ 4.750.000

LINEAIR

1,55%

€ 77.500

LINEAIR

1,55%

FINANCIERINGSBEHOEFTE 2020
TOTAAL LANGLOPENDE LENINGEN

01-01-39

€ 3.000.000

€ 150.000

€ 2.850.000

€ 35.290.179

€ 3.216.247

€ 32.073.932

FINANCIERINGSBIJDRAGE GRONDEN AAN GR REGIO RIVIERENLAND

€ 87.934

RENTECOMPENSATIE GR REGIO RIVIERENLAND A.G.V. VERDELING GELDLENINGEN
TOTAAL RENTELASTEN AVRI

Avri heeft daarnaast in 2016 twee specifieke
langlopende leningen aangetrokken voor de financiering
van de aankoop van de gemeentewerf Tiel; één
geldlening specifiek voor de gronden en
één geldlening voor het gebouw. De hieruit
voortvloeiende rentelasten worden één op één
verrekend met gemeente Tiel (programma pluspakket).
Deze projectfinanciering is ook van toepassing op
de geldlening ten behoeve van de investeringen voor
het nieuwe afvalbeleid. Het Algemeen Bestuur heeft
eind 2017 ingestemd met het aantrekken van externe
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€ 46.500
€ 603.139
€ 449

€ 35.290.179

€ 3.216.247

financiering om de eenmalige investeringen te kunnen
financieren. De rentelasten worden toegerekend aan het
programma Basispakket.
Avri betaalt sinds de afsplitsing van de GR Regio
Rivierenland jaarlijks een vergoeding aan GR Regio
Rivierenland voor de financiering van de gronden die
in gebruik zijn door Avri (tegen het rentetarief van de
destijds daarvoor afgesloten geldlening). Daarnaast
leidt de verdeling van de oude (gezamenlijke)
leningenportefeuille van GR Regio Rivierenland en

€ 32.073.932

€ 691.522

GR Avri tot een jaarlijkse (marginale) rentebijdrage
aan GR Regio Rivierenland. Dit is het gevolg van het
uitgangspunt dat de verzelfstandiging van GR Avri
financieel neutraal diende te verlopen.
Voornoemde externe rentelasten zijn toegerekend aan
de activa en leiden tot een gemiddelde rente van 2,4%
(renteomslagpercentage). Deze rente wordt omgeslagen
over de totale activa van Avri met uitzondering van de
gemeentewerf Tiel en investeringen voor het nieuwe
afvalbeleid die zelfstandige projectfinanciering kennen.
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De rentelasten zijn verdisconteerd binnen de
renteomslag voor bestaande activa en (restant)
kredieten t/m 2019. Binnen de begroting 2020
is rekening gehouden met een aanvullende
rentelast van afgerond € 46.500 als gevolg van de
financieringsbehoefte (m.u.v. projectfinanciering).
De vraag op welke wijze (duur, vorm en hoogte van
betreffende lening) in de uiteindelijk benodigde
financiering wordt voorzien, zal beantwoord worden
op het moment dat daadwerkelijk tot de investeringen
wordt overgegaan. Dit is mede afhankelijk van de
liquiditeitspositie en -prognose op dat moment.

11.4 | RENTETOEREKENING
In tabel 28 is het renteschema uit de
‘notitie rente 2017’ van de commissie BBV opgenomen.
Hiermee wordt inzicht gegeven in de rentelasten
van externe financiering, het renteresultaat en de wijze
van toerekening.

(programma’s) wordt de nog te verdelen rentelast
gedeeld door de boekwaarde van de materiële
vaste activa per 1 januari 2020. Het ‘renteomslag’
percentage aan de taakvelden bedraagt 2,4%.
Avri behaalt geen renteresultaat (saldo van
daadwerkelijke en doorbelaste rentelasten).

In deze tabel wordt de specifiek aan taakvelden
(programma’s) toegerekende rente inzichtelijk.
Er is daarnaast, conform de notitie rente, geen rente
over het eigen vermogen en de voorzieningen berekend.
Bij de toerekening van rentelasten aan de taakvelden

11.5 | KASGELDLIMIET
De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto vlottende
schuld van een gemeenschappelijke regeling in een
bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan 8,2% van het
begrotingstotaal (ca. € 46 miljoen). Dit betekent dat
Avri op grond van de kasgeldlimiet ca. € 3,75 miljoen
aan kort geld mag aantrekken. De kredietfaciliteit die
Avri heeft met de BNG is in 2018 geactualiseerd en
gebaseerd op de kasgeldlimiet.

TABEL 28: RENTESCHEMA AVRI
SCHEMA RENTETOEREKENING
EXTERNE RENTELASTEN OVER DE KORTE EN LANGE FINANCIERING
EXTERNE RENTEBATEN
SALDO RENTELASTEN EN RENTEBATEN

BEGR. 2020
691.522
691.522

RENTE VAN PROJECTFINANCIERING DIE AAN HET BETREFFENDE
TAAKVELD MOET WORDEN TOEGEREKEND
AAN TAAKVELDEN TOE TE REKENEN EXTERNE RENTE
RENTE OVER EIGEN VERMOGEN
RENTE OVER VOORZIENINGEN
TOTAAL GERAAMDE AAN TAAKVELDEN TOE TE REKENEN RENTE
AAN TAAKVELDEN TOE TE REKENEN RENTE (VIA RENTE-OMSLAG)
RENTERESULTAAT OP HET TAAKVELD TREASURY
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-229.480

Wij verwachten dat de vraag naar financiering in
2019 de kasgeldlimiet te boven zal gaan en dat een
aanvullend beroep op lang geld gedaan moet worden
(zie financieringsbehoefte in tabel 24). Het aantrekken
van kort dan wel lang geld is afhankelijk van de actuele
liquiditeitspositie en liquiditeitsprognoses.

462.042
462.042
-462.042
-

11.6 | RENTE RISICONORM
De rente risiconorm bepaalt dat jaarlijks 20% van
het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan
renteherziening en herfinanciering. Hiermee is
een maximumgrens gesteld aan het renterisico
op de langlopende leningenportefeuille. Van
renteherziening is sprake als in de leningovereenkomst
is bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een
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bepaald jaar wordt aangepast. Herfinanciering
is het totaalbedrag aan aflossingen op de
bestaande leningenportefeuille. Zoals uit
het hiervoor gepresenteerde overzicht van
de leningportefeuille blijkt, bedraagt het
totaal van de aflossingen jaarlijks ca. € 3,2
miljoen. Dit bedrag blijft ruimschoot onder
de risiconorm die voor Avri ca. € 8 miljoen
bedraagt. De leningen van Avri kennen
daarnaast de mogelijkheid (en het risico)
van tussentijdse renteherziening niet. De
rentepercentages van de leningen van Avri staan
vast gedurende de gehele looptijd. Avri voldoet
aan de rente risiconorm.
11.7 | SCHATKIST BANKIEREN
Schatkist bankieren houdt in dat (lokale)
overheden de financiële middelen die zij (tijdelijk)
niet nodig hebben voor de uitoefening van hun
taken en verantwoordelijkheden afromen naar de
schatkist van het Rijk. Avri heeft hiervoor via de BNG
een aparte bankrekening geopend waarop overtollige
financieringsmiddelen automatisch tijdelijk
geparkeerd worden. Overschotten boven de € 275.000
worden automatisch overgeboekt naar de rekening van
de schatkist.
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11.8 | KREDIETRISICO
Kredietrisico’s zijn risico’s op het niet terugontvangen
van uitgezette middelen. Van een dergelijk risico is voor
Avri geen sprake.
11.9 | KOERS- EN VALUTARISICO EN GEBRUIK VAN
DERIVATEN
Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico’s
die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële
activa van de organisatie in waarde verminderen door
negatieve koersontwikkelingen. Valutarisicobeheer
is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit
de mogelijkheid dat op een bepaald moment de
waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt
in eigen valuta, afwijkt van wat verwacht werd op het
beslissingsmoment. Beide soorten risico’s doen zich
binnen het werkveld van Avri niet voor.
Het Treasurystatuut van Avri staat het gebruik van
derivaten - ter beperking van financiële risico’s - toe.
Derivaten zijn financiële instrumenten die hun bestaan
ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde
(bijvoorbeeld de waarde van een langlopende lening).
Derivaten worden in de praktijk onder andere gebruikt
om renterisico’s te beheersen en financieringskosten te
minimaliseren. Avri maakt in de dagelijkse praktijk geen
gebruik van derivaten.
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HOOFDSTUK 12 | BEDRIJFSVOERING
Avri werkt samen met de inwoners van Rivierenland aan
het voorkomen van het verspillen van grondstoffen en
aan een schoon, heel en veilig Rivierenland. Dat doen we
op een bedrijfsmatige, transparante en maatschappelijk
verantwoorde manier. De bedrijfsvoeringfuncties zorgen
er met hun ondersteunende werkzaamheden voor dat het
primaire proces dit zo optimaal mogelijk kan realiseren.
De digitale revolutie, andere machts- en
arbeidsverhoudingen; de wereld zal zich ook in 2020
in hoog tempo verder ontwikkelen. In een wirwar van
technologische, sociale en politieke veranderingen wordt
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óók van Avri gevraagd snel en adequaat te reageren op
vraagstukken. We merken dat inwoners steeds mondiger
worden en betrokken willen worden bij en meer invloed
willen hebben op het beleid dat de overheid maakt en de
uitvoering die daar bij hoort. We werken dan ook aan een
adaptieve organisatie die daar op inspeelt.
Het betekent dat we ook in 2020 voortdurend zullen
moeten kijken naar het verbeteren van het functioneren
van de organisatie, zowel in het primaire proces als
binnen de bedrijfsvoering. De wereld verandert en Avri
verandert mee.

12.1 | BEDRIJFSMATIG: EFFICIËNT,
TRANSPARANT EN KLANTGERICHT
Evenals voorgaande jaren richten we ons op het
verhogen van onze bedrijfsefficiency en het verkleinen
van onze bedrijfsvoeringrisico’s. Dat willen we bereiken
door o.a. een effectieve informatiehuishouding te creëren
en ‘control’ te vergroten.
In 2020 willen we ‘control’ verder ontwikkelen door te
investeren in (financiële) rapportage om sturing van
het primaire proces te vergroten en ons gelijktijdig goed
te kunnen blijven verantwoorden aan stakeholders.
We investeren in interne controle, om processen te
optimaliseren en risico’s rondom vastlegging van
data en automatisering te verkleinen. Hiermee geven
we invulling aan de ontwikkeling van interne controle
zoals deze in 2018 is ingezet en anticiperen we op de
landelijke trend waarin ‘control’ in toenemende mate van
organisaties gevraagd wordt. Dit is mede het gevolg van
maatschappelijke ontwikkelingen zoals bijv. fraudezaken
die een grote mate van externe controle veroorzaakt.
Tot slot investeren we in ondersteuning rondom
inkopen en aanbestedingen om rechtmatigheidrisico’s
te verkleinen en te beheersen. We doen dit door het
inrichten van een P&C-instrumentarium voor inkoop
(aanbesteding kalender, contractbeheer, inkoopproces)
en het vergroten van kennis en bewustwording binnen
de organisatie.
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Ten aanzien van de bedrijfsefficiency is in 2020 ons
ICT-platform flexibel en modern ingericht waardoor
de bedrijfsvoering sneller, efficiënter en flexibeler
uitgevoerd kan worden. Het in toenemende mate werken
met mobiele apparatuur en het meer kunnen meten
en registreren van gegevens heeft consequenties voor
hardware, het applicatielandschap en met name een
groeiende hoeveelheid data die ontsloten, opgeslagen
en verwerkt moet worden. In 2020 optimaliseren we het
informatiebeheer door harmonisatie en normalisatie van
ons applicatielandschap en te investeren in rapportages.
We werken actief aan het digitaliseren van operationele
processen (werken met boordcomputers, tablets) en
papieren informatiestromen. Om dit te bereiken is
digitaal dossierbeheer ingericht en zijn de bestaande
digitale personeelsdossiers in 2020 op orde gebracht. Dit
helpt om tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken
en hiermee kan beter gewerkt worden aan transparantie
en openheid van Avri.
We willen aan de slag met huisvesting; wat kunnen we
hiermee doen om efficiënter en prettiger te kunnen
werken? Er is daarnaast al geruime tijd ruimtegebrek
in het kantoorgebouw in Geldermalsen en ook het
onderhoud vraagt aandacht. Afhankelijk van welke
keuzes we in 2019 maken (bijv. ten aanzien van
vervanging van inventaris of ‘flexwerk’ concepten)
zal het grootste gedeelte van de uitvoering daarvan in
2020 plaatsvinden.
In 2019 bereiden we ons voor op invoering van de Wet
Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) die
op 1 januari 2020 wordt ingevoerd. We bekijken of we
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daarmee tevens bestaande personele regelingen dienen
te updaten. Die zullen in 2020 geëffectueerd worden.
Dankzij dergelijke ontwikkelingen in de bedrijfsvoering
streven we efficiency in onze processen (en hierdoor
lagere kosten voor zowel het primaire proces als de
bedrijfsvoering) na. Gelijktijdig zullen investeringen
in de bedrijfsvoering nodig zijn om te kunnen blijven
voldoen aan wettelijke ontwikkelingen en veranderende
behoeften van onze stakeholders.
Bedrijfsmatig beheer openbare ruimte
Afdeling IBOR heeft in 2018 al een aantal
organisatorische wijzigingen doorgevoerd en wil zich mede naar aanleiding van het gewijzigde takenpakket
door ontvlechting van taken voor de gemeente Neerijnen
- verder doorontwikkelen. Dit vertalen we in 2019 een
nieuwe inrichting van de afdeling IBOR. De speerpunten
bij deze inrichting zijn:
toekomstbestendige organisatie die wendbaar kan
inspelen op veranderingen in de buitenwereld.
verbinden (zowel extern als intern) op strategie,
inrichting en uitvoering van taken.
Dit zal worden gedaan door middel van een interactief
proces met medewerkers en gemeenten; zij worden
bij het ontwerp betrokken. Naar verwachting zal de
implementatie van de nieuwe afdelingsopzet (andere
rollen, werkprocessen, samenwerking met gemeenten) in
2020 nog de aandacht vragen.
In 2018 is een nieuw rapportageformat ontwikkeld

waardoor Avri zich aan de gemeenten kan verantwoorden
op de uitvoering van de overeengekomen taken (o.a.
kwaliteit, kosten, meldingen). De rapportage is modern
opgezet in de vorm van een ‘dashboard’ waarbij vanuit
de hoofdlijnen kan worden ingezoomd op detailniveau
en daarmee een verantwoording biedt aan zowel
gemeenteraad als vakambtenaren. In 2019 gaan we in
overleg met alle IBOR-gemeenten om het nieuwe format
te bespreken en - indien gewenst - te implementeren.
Dit proces zal naar verwachting in 2020 verdere
borging binnen de bedrijfsvoering van Avri vragen
(o.a. aanpassing inrichting systemen en aangepaste
werkwijze). Tevens willen we middels harmonisatie,
automatisering en procesbeschrijving de kwetsbaarheid
ten aanzien van de rapportages verminderen.
12.2 | MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
Als regionale organisatie wil Avri meewerken aan de
uitdagingen die er in de maatschappij en in onze regio
liggen. Avri wil de wereld ook een beetje mooier en
duurzamer maken;
we zien afval als grondstof in een circulaire economie,
waarbij alles draait om hergebruik (het nieuwe
afvalbeleid is hier een duidelijk voorbeeld van);
we creëren duurzame energie: het terrein van Avri
wordt volop gebruikt voor de productie van zonne- en
windenergie;
w
 e vinden het belangrijk kansen te creëren voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
we kopen duurzaam in (zoals bijvoorbeeld bio-zout,
LNG-voertuigen maar ook kantoormeubilair).
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Een belangrijke opgave voor onze gemeenten is het
vinden van banen voor mensen met een achterstand
tot de arbeidsmarkt. In de afgelopen jaren zijn ruim
90 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt
komen werken bij Avri. Waar het in eerste instantie is
begonnen met het detacheren van mensen (ondertussen
gegroeid naar ca. 85 fte) is de samenwerking met het
regionale werkvoorzieningsschap Werkzaak Rivierenland
uitgebreid met meer doelgroepen. Zo worden intussen
steeds meer mensen uit de zogenaamde kaartenbak
(bijstand, ww, wajong, Wia, statushouders) begeleid in
het arbeidsproces. We verkennen de mogelijkheden om
de groep ook in 2020 te kunnen vergroten en meerdere
plekken in de organisatie voor deze mensen te creëren.
Duurzaamheid maakt onderdeel uit van de keuzes in de
bedrijfsvoering. Vanuit Avri Solar B.V. is - door externe
financiering - duurzame energie op de voormalige
stortplaats gerealiseerd, het zogenaamde Zonnepark.
We verwachten dat het Zonnepark geen financiële
effecten zal hebben op de begroting 2020 van Avri.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen geven we
ook vorm door middel van duurzaam inkopen (zoals
de aanschaf van bio-zout en LNG-voertuigen). We
richten ons in eerste instantie op rechtmatigheid van
inkopen en de controle hierop. In 2020 willen we onze
inkoopactiviteiten verder richten op duurzaamheid.
In 2020 willen we tevens grote regionale
evenementen gaan sponsoren door het gratis ophalen
en/of opruimen van afval, zoals Appelpop, Bloesemtocht,
Fruitcorso en Dijkensport.
Vanuit het werken aan een duurzame samenleving,
streeft Avri niet alleen naar maximaal hergebruik van
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materialen en goederen die zij inzamelt, maar wil Avri
ook in 2020 haar eigen milieu-impact in positieve zin
zo veel mogelijk versterken. Zo houden we aandacht
voor verdere ‘vergroening’ van ons wagenpark, willen
we zoveel mogelijk papierloos gaan werken en facilitaire
producten zo milieuvriendelijk als mogelijk inkopen en
realiseren we vanuit de B.V. ‘s duurzame energie naast
en boven op de voormalige stortplaats

handhaving (externe motivatieprikkel), maar ook vanuit
de positie van Avri. Door ook in 2020 deel te nemen
aan maatschappelijke activiteiten die passen bij Avri
staat Avri midden in de maatschappij en kan zij normen,
waarden en overtuigingen in positieve zin beïnvloeden.
Hierdoor wordt ook de interne motivatie voor
milieuvriendelijk gedrag beïnvloed (duurzame moraal).
Dat doen we in 2020 ook weer door het organiseren
van excursies voor specifiek volwassenen en leerlingen

Daarnaast zal Avri ook in 2020 met verenigingen papier
inzamelen, excursies voor basisscholen en voorlichting
over zwerfafval voor het voortgezet onderwijs
verzorgen. Avri organiseert daarnaast ook
in 2020 open excursies voor inwoners
en zal markten en braderieën en
burgerinitiatieven ondersteunen met
gratis containers en gratis afvoer
van afval.
12.3 | DUURZAME HOUDING
EN GEDRAG
De maatschappij moet verduurzamen
om een goede toekomst te kunnen
bieden aan onze kinderen en
kleinkinderen. Dat vraagt om een
aanpassing van het menselijke gedrag
en ontwikkeling en benutting van
duurzame technologie. Avri heeft de
mogelijkheid om bij te dragen aan het
bevorderen van duurzaam gedrag van de
inwoners in Rivierenland. Niet alleen vanuit
de rol van voorlichting, scholing, beleid en
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en het verzorgen van lespakketten ondersteund met
een website. We verkennen welke activiteiten we verder
kunnen vormgeven in de vorm van pilots.
12.4 | DUURZAAM INZETBARE MEDEWERKERS
Avri wil een bijdrage leveren aan een duurzame
houding van inwoners en bedrijven. Ook werken we
aan duurzaamheid binnen de organisatie; gezonde
en vitale medewerkers die veilig en met bezieling aan
het werk zijn. We hebben immers elke collega nodig.
We zetten in op de volgende thema’s: In 2020 gaan
we door met acties die we in het kader van vitaliteit
en duurzaamheid hebben uitgevoerd. We proberen
hierbij vooral het eigenaarschap en initiatieven van
medewerkers te stimuleren en te faciliteren. Wat kan
de medewerker zelf doen? En hoe kan het management
daarbij helpen? In 2019 hebben we een vervolg gegeven
aan het in 2018 in de organisatie uitgezette Periodiek
Medisch Onderzoek (PMO), waarbij duurzaamheid
als thema centraal staat. We bieden onder meer
vitaliteitsworkshops aan. En we starten met de “AvriFit”- werkgroep, bestaande uit medewerkers die zelf
met voorstellen komen om de organisatie vitaler
te maken. Niet voor medewerkers denken, maar ze
zelf ruimte geven voor initiatieven. We stellen geld
beschikbaar om initiatieven ook ten uitvoer te brengen.
Na de opstart in 2019 willen we deze werkgroep in 2020
zo veel mogelijk de ruimte geven.
In 2020 werken we verder aan strategische
personeelsplanning: hoe gaan we de uitdagingen in de
arbeidsmarkt aan? Hoe verjongen we de organisatie en
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hoe kunnen medewerkers breder inzetbaar worden in de
organisatie? Wat hebben medewerkers al in huis en wat
hebben we nog nodig? Hoeveel vast personeel hebben
we nodig en hoeveel medewerkers dienen we in te huren?
Leren is hierbij essentieel. We vinden het belangrijk dat
medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. We willen
meer leren in en van de dagelijkse praktijk en zetten
stevig in op scholing.
Met strategische personeelsplanning hebben we in
2020 meer aandacht voor de verhouding tussen vast
personeel en externe inhuur. Daar willen we gerichter
op gaan sturen. Als werkgever zorgen we voor goede
fysieke arbeidsomstandigheden (veilig, gezond),
voldoende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en
stimuleren we goede sociale arbeidsomstandigheden,
zoals een waarderende cultuur en een reële werkdruk.
We gaan dit in 2020 gerichter monitoren: door een Risico
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), een medewerkeronderzoek, de verzuimcijfers die frequent worden
besproken en werkoverleggen waarbij dit alles regelmatig
wordt besproken.
Het verzuim heeft onze volle aandacht en willen we
terugdringen. Er is veel werk te verrichten en iedere
medewerker is daarbij nodig. Het terugdringen van
verzuim zal naar verwachting ook in 2020 een uitdaging
vormen; het fysiek zware werk vraagt veel en heeft
betekenis voor de inzetbaarheid van onze medewerkers,
specifiek de oudere medewerkers. Een alternatief in de
vorm van een andere functie binnen of buiten Avri is niet
gemakkelijk voorhanden. We weten dat vergelijkbare
organisaties voor dezelfde uitdagingen staan en we gaan

verkennen of we met dergelijke organisaties ervaringen
kunnen uitwisselen.
In onderstaande tabel is het ziekteverzuimpercentage
van Avri afgezet tegen het gemiddelde van een
aantal vergelijkbare organisaties uit de branche.
Hieruit blijkt dat het ziekteverzuim gering onder het
branchegemiddelde ligt.
PERSONEEL

AVRI

BRANCHE

ZIEKTEVERZUIM %

6,1%

6,4%

Bron: Jaarverslagen 2017 diverse branchegenoten

Bezettingsproblematiek chauffeurs
In 2018 is de bezettingsproblematiek voor de
inzamelactiviteiten ontstaan. Deze is veroorzaakt door
een tweetal factoren: arbeidsmarktproblematiek en een
hoog ziekteverzuim.
De voor Nederland gunstige economische groei heeft
ook een nadeel; werkgevers hebben te maken met een
krappe arbeidsmarkt. Ook voor Avri is het lastig om
aan goede arbeidskrachten te komen. Dat merken we
bij vacatures op bijna alle plekken in de organisatie.
We zullen meer moeten gaan investeren om de goede
mensen voor alle vacatures te kunnen werven.
Specifiek merken we dit bij functies van de chauffeurs.
Door de economische groei is er al een paar jaar meer
vraag naar chauffeurs en neemt de beschikbaarheid
van ervaren chauffeurs op de markt af. De functie van
chauffeur staat momenteel landelijk zelfs in de top 5
van moeilijk vervulbare vacatures. Ook Avri heeft hier
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mee te maken. In de regio Rivierenland speelt dit nog
extra; er zijn veel transportbedrijven gevestigd die op de
arbeidsmarkt concurreren met Avri.
De uitdagingen zijn momenteel dermate groot dat
deze een risico vormen voor de dienstverlening van de
organisatie. Op piekmomenten of rondom de vakanties
is het steeds moeilijker de bezetting op orde te hebben.
Onvoldoende bezetting betekent in het uiterste geval
dat het ophalen van afval onder druk komt te staan. Om
dit te voorkomen hebben we aanvullende maatregelen
voor 2019 genomen: deze bestaan uit het in dienst
nemen van een aantal chauffeurs die eerder via de
uitzendconstructie voor Avri werkten en hen te binden
aan de organisatie. Daarnaast het vergroten van de
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interne opleidingscapaciteit (mentorfunctie) die
ingezet wordt om beginnende chauffeurs op te leiden
en te begeleiden.
We voeren ook gesprekken met medewerkers over
hoe men breder inzetbaar gemaakt kan worden.
Om medewerkers die geen chauffeur zijn, maar wel
beschikken over een chauffeursdiploma, tijdelijk in te
zetten als chauffeur indien de situatie daarom vraagt.
De verkregen subsidiemiddelen ten behoeve van
het meerjarig sectorplan AMBOR zetten we in om
een actief opleidingsaanbod te kunnen bieden
en ook op deze wijze een aantrekkelijkere positie op
de arbeidsmarkt te krijgen.

12.5 | ADAPTIEF
De behoefte van inwoners om meer te kunnen
participeren op het beleid van de gemeenten en de
uitvoering daarvan maakt dat Avri deze behoefte meer
in beeld wil krijgen. Daar werkt Avri hard aan. We willen
in 2020 de beleving van de inwoners van Rivierenland
nog meer in beeld kunnen krijgen en een meer centrale
plek kunnen geven in de sturing van de organisatie. Van
sturen op meetbaarheid naar sturen op merkbaarheid.
We willen proactief reageren op signalen van inwoners
via bijvoorbeeld social media. Wat is er aan de hand
en wat kunnen we er aan doen? De vragen vanuit
de inwoners worden meer divers, wijken vaker af van
de standaard dienstverlening en nemen bovendien
in omvang toe. De omvang van de organisatie blijft
daarentegen stabiel. Dit betekent dat we alleen door
innovatiever en flexibeler te werken aan de vragen van
inwoners en gemeenten kunnen blijven voldoen. Een
voorbeeld hiervan is de Avri-app. In 2019 actualiseren
we deze. Met deze nieuwe app kunnen inwoners niet
alleen informatie verkrijgen en meldingen op een snelle
en gemakkelijke wijze doorgeven, maar inwoners kunnen
ook om meningen worden gevraagd ten aanzien van
(veranderend) beleid en de uitvoering daarvan. Daarmee
kunnen we in 2020 meer en in een vernieuwende vorm
werken aan burgerparticipatie.
Ook bij de invoering van het nieuwe afvalbeleid is
gebleken dat de wensen van de gemeenten uiteen
kunnen lopen, wat aanleiding is om het gesprek over
maatwerk binnen de GR op te starten (cafetaria-model).
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HOOFDSTUK 13 | ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
De belangrijkste kapitaalgoederen van Avri worden
gevormd door de gebouwen en terreinen op de
locaties Meersteeg te Geldermalsen, milieustraten
Zaltbommel, Culemborg en Tiel. Begin 2015 heeft
Avri de voormalige gemeentewerf van de gemeente
Tiel overgenomen. In dezelfde periode werden - mede
dankzij de ontwikkeling van IBOR-activiteiten - op
de locatie in Geldermalsen de nieuwe wasplaats,
zoutloods en parkeerplaatsen voor bedrijfsvoertuigen
in gebruik genomen. Daarnaast zijn er diverse
ontwikkelingen op het grondstoffenpark Rivierenland
en worden de diverse milieustraten onderhouden.
Met betrekking tot deze kapitaalgoederen geldt dat er
niet alleen jaarlijks onderhoud plaats zal moeten vinden,
maar ook zal met enige regelmaat groot onderhoud
uitgevoerd moeten worden. Om tot een adequate
indicering en egalisering van de onderhoudskosten

te komen is, mede gezien bovengenoemde
uitbreidingen, het meerjaren onderhoudsplan
in 2017 geëvalueerd. De herijking van het plan
(dat wordt uitgevoerd in overleg met een externe
partij) is in 2018 nog niet afgerond, dit zal naar
verwachting in 2019 afgerond worden. Eventuele
aanpassing van de jaarlijks benodigde dotatie aan
de onderhoudsvoorziening wordt meegenomen in
de begroting 2021.
In de huidige begroting blijft het huidige meerjaren
onderhoudsplan (2014-2033) van toepassing.
De dotatie voor de begroting 2020 en verder
van € 155.000 is gebaseerd op de verwachte
onderhoudsuitgaven t/m 2023.
In tabel 29 is het meerjarige verloop van de
onderhoudsvoorziening weergegeven.

		
		
TABEL 29: VERLOOPOVERZICHT VOORZIENING GROOT ONDERHOUD
		
VOORZIENING ONDERHOUD GEBOUWEN
2020-2023 (BEDRAGEN X € 1.000)

SALDO 01-01
DOTATIE VANUIT EXPLOITATIE
ONDERHOUDSKOSTEN
SALDO 31-12

TERUG

JAARREK 2018

VERWACHTING
2019

BEGROTING
2020

BEGROTING
2021

BEGROTING
2022

BEGROTING
2023

317.000

384.000

331.000

385.000

141.000

252.000

155.000

155.000

155.000

155.000

155.000

155.000

-88.000

-208.000

-101.000

-399.000

-44.000

-54.000

384.000

331.000

385.000

141.000

252.000

353.000
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HOOFDSTUK 14 | VERBONDEN PARTIJEN
14.1 | INLEIDING
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waar Avri een
bestuurlijk en financieel belang in heeft. Dit zijn onder
andere vennootschappen, verenigingen of stichtingen
die een publiek belang behartigen dan wel andere
gemeenschappelijke regelingen. Met een bestuurlijk
belang wordt bedoeld dat Avri één of meer zetels heeft
binnen de betreffende partij dan wel stemrecht heeft.
Van een financieel belang is sprake als er middelen
ter beschikking zijn gesteld aan deze partij. Het BBV
verplicht opname van deze partijen binnen een aparte
paragraaf binnen de begroting en jaarrekening. Artikel
15 van het BBV schrijft voor dat de lijst van verbonden
partijen wordt ingedeeld naar rechtspersoonlijkheid.

In de lijst van verbonden partijen wordt onder andere
informatie opgenomen over de wijze waarop Avri een
belang heeft in de verbonden partij en het openbaar
belang dat ermee gediend wordt. Daarnaast ook
financiële informatie van de verbonden partijen en
de eventuele risico’s van de verbonden partij voor de
financiële positie van Avri.
14.2 | OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN
In tabel 30 is het overzicht van verbonden partijen naar
rechtsvorm ingedeeld. De verbonden partijen worden in
de navolgende paragrafen nader toegelicht.

TABEL 30: OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN
OVERZICHT

VERBONDEN PARTIJ

RECHTSVORM

14.3

BELASTINGSAMENWERKING RIVIERENLAND (BSR)

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

14.4

AVRI REALISATIE B.V.

VENNOOTSCHAPPEN EN COÖPERATIES

14.5

AVRI SOLAR B.V.

VENNOOTSCHAPPEN EN COÖPERATIES

14.6

STICHTING KRINGLOOPBEDRIJF RIVIERENLAND (SKR)

STICHTINGEN EN VERENIGINGEN
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14.3 | BELASTINGSAMENWERKING RIVIERENLAND (BSR)
BELASTINGSAMENWERKING RIVIERENLAND (BSR)
SOORT VERBINTENIS

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEVESTIGD

TIEL

OPENBAAR BELANG

DEZE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VERZORGT DE HEFFING EN INVORDERING VAN
WATERSCHAP BELASTINGEN, AFVALSTOFFENHEFFING EN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN.
TEVENS VERZORGT BSR DE UITVOERING VAN DE WET ONROERENDE ZAKEN EN HET BEHEER EN
DE UITVOERING VAN VASTGOEDINFORMATIE.

BESTUURLIJK BELANG

DEELNEMER IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING, VERTEGENWOORDIGING MET ÉÉN LID IN
HET ALGEMEEN BESTUUR VAN BSR.

OMVANG BELANG AVRI

HET TOTAAL AANTAL STEMMEN VAN DE DEELNEMERS BETREFT TIEN. GR AVRI HEEFT ÉÉN STEM IN
HET ALGEMEEN BESTUUR.

TAAK / DOELSTELLING

VOOR BURGERS, BEDRIJVEN EN INSTANTIES HEEFT DE SAMENWERKING ALS VOORDEEL DAT
ZE ÉÉN AANSLAGBILJET ONTVANGEN EN ÉÉN ORGANISATIE ALS AANSPREEKPUNT HEBBEN.
DOOR SCHAALVERGROTING EN SAMENWERKING KAN BSR DE BELASTINGTAAK EFFECTIEVER EN
EFFICIËNTER UITVOEREN.

ACCOUNTANTSVERKLARING

JA

RELATIE MET PROGRAMMA

PROGRAMMA BASISPAKKET

DEELNEMENDE PARTIJEN

BSR IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND OP HET GEBIED VAN BELASTINGEN VAN WATERSCHAP
RIVIERENLAND, AVRI EN DE ACHT GEMEENTEN CULEMBORG, MAASDRIEL, MONTFOORT, WEST
BETUWE, TIEL, WEST MAAS EN WAAL, WIJK BIJ DUURSTEDE EN IJSSELSTEIN.

FINANCIËN
FINANCIËLE CONSEQUENTIES BEGROTINGSJAAR

DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN AVRI IN DE BSR BEGROTING 2020 BEDRAAGT € 454.000.

VERMOGEN EN RESULTAAT VERBONDEN PARTIJ

31 DECEMBER 2016
BESTEMMINGSRESERVES
VOORZIENINGEN
OVERIGE PASSIVA
EXPLOITATIERESULTAAT

€ 259.000

31 DECEMBER 2017
€ 266.000

€ 881.000

€ 853.000

€ 5.908.000

€ 11.699.000

€ 120.000

€ 7.000

RISICO'S
NIET VAN TOEPASSING
TOELICHTING
SINDS 2008 WORDEN DE AANSLAGEN AFVALSTOFFENHEFFING VOOR GR AVRI OPGELEGD EN GEÏND DOOR DE BSR.
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14.4 | AVRI REALISATIE B.V.
AVRI REALISATIE B.V.
SOORT VERBINTENIS

DEELNEMING

GEVESTIGD

GELDERMALSEN

OPENBAAR BELANG

ZIE TAAK / DOELSTELLING

BESTUURLIJK BELANG

AANDEELHOUDER

OMVANG BELANG AVRI

AVRI BESCHIKT OVER 100% VAN DE AANDELEN MET EEN NOMINALE WAARDE VAN € 74.874.

TAAK / DOELSTELLING

AVRI REALISATIE B.V. IS IN 1999 OPGERICHT (DESTIJDS AVRI ONTWIKKELING B.V.). HET DOEL
VAN DEZE B.V. IS OM DE MIDDELEN VAN GR AVRI MAATSCHAPPELIJK NUTTIG AAN TE WENDEN.
MAATSCHAPPELIJK NUTTIG BETEKENT ONDER MEER DAT OVERCAPACITEIT AAN AANWEZIGE
MIDDELEN EN RUIMTE WORDT VERHUURD AAN DERDEN DIE AFVAL RECYCLEN EN DUURZAME
ENERGIE PRODUCEREN EN DAT DE OPBRENGSTEN TEN GOEDE KUNNEN KOMEN AAN DE
AFVALSTOFFENHEFFING.

ACCOUNTANTSVERKLARING

JA

RELATIE MET PROGRAMMA

PROGRAMMA BASISPAKKET

DEELNEMENDE PARTIJEN

NIET VAN TOEPASSING

FINANCIËN
FINANCIËLE CONSEQUENTIES BEGROTINGSJAAR

AVRI REALISATIE B.V. HEEFT GEEN PERSONEELSLEDEN IN DIENST. DE PERSONELE INVULLING
VOOR DE ACTIVITEITEN WORDT INGEVULD EN VERREKEND VANUIT GR AVRI. BIJ DE FINANCIËN IS
UITGEGAAN VAN DE GECONSOLIDEERDE GEGEVENS UIT DE JAARREKENING.

GERAAMD DIVIDEND 2020: € 0.
VERMOGEN EN RESULTAAT VERBONDEN PARTIJ

31 DECEMBER 2016
EIGEN VERMOGEN

31 DECEMBER 2017

€ 2.088.000

€ 2.023.000

VREEMD VERMOGEN

€ 107.000

€598.000

EXPLOITATIERESULTAAT

€ 102.000

-/- € 65.000

RISICO'S
HET RISICO BETREFT DE DEELNAME IN HET AANDELENKAPITAAL. DAARNAAST IS IN DE NOTA RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN HET
MAATSCHAPPELIJKE RISICO BESCHREVEN VOLGEND UIT DE BESTUURLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID.
TOELICHTING
AVRI REALISATIE B.V. HEEFT GEEN PERSONEELSLEDEN IN DIENST. DE PERSONELE INVULLING VOOR DE ACTIVITEITEN WORDT VERREKEND VANUIT
AVRI. NAAST EEN ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS (AVA) HEEFT AVRI REALISATIE B.V. EEN RAAD VAN COMMISSARISSEN. BEGIN
2016 HEEFT REGIO RIVIERENLAND ALLE AANDELEN AVRI REALISATIE B.V. OVERGEDRAGEN AAN GR AVRI.
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14.5 | AVRI SOLAR B.V.
AVRI SOLAR B.V.
SOORT VERBINTENIS

DEELNEMING

GEVESTIGD

GELDERMALSEN

OPENBAAR BELANG

ZIE TAAK / DOELSTELLING

BESTUURLIJK BELANG

AANDEELHOUDER. AVRI REALISATIE B.V. IS DE OPRICHTSTER VAN AVRI SOLAR B.V. EN ENIGE
AANDEELHOUDER VAN DEZE VENNOOTSCHAP.

OMVANG BELANG AVRI

AVRI SOLAR B.V. KENT EEN ZELFSTANDIGE JAARREKENING DIE GECONSOLIDEERD WORDT MET DE
JAARREKENING VAN AVRI REALISATIE B.V.

TAAK / DOELSTELLING

AVRI SOLAR B.V. IS IN 2014 OPGERICHT TEN BEHOEVE VAN DE REALISATIE EN MOGELIJK DE
EXPLOITATIE VAN EEN SOLARPARK OP DE AFGEWERKTE STORTPLAATS VAN AVRI.

ACCOUNTANTSVERKLARING

JA

RELATIE MET PROGRAMMA

PROGRAMMA BASISPAKKET

DEELNEMENDE PARTIJEN

NIET VAN TOEPASSING

FINANCIËN
FINANCIËLE CONSEQUENTIES BEGROTINGSJAAR

GEEN. AVRI SOLAR B.V. HEEFT GEEN PERSONEELSLEDEN IN DIENST.

GERAAMD DIVIDEND 2020: € 0.
VERMOGEN EN RESULTAAT VERBONDEN PARTIJ

31 DECEMBER 2016
EIGEN VERMOGEN
VREEMD VERMOGEN
EXPLOITATIERESULTAAT

31 DECEMBER 2017

-/- € 51.000

-/- € 130.000

€ 656.000

€ 623.000

€ 2.000

-/- € 80.000

RISICO'S
FINANCIËLE RISICO'S KOMEN VOLLEDIG VOOR REKENING VAN AVRI REALISATIE B.V.. GR AVRI KENT EEN MAATSCHAPPELIJK RISICO (BIJV. IN GEVAL
VAN EEN DREIGEND FAILLISSEMENT). DIT RISICO IS BESCHREVEN EN GEKWANTIFICEERD IN DE GEACTUALISEERDE NOTA RISICOMANAGEMENT 2017.
TOELICHTING
AVRI SOLAR B.V. IS IN 2014 OPGERICHT TEN BEHOEVE VAN DE REALISATIE EN EXPLOITATIE VAN EEN SOLARPARK OP DE AFGEWERKTE STORTPLAATS
VAN AVRI. DIT ZONNEPARK IS BEGIN 2018 GEREALISEERD EN SINDSDIEN IN GEBRUIK. VIA CROWDFUNDING HEBBEN EIND 2018 OOK DE INWONERS
DE MOGELIJKHEID GEKREGEN EN GENOMEN OM MEE TE FINANCIEREN EN MEE TE PROFITEREN.
AVRI REALISATIE B.V. IS DE OPRICHTSTER VAN DE SOLAR B.V. EN ENIGE AANDEELHOUDER VAN DEZE VENNOOTSCHAP. AVRI REALISATIE B.V. FUNGEERT
TEVENS ALS BESTUUR EN AVA VOOR AVRI SOLAR B.V.. AVRI SOLAR B.V. KENT EEN ZELFSTANDIGE JAARREKENING DIE GECONSOLIDEERD WORDT MET
DE JAARREKENING VAN AVRI REALISATIE B.V.
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14.6 | STICHTING KRINGLOOPBEDRIJF RIVIERENLAND (SKR)
STICHTING KRINGLOOPBEDRIJF RIVIERENLAND (SKR)
SOORT VERBINTENIS

LENINGOVEREENKOMST MET SKR, OOK WEL KRINGLOOPWINKEL 'SECUNDA' GENOEMD.

GEVESTIGD

TIEL

OPENBAAR BELANG

ZIE TAAK / DOELSTELLING

BESTUURLIJK BELANG

DEELNAME IN HET BESTUUR MET TWEE BESTUURSLEDEN (TOTAAL 4 BESTUURSLEDEN).

OMVANG BELANG AVRI

GR AVRI EN WERKZAAK RIVIERENLAND HEBBEN GEZAMENLIJK, IEDER VOOR DE HELFT, EEN
GEDEELTE VAN HET STARTKAPITAAL AAN SKR BESCHIKBAAR GESTELD IN DE VORM VAN EEN
GEMEENSCHAPPELIJKE LENING MET TERUGBETAALGARANTIE.

TAAK / DOELSTELLING

IN DE REGIO RIVIERENLAND KOSTENDEKKEND STREVEN NAAR EEN MAXIMAAL MOGELIJK
HERGEBRUIK VAN GOEDEREN EN MATERIALEN EN DAARVOOR SOCIALE WERKPLEKKEN CREËREN.

ACCOUNTANTSVERKLARING

JA

RELATIE MET PROGRAMMA

PROGRAMMA BASISPAKKET

DEELNEMENDE PARTIJEN

GR AVRI EN WERKZAAK RIVIERENLAND.

FINANCIËN
FINANCIËLE CONSEQUENTIES BEGROTINGSJAAR

GEEN

VERMOGEN EN RESULTAAT VERBONDEN PARTIJ
VERMOGEN
LIQUIDITEIT
EXPLOITATIERESULTAAT

31 DECEMBER 2016

31 DECEMBER 2017

€175.000

€ 160.000

€ 309.000

€ 231.000

€ 45.000

- € 16.000

RISICO'S
ER IS EEN NADELIG EXPLOITATIERESULTAAT OVER 2017 BEHAALD. DIT KOMT O.A. DOOR TOENEMENDE CONCURRENTIE EN STERK TERUGLOPENDE
KWANTITEIT EN KWALITEIT VAN INKOMENDE GOEDEREN. DAARNAAST DOOR EEN STIJGING VAN PERSONEELSKOSTEN DOOR EEN GERINGE GROEP
VRIJWILLIGERS. ER IS GEEN DIRECT FINANCIEEL RISICO VOOR AVRI (DE VERSTERKTE GELDLENING IS AFGELOST). ER BESTAAT ECHTER EEN
MAATSCHAPPELIJK RISICO WANNEER DE VERSLECHTERDE SITUATIE BLIJFT VOORTDUREN EN HET VOORTBESTAAN IN GEVAAR KOMT.
TOELICHTING
BIJ SECUNDA WAS IN 2017 50 FTE AAN MEDEWERKERS WERKZAAM, WAARONDER 27,8 FTE AAN BETAALDE MEDEWERKERS. VAN DE BETAALDE
MEDEWERKERS WERD 6,5 FTE INGEVULD VIA MEDEWERKERS UIT DE DOELGROEP (WERKZAAK). DE OMZET VAN GOEDEREN BEDROEG IN 2017
ONGEVEER 1.200 TON, WAARVAN 100 TON ALS RESTAFVAL WERD AFGEVOERD; EEN MILIEURENDEMENT VAN 92%.
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FINANCIËLE
BEGROTING
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HOOFDSTUK 15 | TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN
In dit hoofdstuk zijn de totale baten en lasten van Avri
uiteengezet. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de financiën
van de exploitatie van de diverse programma’s.
De totale baten en lasten per programma zijn in tabel
31 weergegeven. Hierin zijn ook de reservemutaties
gepresenteerd. Dit betreffen de mutaties van de reserves
van Avri; Algemene Bedrijfsreserve, Reserve Bedrijfsafval
of Reserve Pluspakket.
Het totaaloverzicht van baten en lasten per taakveld is
opgenomen in bijlage 3.

TABEL 31: TOTAAL BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA 2020-2023
TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN

BEGR. 2020

BEGR. 2021

BEGR. 2022

BEGR. 2023

LASTEN
PROGRAMMA BASISPAKKET
PROGRAMMA PLUSPAKKET
PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL
PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN
TOTAAL LASTEN PROGRAMMA'S

28.240
12.553
2.036
107
42.935

28.606
12.689
2.063
70
43.428

29.089
12.816
2.087
25
44.017

28.395
12.944
2.108
25
43.472

BATEN
PROGRAMMA BASISPAKKET
PROGRAMMA PLUSPAKKET
PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL
OVERZICHT ALGEMENE BATEN EN LASTEN
TOTAAL BATEN PROGRAMMA'S

28.126
12.563
2.090
0
42.779

28.552
12.689
2.118
0
43.358

29.034
12.816
2.146
0
43.996

28.336
12.944
2.175
0
43.455

SALDO VAN BATEN EN LASTEN
PROGRAMMA BASISPAKKET
PROGRAMMA PLUSPAKKET
PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL
OVERZICHT ALGEMENE BATEN EN LASTEN
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-113
10
55
-107
-155

-54
0
55
-70
-69

-55
0
59
-25
-21

-59
0
67
-25
-17

BASISPAKKET: ONTTREKKING RESERVE BEDRIJFSAFVAL
BEDRIJFSAFVAL: STORTING RESERVE BEDRIJFSAFVAL
PLUSPAKKET: STORTING RESERVE PLUSPAKKET
ALGEMENE BATEN EN LASTEN: ONTTREKKING ABR

-113
55
10
-107

-54
55
0
-70

-55
59
0
-25

-59
67
0
-25

MUTATIE RESERVES

-155

-69

-21

-17

0

0

0

0

SALDO BATEN EN LASTEN NA RESERVE MUTATIES
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HOOFDSTUK 16 | UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE
16.1 | INLEIDING
De financiële positie bevat een raming voor het
begrotingsjaar 2020 en de drie volgende jaren volgend
op het begrotingsjaar. Uitgangspunt is dat de financiële
gevolgen van bestaand beleid (geïndexeerd) in 2019
verwerkt worden in de begroting 2020 - 2023, aangevuld
met de financiële gevolgen van nieuw beleid / nieuwe
investeringen per 2020. Dit is reeds uitgewerkt in de
kadernota 2020. In dit hoofdstuk komen de volgende
onderwerpen aan bod:
de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume;
p
 ost onvoorziene uitgaven;
de investeringen;
de financiering;
de stand en het gespecificeerde verloop van de
reserves;
d
 e stand en het gespecificeerde verloop van de
voorzieningen.
De gehanteerde uitgangspunten voor indexering zijn
verwerkt conform de kadernota 2020 (hoofdstuk 4). In
de volgende paragraaf wordt tevens ingegaan op het
evenwicht in baten en lasten in de begroting 2020-2023.
16.2 | EXPLOITATIE EVENWICHT BATEN EN LASTEN
De exploitatie van de diverse programma’s van Avri is
meerjarig structureel in evenwicht. Dit houdt in dat de
structurele lasten zijn gedekt met structurele baten.

TERUG

In het programma basispakket wordt het lastenniveau
gedekt door de vergoeding voor ingezamelde
grondstoffen en baten afvalstoffenheffing. Hierbij geldt
dat de vergoeding voor ingezamelde grondstoffen
jaarlijks fluctueert en dat de afvalstoffenheffing voor
dekking van de lasten zorgt (als sluitpost). De inwoners
van de Avri-gemeenten zijn wettelijk verplicht tot
betaling van de afvalstoffenheffing over te gaan. Een
eventueel saldo tussen baten en lasten wordt verrekend
met de Voorziening Basispakket. Deze bevindt zich
de laatste jaren onder het niveau dat nodig is om de
ingeschatte risico’s van het basispakket op te vangen.
In meerjarig perspectief wordt de voorziening op
begrotingsbasis aangevuld richting de minimale norm.

Voor deze activiteiten worden op realisatiebasis de
geringe exploitatieresultaten verrekend met de Reserve
Pluspakket van Avri. Het programma bedrijfsafval
betreft een commerciële activiteit. In voorliggende
begroting zijn ook voor deze activiteit de lasten
meerjarig afgedekt. Het exploitatieresultaat wordt
afgestort naar de Reserve Bedrijfsafval.

In het programma pluspakket zijn de diensten
opgenomen die Avri tegen kostprijs aanbiedt aan
de regiogemeenten. Dit betekent dat op deze
activiteiten geen financieel resultaat door Avri
wordt behaald. In de (raam)overeenkomsten
die Avri met gemeenten afsluit voor de
pluspakket activiteiten is voor IBORactiviteiten afgesproken dat alle lusten en
lasten voor rekening van de gemeenten
komen. Er is daarom bij Avri geen
weerstandscapaciteit voor IBOR ingericht,
maar uitsluitend voor de operationele
risico’s van de andere pluspakketactiviteiten.
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16.3 | JAARLIJKS TERUGKERENDE AAN
ARBEIDSKOSTEN GERELATEERDE VERPLICHTINGEN
VAN VERGELIJKBARE VOLUME
Lokale overheden dienen in de begroting in te gaan
op de jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.
Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden verstaan
de aanspraken op toekomstige uitkeringen door huidig

dan wel voormalig personeel. Het Besluit Begroting en
Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) schrijft
voor dat jaarlijkse terugkerende aan arbeidskosten
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
in de exploitatie moeten worden verantwoord. Als
de verplichtingen niet van een vergelijkbaar volume
zijn, dan moet hiervoor een voorziening worden
getroffen. De betalingen voor WW-uitkeringen vallen
binnen de categorie van de jaarlijks terugkerende aan
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen aangezien
Avri hiervoor eigen risicodrager is. Voor voormalig
werknemers die recht hebben op een WW-uitkering
ontvangt Avri een nota van het UWV. De WW-uitkering
wordt qua duur in de komende jaren versoberd.
Avri kent beperkte WW-verplichtingen voor 2019.
Voor kosten ontslagvergoedingen is binnen de
Avri-begroting een jaarlijks budget opgenomen van
€ 10.000 ter begeleiding van dergelijke processen.
Eventuele ontslagvergoedingen worden op
realisatiebasis verantwoord en verrekend
met eigen reserves, voorzieningen of
met de gemeenten (in geval van
IBOR-taken).
16.4 | POST ONVOORZIENE
UITGAVEN
De artikelen 8 en 17 van het
BBV schrijven voor dat de
begroting inzicht verschaft
in het opgenomen budget
voor onvoorziene uitgaven. De
post onvoorzien kan aangewend
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worden ter dekking van onverwachte uitgaven in het
begrotingsjaar die geen uitstel dulden. Het BBV kent
geen bepalingen omtrent de minimale omvang van deze
post. Avri kent op begrotingsbasis geen post onvoorziene
uitgaven. Niet geraamde (en niet uitstelbare) uitgaven
worden jaarlijks in de bestuursrapportage of jaarstukken
verantwoord. Deze uitgaven komen uiteindelijk ten
laste van de Voorziening Basispakket, eigen reserves of
worden verrekend met de gemeenten (IBOR-taken in
programma pluspakket).
16.5 | INVESTERINGEN
Om de activiteiten te kunnen uitvoeren en diensten
te verlenen zijn investeringen in duurzame
kapitaalgoederen nodig. Deze investeringen kunnen
nieuw zijn, maar ze kunnen ook ter vervanging zijn
van verouderde activa. Gezien de kapitaalintensieve
bedrijfsvoering en de omvang van de activa (m.n. het
wagenpark en inzamelmiddelen), heeft Avri jaarlijks veel
vervangingsinvesteringen. Vervangingsinvesteringen
hebben in principe geen lastenstijging tot gevolg. Nieuwe
investeringen hebben dat wel. In tabel 32 wordt een
overzicht gepresenteerd van de investeringen die in deze
meerjarenbegroting zijn verwerkt. Voor de investeringen
voor 2020 wordt investeringskrediet aangevraagd. Deze
investeringen worden in dit hoofdstuk nader toegelicht.
De investeringen van Avri vallen op basis van BBV onder
het zogenaamde ‘economisch nut’. Dit betekent dat de
investering ‘verhandelbaar zijn’ dan wel bijdragen aan
het genereren van middelen (o.a. afvalstoffenheffing). In
tabel 32 is het overzicht van investeringen weergegeven.
Hierin zijn de vervangingsinvesteringen aangeduid.
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TABEL 32: INVESTERINGSBEGROTING 2020-2023
INVESTERING
MATERIEEL AFVALBEHEER
ONDERGRONDSE BRENGVOORZIENINGEN
BOVENGRONDSE BRENGVOORZIENINGEN
MINI CONTAINERS
BEDRIJFSCONTAINERS
MATERIEEL IBOR
ONBEMANDE WEEGBRUG
WEEGKANTOOR
HUISVESTING
INFORMATIEVOORZIENING

BEDRAG
€ 1.775.000
€ 200.000
€ 50.000
€ 200.000
€ 60.000
€ 400.000
€ 20.000
€ 80.000
€ 100.000
€ 100.000
€ 2.985.000

VERVANGING?
VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING

MATERIEEL AFVALBEHEER
ONDERGRONDSE BRENGVOORZIENINGEN
BOVENGRONDSE BRENGVOORZIENINGEN
MINI CONTAINERS
BEDRIJFSCONTAINERS
MATERIEEL IBOR
HUISVESTING
INFORMATIEVOORZIENING

€ 990.000
€ 200.000
€ 50.000
€ 200.000
€ 60.000
€ 400.000
€ 100.000
€ 100.000
€ 2.100.000

VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING

MATERIEEL AFVALBEHEER
ONDERGRONDSE BRENGVOORZIENINGEN
BOVENGRONDSE BRENGVOORZIENINGEN
MINI CONTAINERS
BEDRIJFSCONTAINERS
MATERIEEL IBOR
HUISVESTING
INFORMATIEVOORZIENING

€ 1.360.000
€ 200.000
€ 50.000
€ 200.000
€ 60.000
€ 400.000
€ 100.000
€ 100.000
€ 2.470.000

VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING

MATERIEEL AFVALBEHEER
ONDERGRONDSE BRENGVOORZIENINGEN
BOVENGRONDSE BRENGVOORZIENINGEN
MINI CONTAINERS
BEDRIJFSCONTAINERS
MATERIEEL IBOR
HUISVESTING
INFORMATIEVOORZIENING

€ 1.360.000
€ 200.000
€ 50.000
€ 200.000
€ 60.000
€ 400.000
€ 100.000
€ 100.000
€ 2.470.000

VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING
VERVANGING

TOTAAL INVESTERINGEN BEGROTING 2020-2023

€ 10.025.000

2023

2022

2021

2020

JAAR

TERUG

Toelichting op de aangevraagde investeringskredieten 2020
Materieel Afvalbeheer - € 1.775.000
Er wordt krediet aangevraagd voor de vervanging
van zijladers, bedrijfswagens, rollpackers voor de
milieustraten en afzetcontainers.
Brengvoorzieningen - € 200.000 en
€ 50.000
Jaarlijks wordt er krediet aangevraagd voor de
vervanging van boven- en ondergrondse brengvoorzieningen om de dienstverlening aan inwoners voor
de inzameling via brengvoorzieningen (programma
basispakket) te kunnen continueren.
Minicontainers - € 200.000
Jaarlijks wordt er krediet aangevraagd voor de
vervanging van minicontainers teneinde de dienstverlening aan inwoners voor de inzameling aan huis
(programma basispakket) te kunnen continueren.
Bedrijfscontainers - € 60.000
Jaarlijks wordt er krediet aangevraagd voor de vervanging van bedrijfscontainers teneinde de dienstverlening aan bedrijven (programma bedrijfsafval) te
kunnen continueren.
Materieel IBOR - € 400.000
Er wordt krediet aangevraagd voor de vervanging
van bedrijfswagens voor het beheer van de openbare
ruimte.

Onbemande weegbrug - € 20.000
Er wordt krediet aangevraagd voor nieuwe harden software ten behoeve van de besturing en het
operationeel houden van de onbemande weegbrug. De huidige hard- en software (zuilen met
ingebouwde apparatuur) zijn verouderd en vormen
een risico voor de bedrijfsvoering van onze eigen
inzameldienst. Deze voertuigen worden op een andere plaats in- en uitgewogen om wachttijden voor
externe terreinbezoekers te voorkomen.
Weegkantoor - € 80.000
Er wordt krediet aangevraagd voor de renovatie van
het weegkantoor en de weegbrug, waarvoor reeds
een startkrediet beschikbaar is gesteld. Onder
renovatie wordt in dit geval verstaan het verbouwen en inrichten van het gebouw, weegbrug en
bijbehorende ICT. Flexibiliteit en efficiency vormen
hierbij de uitgangspunten. In 2019 wordt een plan
gemaakt voor deze renovatie die in 2020 gerealiseerd zal worden.
Huisvesting - € 100.000
Jaarlijks wordt er krediet aangevraagd voor de
vervangingsinvesteringen in de huisvesting van Avri.
Deze investeringen maken geen onderdeel uit van
het huidige meerjaren onderhoudsplan (zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen).

VOLGENDE

BEGROTING 2020 | 79

Informatievoorziening - € 100.000
Er wordt jaarlijks krediet aangevraagd om de
bedrijfsvoering verder te kunnen ontwikkelen. Het krediet
wordt aangewend om de informatievoorziening verder te
professionaliseren en processen te verbeteren door het
(optimaliseren van het) gebruik van systemen.
Dekking van kapitaallasten
De kapitaallasten die voortkomen uit de investeringen voor

Afval, komen ten laste van het programma Basispakket
(afvalstoffenheffing) dan wel programma Bedrijfsafval.
Kapitaallasten die voortkomen uit de investeringen
voor IBOR, komen ten laste van de betreffende
IBOR-gemeente(n) in het programma pluspakket.
Kapitaallasten van investeringen die niet Afval- of
IBOR-specifiek zijn, worden als overhead verantwoord
in het programma Algemene baten en lasten en volgens
de van toepassing zijnde verdeelsleutel aan de diverse

programma’s doorbelast.
16.6 | GEPROGNOSTICEERDE BALANS, EMU-SALDO EN
FINANCIERING
In tabel 33 is de geprognosticeerde balans
van Avri weergegeven. Op basis van de
verslagleggingvoorschriften worden de cijfers meerjarig
gepresenteerd.
Als kapitaalintensief bedrijf vormen de materiële vaste

TABEL 33: : GEPROGNOSTICEERDE BALANS AVRI
BALANS AVRI

JAARREKENING
31-12-2018

PROGNOSE
31-12-2019

PROGNOSE
31-12-2020

PROGNOSE
31-12-2021

PROGNOSE
31-12-2022

PROGNOSE
31-12-2023

MATERIËLE VASTE ACTIVA
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
VASTE ACTIVA

28.889.000
75.000
28.964.000

34.840.000
75.000
34.915.000

33.009.000
75.000
33.084.000

30.017.000
75.000
30.092.000

27.574.000
75.000
27.649.000

23.791.000
75.000
23.866.000

VOORRADEN
VORDERINGEN < 1 JAAR
LIQUIDE MIDDELEN
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

65.000
10.931.000
-275.000
10.721.000

65.000
11.000.000
-132.000
10.933.000

65.000
11.000.000
117.000
11.182.000

65.000
11.000.000
-115.000
10.950.000

65.000
11.000.000
29.000
11.094.000

65.000
11.000.000
990.000
12.055.000

TOTAAL ACTIVA

39.685.000

45.848.000

44.266.000

41.042.000

38.743.000

35.921.000

RESERVES
VOORZIENINGEN
LANGLOPENDE LENINGEN (HUIDIGE PORTEFEUILLE)
LANGLOPENDE LENINGEN (FINANCIERINGSBEHOEFTE)
TOTAAL VASTE PASSIVA

1.865.000
2.584.000
24.906.000
29.355.000

1.453.000
2.305.000
27.290.000
8.000.000
39.048.000

1.231.000
1.781.000
24.474.000
9.980.000
37.466.000

1.102.000
1.719.000
21.991.000
9.430.000
34.242.000

1.024.000
2.531.000
19.508.000
8.880.000
31.943.000

1.006.000
2.760.000
17.025.000
8.330.000
29.121.000

NETTO VLOTTENDE SCHULD < 1 JAAR
OVERLOPENDE PASSIVA
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

9.868.000
462.000
10.330.000

6.500.000
300.000
6.800.000

6.500.000
300.000
6.800.000

6.500.000
300.000
6.800.000

6.500.000
300.000
6.800.000

6.500.000
300.000
6.800.000

TOTAAL PASSIVA

39.685.000

45.848.000

44.266.000

41.042.000

38.743.000

35.921.000

TERUG
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activa een groot deel van het balanstotaal van Avri. In
2018 wordt een stijging van de vaste activa van rond
de € 8 miljoen verwacht. Dit betreffen de investeringen
als gevolg van de invoering van het nieuwe afvalbeleid
(programma Basispakket). Hierdoor zal het balanstotaal
naar verwachting toenemen van € 40 miljoen ultimo
2018 naar ongeveer € 46 miljoen ultimo 2019.
Financiering met eigen middelen is voor Avri maar
beperkt mogelijk. De omvang van de reserves beweegt
zich meerjarig rond de € 1 miljoen, de omvang van de
voorzieningen bevindt zich tussen € 2 miljoen en € 3
miljoen in meerjarig perspectief. Een nadere specificatie
van deze reserves en voorzieningen is opgenomen in
paragraaf 16.9. Omdat Avri als uitvoeringsorganisatie
een beperkt eigen vermogen aanhoudt wordt het
merendeel van de vaste activa met vreemd vermogen
gefinancierd, de leningenportefeuille ultimo 2019
bedraagt € 27,3 miljoen.
EMU-saldo
Het EMU-saldo is een variant van de begroting op

kasbasis, bij een negatief EMU-saldo draagt Avri bij aan
het overheidstekort. Vanuit Europese begrotingsregels
hebben het Rijk en de decentrale overheden (provincies,
gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke
regelingen) een gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor het voldoen aan de Europese begrotingseisen.
Het EMU-saldo is een belangrijke parameter voor de
beheersing van de overheidsfinanciën. Op grond van
de regelgeving (BBV) is Avri dan ook verplicht het
EMU-saldo meerjarig op te nemen in de begroting- en
verantwoordingsstukken.
Door de investeringen in het kader van het nieuwe
afvalbeleid wordt in 2019 een negatief EMU-saldo
verwacht. Vanaf 2020 wordt weer een voordelig EMUsaldo verwacht, omdat geen grote investeringen zijn
voorzien. De afschrijvingskosten van de investeringen
voor het nieuwe afvalbeleid zijn in die jaren echter
hoog. Omdat deze afschrijvingen niet meer leiden tot
kasuitgaven zal dit leiden tot een positief EMU-saldo
vanaf 2020.

16.7 | FINANCIERING
Een overzicht van de vaste geldleningen van Avri
is opgenomen in de paragraaf Financiering. In
de geprognosticeerde balans is de (aanvullende)
financieringsbehoefte van Avri inzichtelijk gemaakt.
Deze financieringsbehoefte vloeit enerzijds voort uit
de ontwikkeling van de activa (nieuwe investeringen en
afschrijvingen) en anderzijds uit het feit dat de hoogte
van de voorzieningen afnemen (deze worden ingezet ter
dekking van voorziene lasten). De rentelasten volgend uit
de aanvullende financieringsbehoefte zijn verwerkt in de
meerjarenramingen.
16.8 | KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE
Het BBV schrijft voor dat decentrale overheden door
middel van kengetallen inzicht geven in hun financiële
positie. De kengetallen en de manier waarop ze worden
berekend zijn bij ministeriële regeling vastgesteld.
Voor Avri zijn de kengetallen netto schuldquote, de
solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte
van belang.

TABEL 34: EMU-SALDO AVRI
BEREKENING EMU-SALDO

JAARREKENING
31-12-2018

PROGNOSE
31-12-2019

PROGNOSE
31-12-2020

PROGNOSE
31-12-2021

PROGNOSE
31-12-2022

PROGNOSE
31-12-2023

EXPLOITATIERESULTAAT

383.000

-412.000

-222.000

-129.000

-78.000

-18.000

DOTATIE VOORZIENINGEN / UITGAVEN TLV VOORZIENINGEN

550.000

-279.000

-524.000

-62.000

812.000

229.000

3.627.000

-3.530.000

-

-

-

-

-2.486.000

-5.951.000

1.831.000

2.992.000

2.443.000

3.783.000

MUTATIE VLOTTENDE PASSIVA
INVESTERINGEN GECORRIGEERD VOOR AFSCHRIJVING
MUTATIE VLOTTENDE ACTIVA
EMU-SALDO

TERUG

572.000

-69.000

-

-

-

-

2.646.000

-10.241.000

1.085.000

2.801.000

3.177.000

3.994.000
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TABEL 35: KENGETALLEN FINANCIËLE POSITIE
KENGETALLEN

JAARREKENING
31-12-2018

PROGNOSE
31-12-2019

PROGNOSE
31-12-2020

PROGNOSE
31-12-2021

PROGNOSE
31-12-2022

PROGNOSE
31-12-2023

NETTO SCHULDQUOTE

55,9%

71,2%

68,1%

61,6%

53,6%

45,6%

NETTO SCHULDQUOTE GECORRIGEERD VOOR ALLE VERSTREKTE LENINGEN

55,9%

71,2%

68,1%

61,6%

53,6%

45,6%

SOLVABILITEITSRATIO
STRUCTURELE EXPLOITATIERUIMTE

De andere kengetallen die opgenomen dienen te worden
volgens het BBV zijn: Grondexploitatie en Belastingcapaciteit. Deze kengetallen zijn voor Avri niet te bepalen en/of
niet relevant.
Netto schuldquote
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de
schuldenlast ten opzichte van de totale exploitatiebaten.
De netto schuldquote geeft daarmee een indicatie van de
druk die de rentekosten en toekomstige aflossingen op
de exploitatie leggen. De netto schuldquote van Avri stijgt
voor 2019 en 2020 als gevolg van de investeringen voor
het nieuwe afvalbeleid, om de jaren erna te dalen naar het
voor Avri gebruikelijke niveau van ca. 50%.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Avri heeft geen leningen verstrekt waardoor de kengetallen
gelijk zijn aan de netto schuldquote.
Solvabiliteitsratio
Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan: het eigen
vermogen als percentage van het balanstotaal. Daarmee
wordt inzicht gegeven in de mate waarin Avri in staat is
aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

TERUG

4,7%

3,2%

2,8%

2,7%

2,6%

2,8%

-0,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Omdat het eigen vermogen beperkt is, is ook de solvabiliteit van Avri laag. Toekomstige uitgaven worden gedekt
uit de afvalstoffenheffing (basispakket) en bijdragen van
bedrijven en gemeenten voor dienstverlening in het kader
van bedrijfsafval en pluspakket.
Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte in de begroting
aanwezig is om de huidige kosten te kunnen dragen.
Het resultaat van de formule is voor Avri nihil (lees: nul).
De geraamde lasten binnen de meerjarenbegroting
kennen een structureel karakter en worden gedekt door
structurele baten vanuit enerzijds de afvalstoffenheffing,
opbrengsten bedrijfsafval en de jaarlijkse bijdragen van
gemeenten voor aanvullende dienstverlening in kader van
het pluspakket. Binnen het pluspakket leiden incidentele
kosten gelijktijdig tot incidentele baten als gevolg van de
(raam)overeenkomsten die hieraan ten grondslag liggen
(IBOR). De incidentele lasten worden afgerekend met de
betreffende gemeente die de dienst afneemt.
De financiële kengetallen zijn tevens opgenomen in de
paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Benchmarkgegevens
Op basis van de beschikbare jaarverslagen 2017 is de financiële positie van vergelijkbare organisaties onderzocht.
FINANCIËLE KENGETALLEN
AVRI

BRANCHE

WEERSTANDSVERMOGEN

0,9

1,1

NETTO SCHULDQUOTE

66

60

SOLVABILITEIT

1,8

7,3

Bron: Jaarverslagen 20178 diverse branchegenoten

Het weerstandsvermogen in de branche ligt hoger dan
bij Avri. Opvallend is het grote verschil in de solvabiliteit
(aandeel eigen vermogen in balanstotaal), deze ligt in de
branche 4 maal hoger dan bij Avri.
16.9 | RESERVES EN VOORZIENINGEN
In februari 2017 heeft het Algemeen Bestuur de Nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld waarin de beleidsuitgangspunten en handelswijze rondom de diverse reserves
en voorzieningen uiteen worden gezet. De meerjarenontwikkeling van de saldi van de reserves en voorzieningen is
uiteengezet in tabel 36.
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TABEL 36: OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN
KENGETALLEN
RESERVES
ALGEMENE BEDRIJFSRESERVE
ONTWIKKELBUDGET TBV ORGANISATIE ONTWIKKELING
BESTEDING AMBOR SUBSIDIE T.B.V. SCHOLING PERSONEEL
RESULTAAT BEDRIJFSVOERING (TAAKVELD 0.4)
INZET RESERVE T.B.V. PROGRAMMA ALG. BATEN EN LASTEN (TAAKVELD 0.4)
RESERVE BEDRIJFSAFVAL
RESULTAAT BEDRIJFSAFVAL (NA VPB)
INZET PROGRAMMA BASISPAKKET
RESERVE PLUSPAKKET
RESULTAAT PLUSPAKKET
INZET PROGRAMMA PLUSPAKKET
DOTATIE VANUIT PROGRAMMA PLUSPAKKET
VOORZIENINGEN
VOORZIENING BASISPAKKET
INZET VOORZIENING T.B.V. BASISPAKKET OP BEGROTINGSBASIS
TARIEFSEGALISATIE STORTPLAATS
DOTATIE VANUIT PROGRAMMA BASISPAKKET
EXPLOITATIERESULTAAT BASISPAKKET

JAARREK 2018
SALDO 01-01

VOORZIENING ONDERHOUD GEBOUWEN
DOTATIE VANUIT EXPLOITATIE
ONDERHOUDSKOSTEN

TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN

TERUG

BEGROTING 2021

BEGROTING 2022

BEGROTING

1.464.000
-25.000
-35.000

1.074.000
-25.000
-65.000

902.000
-25.000
-60.000

772.000
-25.000
-57.000

690.000
-25.000

-330.000
1.074.000

-82.000
902.000

-45.000
772.000

690.000

665.000

313.000
54.000
-113.000
254.000

254.000
55.000
-54.000
255.000

255.000
59.000
-55.000
259.000

259.000
66.000
-59.000
266.000

66.000

75.000

75.000

75.000

SALDO 31-12

1.464.000

SALDO 01-01

211.000
120.000

SALDO 31-12

331.000

331.000
111.000
-129.000
313.000

SALDO 01-01

79.000

70.000

-9.000

-4.000

SALDO 31-12

70.000

66.000

9.000
75.000

75.000

75.000

75.000

SALDO 01-01

1.136.000
0
-130.000
10.000
-389.000
627.000

627.000
0
-70.000
632.000
-24.000
1.165.000

1.165.000
0
0
113.000
51.000
1.329.000

1.329.000
0
200.000
150.000
3.000
1.682.000

1.682.000
0
400.000
200.000
14.000
2.296.000

2.296.000
0
0
200.000
-67.000
2.429.000

580.000
-8.000
461.000

1.033.000

638.000

20.000

0

0

-295.000
-100.000

-20.000

0

0

0

SALDO 01-01

SALDO 31-12

1.033.000

638.000

-180.000
-63.000
-375.000
20.000

SALDO 01-01

317.000
155.000
-88.000
384.000

384.000
155.000
-208.000
331.000

331.000
155.000
-101.000
385.000

385.000
155.000
-399.000
141.000

141.000
155.000
-44.000
252.000

252.000
155.000
-54.000
353.000

0
538.000

538.000

171.000

53.000

0

0

-63.000
-55.000
53.000

-35.000
-18.000
0

0

0

3.018.000

2.925.000

3.572.000

3.788.000

SALDO 31-12
VOORZIENING ONTVLECHTINGSKOSTEN IBOR NEERIJNEN
ONTVANGEN FRICTIE- EN DESINTEGRATIE VERGOEDING
DEKKING PERSONELE EN MATERIELE FRICTIEKOSTEN
DEKKING DESINTEGRATIEKOSTEN (OVERHEAD)

BEGROTING 2020

296.000

SALDO 31-12
VOORZIENING STORTPLAATS
KOSTEN EINDAFWERKING
DOTATIE VANUIT AFVALSTOFFENHEFFING IVM OVERDRACHT DOELVERMOGEN
KOSTEN NAZORGPLAN EN OVERIGE KOSTEN
INZET BASISPAKKET
OVERDRACHT RESTEREND DOELVERMOGEN NAAR PROVINCIE

1.193.000
-25.000

VERWACHTING 2019

SALDO 01-01

SALDO 31-12

538.000

-177.000
-190.000
171.000

SALDO 31-12

4.447.000

3.758.000
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16.9.1 | RESERVES
NAAM RESERVE

ALGEMENE BEDRIJFSRESERVE

Type reserve

Algemene reserve

Doel reserve en beleid

Weerstand bieden tegen algemene bedrijfsvoeringrisico's. (bufferfunctie)

Minimale omvang

∆ 10% van de in de begroting opgenomen totale overhead van Avri (taakveld 0.4)
∆ Op basis van de begroting 2020 is de minimum omvang van de reserve € 614.000.

Maximale omvang

∆ 15% van de in de begroting opgenomen totale overhead van Avri (taakveld 0.4)
∆ Op basis van de begroting 2020 is de maximum omvang € 921.000.

Toelichting toevoegingen 2020-2023

-

Toelichting onttrekkingen 2020-2023

∆ Voor begrotingsjaar 2020 wordt € 82.000 onttrokken ter dekking van incidentele projecten binnen de bedrijfsvoering. In meerjarig perspectief wordt binnen de bandbreedtes - de reserve ingezet om de kosten van overhead te egaliseren.
∆ Jaarlijks wordt een gering bedrag (€ 25.000) gereserveerd als organisatie ontwikkelbudget, o.a. om ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening te
realiseren.
∆ In 2018 is de positieve afrekening van de overheidssubsidie voor het sectorplan AMBOR aan de reserve toegevoegd en hierbinnen gereserveerd (€ 217.000).
Dit bedrag wordt meerjarig ingezet voor ontwikkeling van het Avri personeel.

NAAM RESERVE

RESERVE BEDRIJFSAFVAL

Type reserve

Algemene reserve

Doel reserve en beleid

Weerstand bieden tegen de operationele risico’s van het programma Bedrijfsafval (bufferfunctie).

Minimale omvang

∆ De minimale omvang is gebaseerd op een weerstandsratio van 1,0 voor de risico’s van het programma Bedrijfsafval
∆ Op basis van het risicoprofiel in de begroting 2020 is de minimum omvang van de reserve € 61.000.

Maximale omvang

∆ € 200.000.
∆ Zodra de reserve zich boven het maximum niveau bevindt, wordt het surplus in de begroting afgeroomd. Dit surplus is vrij besteedbaar.

Toelichting toevoegingen 2020-2023

De positieve exploitatieresultaten van het programma Bedrijfsafval worden, na afdracht van vennootschapsbelasting, toegevoegd.

Toelichting onttrekkingen 2020-2023

Het surplus van de reserve wordt jaarlijks ingezet ten gunste van het programma basispakket.
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NAAM RESERVE

RESERVE PLUSPAKKET

Type reserve

Algemene reserve

Doel reserve en beleid

Weerstand bieden tegen operationele risico’s van het programma Pluspakket (bufferfunctie).

Minimale omvang

∆ De minimale omvang is gebaseerd op een weerstandsratio van 1,0 voor de risico’s van het programma Pluspakket.
∆ Op basis van het risicoprofiel in de begroting 2020 is de minimum omvang van de reserve € 75.000.

Maximale omvang

∆ De maximale omvang is gebaseerd op een weerstandsratio van 1,0 voor de risico’s van het programma Pluspakket.
∆ Op basis van het risicoprofiel in de begroting 2020 is de maximale omvang van de reserve € 75.000.

Toelichting toevoegingen 2020-2023

∆ Op basis van de Nota Reserves en Voorzieningen wordt het gerealiseerd tekort over 2018 (€9.000) toegevoegd aan de kostprijs van de betreffende
pluspakket activiteiten (niet IBOR) om de reserve weer op niveau te brengen.

Toelichting onttrekkingen 2020-2023

-

NAAM RESERVE

VOORZIENING BASISPAKKET

Type reserve

Voorziening van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Doel reserve en beleid

1.) Weerstand bieden tegen de risico’s die samenhangen met de uitvoering van het programma basispakket (bufferfunctie).
2.) Schommelingen in het tarief afvalstoffenheffing voorkomen door lasten en baten van het programma Basispakket zowel op begrotingsbasis als op
realisatiebasis te egaliseren (tariefegalisatie)

Minimale omvang

De minimale omvang is gebaseerd op een weerstandsratio van 1,0 voor de risico’s van het programma Basispakket. Op basis van het risicoprofiel in de
begroting 2020 bedraagt de minimale omvang € 4.908.000

Maximale omvang

De maximale omvang is gebaseerd op een weerstandsratio van 1,4 voor de risico’s van het programma Basispakket. Op basis van het risicoprofiel in de
begroting 2020 bedraagt de maximale omvang € 6.871.000

Toelichting toevoegingen 2020-2023

∆ Met ingang van begrotingsjaar 2019 worden jaarlijks bedragen aan de voorziening gedoteerd om de weerstandscapaciteit voor de risico’s van het
programma basispakket te vergroten. De hoogte van de dotaties houden enerzijds rekening met de benodigde weerstandscapaciteit en anderzijds met
tariefegalisatie van de afvalstoffenheffing. Deze dotaties zijn in lijn met de uitgangspunten zoals verwoord in de Nota Reserves en Voorzieningen 2017.
∆ Met ingang van begrotingsjaar 2017 worden als gevolg van de tariefegalisatie rondom de kosten van de stortplaats jaarlijks bedragen onttrokken aan
de voorziening. In totaal is over de periode 2017 t/m 2019 € 600.000 aan de voorziening onttrokken. Vanaf 2021 (wanneer de kosten vervallen vanwege
overdracht van de stortplaats) wordt dit bedrag weer gedoteerd aan de voorziening.
∆ De jaarlijkse exploitatiesaldi van het programma Basispakket (als gevolg van afrondingsverschillen tussen gemiddeld lasten- en batentarief) worden
verrekend met de voorziening.

Toelichting onttrekkingen 2020-2023

De jaarlijkse exploitatiesaldi van het programma Basispakket (als gevolg van afrondingsverschillen tussen gemiddeld lasten- en batentarief) worden
verrekend met de voorziening.
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NAAM RESERVE

VOORZIENING STORTPLAATS

Type reserve

Kosten egalisatievoorziening

Doel reserve en beleid

De voorziening is gevormd voor de verwachte kosten die aan het einde van de levensfase van de stortplaats moeten worden gemaakt voor de eindafwerking
en eeuwigdurende nazorg door de Provincie.

Minimale omvang

De hoogte van de voorziening dient minimaal de hoogte van de verplichtingen voor de eindafwerking en de eeuwigdurende nazorg te kunnen dekken.

Maximale omvang

De hoogte van de voorziening dient maximaal de hoogte van de verplichtingen voor de eindafwerking en de eeuwigdurende nazorg te kunnen dekken.

Toelichting toevoegingen 2020-2023

-

Toelichting onttrekkingen 2020-2023

Vanaf 2020 worden de kosten voor de nazorgfase onttrokken uit de voorziening. Op basis van de positieve bijstelling van het doelvermogen en de verwachte
nazorgkosten wordt eenmalig € 100.000 uit de voorziening onttrokken en ingezet ten gunste van het basispakket. Ultimo 2020 wordt het aan de provincie
over te dragen resterende doelvermogen uit de voorziening onttrokken.

NAAM RESERVE

VOORZIENING ONDERHOUD GEBOUWEN

Type reserve

Kostenegalisatie voorziening

Doel reserve en beleid

Egalisatie van kosten die voortvloeien uit het meerjarig onderhoudsplan gebouwen. De kosten voor klein en dagelijks onderhoud worden in de exploitatie
geraamd. De voorziening is in 2019 gebaseerd op de in 2013 opgestelde Meerjaren onderhoudsplanning 2014-2033. Dit onderhoudsplan betreft de Avri
gebouwen in Geldermalsen en de milieustraten in Culemborg, Geldermalsen, Tiel en Zaltbommel.

Minimale omvang

€0

Maximale omvang en beleid

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen 2020-2023

∆ De voorziening wordt gevoed vanuit de exploitatie. Dit betreft een jaarlijks gelijkblijvende dotatie conform meerjarig onderhoudsplan.
∆ De toevoeging in de begroting 2020-2023 bedraagt € 155.000 per jaar, gebaseerd op de verwachte onderhoudsuitgaven t/m 2023.

Toelichting onttrekkingen 2020-2023

De onttrekkingen zijn gebaseerd op de onderhoudswerkzaamheden zoals opgenomen in de meerjaren onderhoudsplanning.

NAAM RESERVE

VOORZIENING ONTVLECHTING DVO TAKEN NEERIJNEN

Type reserve

Reorganisatievoorziening

Doel reserve en beleid

De voorziening is gevormd voor de kosten van personele en materiële frictie en desintegratiekosten die Avri moet maken door beëindiging van de raamovereenkomst IBOR gemeente Neerijnen. De desintegratiekosten hebben betrekking op de af te bouwen overhead.

Toelichting toevoegingen 2020-2023

-

Toelichting onttrekkingen 2020-2023

De personele en materiële frictie en desintegratiekosten die Avri de komende jaren (2019-2021) moet maken door beëindiging van de raamovereenkomst
IBOR worden onttrokken aan deze voorziening.
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HOOFDSTUK 17 | VASTSTELLINGSBESLUIT
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avri, bijeen in haar vergadering
van 4 juli 2019:

BESLUIT:
- De begroting 2020 Avri inclusief meerjarenbegroting 2021 - 2023 vast te stellen conform voorliggend ontwerp;
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2019.

De secretaris,

De voorzitter,

Dhr. E.J. de Vries

Dhr. J. Reus
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1 | OVERZICHT BTW BATEN AFVALSTOFFENHEFFING PER REGIOGEMEENTE
GEMEENTELIJK AANDEEL 2020 IN DE KOSTEN VAN
INZAMELEN EN VERWERKEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL
VERDEELSLEUTEL: AANTAL INWONERS
AANDEEL GEMEENTEN TOTAAL 2020
WINSTOPSLAG 2020
TOTAAL EXCLUSIEF OMZETBELASTING
A) OMZETBELASTING 21% (TE DECLAREREN BIJ BCF)
TOTAAL INCLUSIEF OMZETBELASTING

GEMEENTELIJK AANDEEL 2020 IN DE OPBRENGSTEN
AFVALSTOFFENHEFFING
VERDEELSLEUTEL: AANTAL INWONERS

TOTAAL

BUREN

CULEMBORG

NEDER BETUWE

WEST BETUWE

MAASDRIEL

TIEL

WEST
MAAS EN WAAL

ZALTBOMMEL

244.034

26.578

28.544

24.039

50.661

24.703

41.995

19.073

28.441

18.882.825

2.056.548

2.208.673

1.860.086

3.920.039

1.911.465

3.249.483

1.475.828

2.200.703

10.000

1.089

1.170

985

2.076

1.012

1.721

782

1.165

18.892.825

2.057.637

2.209.843

1.861.071

3.922.115

1.912.477

3.251.203

1.476.609

2.201.869

3.967.493

432.104

464.067

390.825

823.644

401.620

682.753

310.088

462.392

22.860.318

2.489.741

2.673.910

2.251.896

4.745.759

2.314.097

3.933.956

1.786.697

2.664.261

TOTAAL

BUREN

CULEMBORG

NEDER BETUWE

WEST BETUWE

MAASDRIEL

TIEL

WEST
MAAS EN WAAL

ZALTBOMMEL

244.034

26.578

28.544

24.039

50.661

24.703

41.995

19.073

28.441

AANDEEL GEMEENTEN TOTAAL 2020

-21.443.356

2.335.418-

2.508.172-

2.112.316-

4.451.600-

2.170.662-

3.690.116-

1.675.951-

2.499.121-

TOTAAL

-21.443.356

2.335.418-

2.508.172-

2.112.316-

4.451.600-

2.170.662-

3.690.116-

1.675.951-

2.499.121-

B) PER SALDO TE BETALEN AAN AVRI

1.416.962

154.323

165.738

139.580

294.159

143.436

243.840

110.746

165.140

BTW OPBRENGST 2020 GEMEENTEN (SALDO A EN B)

2.550.531

277.781

298.329

251.245

529.485

258.184

438.912

199.342

297.252
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BIJLAGE 2 | SCENARIO’S TARIEVEN AFVALSTOFFENHEFFING 2020
VERHOUDING BASISTARIEF EN VARIABEL TARIEF
GEM. TARIEF
AVH 2020

WAARVAN
BASISTARIEF
2020

WAARVAN
VARIABEL
DEEL 2020

VERHOUDING
BASISTARIEF

VERHOUDING
VARIABEL
TARIEF

VARIABELE TARIEVEN 2020
TARIEF
P/AANB.
HOOGB. 30 LTR

TARIEF
P/AANB.
30 LTR

TARIEF
P/AANB.
140 LTR

AFVALSTOFFENHEFFING PER AANBIEDVOLUME
TARIEF
P/AANB.
240 LTR

30 LTR
HOOGBOUW

30 LTR

140 LTR

240 LTR

33 AANB.

31 AANB.

7,2 AANB.

7,5 AANB.

€ 219

€ 228

€ 233

€ 283

SCENARIO’S TARIEVEN
AFVALSTOFFENHEFFING 2020
1 BASISTARIEF 2019 HANDHAVEN

€ 235

€ 169

€ 66

72%

28%

€ 1,52

€ 1,90

€ 8,87

€ 15,20

2 BASISTARIEF 2019 INDEXEREN MET 3%

€ 235

€ 174

€ 61

74%

26%

€ 1,40

€ 1,75

€ 8,17

€ 14,00

€ 220

€ 228

€ 233

€ 279

3 VARIABELE TARIEVEN VERGELIJKBARE
GEMEENTEN IN NEDERLAND

€ 235

€ 186

€ 49

79%

21%

€ 1,12

€ 1,40

€ 6,53

€ 11,20

€ 223

€ 229

€ 233

€ 270

4 PRIJSSTIJGING VARIABELE TARIEVEN
2019 MET 20% (VOORKEURSSCENARIO
DAGELIJKS BESTUUR AVRI)

€ 235

€ 193

€ 42

82%

18%

€ 0,96

€ 1,20

€ 5,60

€ 9,60

€ 225

€ 230

€ 233

€ 265

5 PRIJSSTIJGING VARIABELE TARIEVEN
2019 MET 10%

€ 235

€ 196

€ 39

83%

17%

€ 0,88

€ 1,10

€ 5,13

€ 8,80

€ 225

€ 230

€ 233

€ 262

6 HANDHAVEN VARIABELE TARIEVEN
2019

€ 235

€ 200

€ 35

85%

15%

€ 0,80

€ 1,00

€ 4,67

€ 8,00

€ 226

€ 231

€ 234

€ 260

VERGELIJKENDE CIJFERS
BEGROTING 2019

€ 219

€ 169

€ 50

77%

23%

€ 0,80

€ 1,00

€ 4,67

€ 8,00

€ 195

€ 200

€ 203

€ 229
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BIJLAGE 3 | TOTAAL BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD
TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD
TAAKVELD 0.2 BURGERZAKEN
TAAKVELD 0.4 OVERHEAD
TAAKVELD 0.9 VENNOOTSCHAPSBELASTING
TAAKVELD 1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
TAAKVELD 2.1 VERKEER EN VERVOER
TAAKVELD 2.4 ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN
TAAKVELD 3.3 BEDRIJFSLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN
TAAKVELD 3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE
TAAKVELD 5.2 SPORTACCOMMODATIES
TAAKVELD 5.7 OPENBAAR GROEN EN OPENLUCHTRECREATIE
TAAKVELD 6.3 INKOMENSREGELINGEN
TAAKVELD 7.2 RIOLERING
TAAKVELD 7.3 AFVAL
TAAKVELD 7.4 MILIEUBEHEER
TAAKVELD 7.5 BEGRAAFPLAATSEN
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN
TAAKVELD 0.10 MUTATIES RESERVES
SALDO VAN BATEN EN LASTEN NA RESERVE MUTATIES

TERUG

2020 LASTEN

2020 BATEN

2020 SALDO

2021 LASTEN

2021 BATEN

2021 SALDO

4

6

2

4

6

2

6.022

0

-6.022

6.021

0

-6.021

14

0

-14

14

0

-14

866

1.154

289

876

1.166

290

3.019

3.527

508

3.054

3.565

511

14

14

0

14

14

0

13

19

6

13

19

6

162

223

61

164

225

62

251

275

25

254

279

25

4.722

5.423

701

4.777

5.472

695

845

0

-845

905

0

-905

1.107

1.262

155

1.121

1.276

155

25.476

30.345

4.869

25.784

30.797

5.014

10

10

0

11

12

1

412

521

109

416

526

110

42.935

42.779

-155

43.427

43.358

-68

65

220

155

55

124

69

43.000

43.000

0

43.483

43.483

0
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TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD
TAAKVELD 0.2 BURGERZAKEN
TAAKVELD 0.4 OVERHEAD
TAAKVELD 0.9 VENNOOTSCHAPSBELASTING
TAAKVELD 1.2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
TAAKVELD 2.1 VERKEER EN VERVOER
TAAKVELD 2.4 ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN
TAAKVELD 3.3 BEDRIJFSLOKET EN BEDRIJFSREGELINGEN
TAAKVELD 3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE
TAAKVELD 5.2 SPORTACCOMMODATIES
TAAKVELD 5.7 OPENBAAR GROEN EN OPENLUCHTRECREATIE
TAAKVELD 6.3 INKOMENSREGELINGEN
TAAKVELD 7.2 RIOLERING
TAAKVELD 7.3 AFVAL
TAAKVELD 7.4 MILIEUBEHEER
TAAKVELD 7.5 BEGRAAFPLAATSEN
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN
TAAKVELD 0.10 MUTATIES RESERVES
SALDO VAN BATEN EN LASTEN NA RESERVE MUTATIES

TERUG

2022 LASTEN

2022 BATEN

2022 SALDO

2023 LASTEN

2023 BATEN

2023 SALDO

4

6

2

4

6

2

6.095

0

-6.095

6.217

0

-6.217

15

0

-15

17

0

-17

883

1.179

296

890

1.192

302

3.080

3.601

521

3.105

3.636

531

14

14

0

14

14

0

13

20

6

14

20

6

165

228

63

166

230

64

256

281

25

258

284

26

4.816

5.525

709

4.855

5.579

724

956

0

-956

939

0

-939

1.130

1.288

158

1.139

1.301

162

26.160

31.310

5.150

25.420

30.642

5.222

11

12

2

11

12

2

420

532

112

423

537

114

44.017

43.996

-21

43.472

43.455

-17

59

80

21

67

84

17

44.076

44.076

0

43.539

43.539

0
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BIJLAGE 4 | AFKORTINGENLIJST
AB

ALGEMEEN BESTUUR

GSL

GOED SCHEIDEN LOONT

ABR

ALGEMENE BEDRIJFSRESERVE

GR

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

APV

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

HOF

HOUDBARE OVERHEIDS FINANCIEN

AWB

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

IBOR

INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE

AVA

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

ICT

INFORMATIE- EN COMMUNICATIE TECHNOLOGIE

AVH

AFVALSTOFFENHEFFING

IBOR

INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE

BBP

BRUTO BINNENLANDS PRODUCT

IKB

INDIVIDUEEL KEUZE BUDGET

BBV

BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING

KCC

KLANTENCONTACTCENTRUM

BNG

BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN

LAP

LANDELIJK AFVALBEHEERSPLAN 2009 - 2021

BCF

BTW COMPENSATIEFONDS

MEV

MACRO ECONOMISCHE VERKENNING

BSR

BELASTING SAMENWERKING REGIO RIVIERENLAND

MKB

MIDDEN EN KLEIN BEDRIJF

CBS

CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK

MVO

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

CNV

CHRISTELIJK NATIONAAL VAKVERBOND

NVRD

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

CPB

CENTRAAL PLAN BUREAU

PMD

PLASTIC, METALEN EN DRANKENKARTONS

DB

DAGELIJKS BESTUUR

RAP

REGIONAAL AFVALSTOFFEN PLAN

DVO

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

VANG

VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF

ECB

EUROPESE CENTRALE BANK

VNG

VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN

EMU

ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE

VPB

VENNOOTSCHAPSBELASTING

FNV

FEDERATIE NEDERLANDSE VAKBEWEGING

WGR

WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

GFT

GROENTE, FRUIT EN TUIN AFVAL
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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

College (voorlopig):

Gemeente

Buren
Besluitvorming:
Raad 25 juni
College 3 juni
“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.”

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.”

1

Gemeente

Definitief

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..
“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 PMposten. 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.”
Pagina 2 van 7

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.
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Aan
Vergadering
Agendapunt
Van

:
:
:
:

Algemeen Bestuur
4 juli 2019
9, ter besluitvorming
Dagelijks Bestuur

Onderwerp

:

Taken basispakket met
papierverenigingen

Voorstel
1. De overeenkomst met verenigingen met 1 jaar te verlengen tot 31 december 2020.
2. In te stemmen om de 2e helft van 2019 te gebruiken om alternatieven voor de uitbreiding van
het takenpakket van papierverenigingen verder uit te werken.
3. In te stemmen om het jaar 2020 te gebruiken om pilots te draaien om de verbreding van taken
in het basispakket met papierverenigingen daarmee mogelijk te maken.

Inleiding
De overeenkomst met papierverenigingen loopt op 31 december 2019 af. Door de arbeids- en rijtijdenwet is
de beschikbaarheid van chauffeurs van Avri in de avonduren afgenomen, waardoor de inzameling van
papier meer overdag plaatsvindt. Niet alle verenigingen kunnen overdag vrijwilligers hiervoor leveren. De
vergoeding voor iedere vereniging is de afgelopen jaren echter op hetzelfde niveau gebleven. Hierdoor is
de situatie ontstaan dat 20 van de 86 verenigingen een vergoeding ontvangen zonder of gedeeltelijk
daarvoor een inspanning te leveren. Het draagvlak bij verenigingen voor de huidige papierinzameling neemt
hierdoor af.
Avri heeft onderzocht of er alternatieven mogelijk zijn, waarbij de verenigingen inkomsten kunnen behouden
door nuttige inzet te leveren ten behoeve van het afvalbeheer. Op 18 maart jl. heeft Avri samen met de
verenigingen gekeken naar kansrijke alternatieven. Doel van deze bijeenkomst was om bij verenigingen te
toetsen waar mogelijkheden liggen en aan welke mogelijkheden verenigingen de voorkeur geven
(presentatie zie bijlage1) en hebben verenigingen nog andere alternatieven aangedragen. Op basis van
deze bijeenkomst wordt een toekomstgericht pakket samengesteld, dat in een later stadium via een voorstel
aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd.
De meeste verenigingen geven de voorkeur aan het handhaven van de inzameling van papier en het
behoud van de vergoeding hiervoor. Verenigingen zijn van mening dat alternatieven eerst verder uitgewerkt
moeten worden om een reëel oordeel te geven alvorens daarin mee te bewegen.
Beoogd effect
Inspanning door alle huidige verenigingen voor de vergoeding die hiervoor verkregen wordt.
Argumenten
1.1 Hierdoor is er tijd om in een zorgvuldig proces met verenigingen en bestuur alternatieven uit te werken
De besproken alternatieven tijdens de bijeenkomst met verenigingen (zie bijlage 1 en 2) zijn momenteel
onvoldoende uitgewerkt ten aanzien van onder andere gevraagde inzet, kwalificaties, vergoedingen en
randvoorwaarden. De met verenigingen uitgewerkte alternatieven worden in een toekomstgericht
pakket aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Het AB wordt vervolgens gevraagd hieruit een keuze te
maken.
2.1 Dankzij het nieuwe afvalbeleid zijn alternatieven mogelijk die kunnen bijdragen tot verdere reductie van
het restafval en de toename van de herbruikbare afvalstromen.
De alternatieven dragen bij aan de serviceverhoging voor inwoners die worden gestimuleerd het afval
beter te scheiden.
3.1 Hierdoor kunnen Avri en verenigingen in de praktijk ervaren of het alternatief wenselijk en werkbaar is.

Kanttekeningen
1.1 De verenigingen krijgen vooralsnog geen langdurige zekerheid
Nadat de alternatieve werkzaamheden zijn uitgewerkt en pilots hebben plaatsgevonden kan hier mogelijk
aan tegemoet gekomen worden. Door het langer aangaan van contracten voor verenigingen kunnen we het
cafetariamodel laten groeien en kunnen we de verenigingen stimuleren te kiezen voor alternatieven.
1.2 De chauffeurs krijgen vooralsnog geen langdurige zekerheid
Bij het stopzetten van het papier inzamelen in de avonduren zullen de papierchauffeurs gemiddeld 10%
inkomstenderving hebben. Hiervoor zal mogelijk een afbouwregeling getroffen moeten worden. Indien
gekozen wordt om de huidige papierinzameling met verenigingen “gedeeltelijk” te handhaven moet bekeken
worden hoe we voor de chauffeurs het papier rijden aantrekkelijker gemaakt kan worden. Door de
wijzigingen die in 2018 zijn doorgevoerd hebben chauffeurs hun papierroutes opgezegd, omdat de
verdiensten door de verkorte werktijd niet meer opwegen tegen de nadelen.
1.3 Een potentiele kostenbesparing in de uitvoering wordt niet gerealiseerd
Het overdag inzamelen van papier resulteert naar verwachting in een kostenbesparing op de uitvoering van
€ 368.000 ten opzichte van de huidige situatie die in de begroting is verwerkt. Het voordeel ontstaat door
lagere personeelskosten en inzet van derde partijen. Daarentegen zullen afhankelijk van het alternatief ook
weer kosten kunnen gaan ontstaan.
1.4 Verenigingen met beperkte inzet of geen inzet profiteren langer
Het voorstel is gedaan deze verenigingen als eerste alternatieven aan te bieden en te betrekken in de
verschillende pilots. Deze verenigingen zijn echter door Avri aangewezen. Verenigingen die zich vrijwillig
aandienen genieten de voorkeur.
1.5 Het risico op een chauffeurstekort blijft bestaan
Het afgelopen jaar heeft zich een tendens voorgedaan van een teruglopend aantal chauffeurs voor de
inzameling van papier rijden in de avond. De verwachting is dat deze tendens zich voortzet, met
verschillende verenigingen zijn we in gesprek om zelf chauffeurs te leveren.
2.1 Meerdere verenigingen hebben aangegeven enkel het papier rijden te willen blijven doen.
Een reden hierachter is de zorg dat verenigingen mogelijk toch inkomsten gaan verliezen als gevolg van
veranderingen van het systeem. Het onderhavige voorstel is er echter op gericht om er voor te zorgen dat
de tegenprestatie wijzigt, maar het totale bedrag dat verenigingen jaarlijks krijgen blijft bestaan te behoeve
van verenigingen. Door alternatieven te ontwikkelen, wordt juist voorkomen dat de inkomsten voor
verenigingen op termijn verdwijnen.
Communicatie

De communicatie met verschillende partijen en de doorlooptijd van de verdere uitwerking is als volgt;
Communicatie voorstel met verenigingen, bestuur, werkorganisatie en OR

mei-19

Communicatie definitief besluit algemeen bestuur met verenigingen

jul-19

Uitwerken van de alternatieven

sept -dec 2019

Bespreken uitwerking in dagelijks bestuur

jan-20

Bijeenkomst met verenigingen om alternatieven te bespreken

feb-20

Definitief vaststellen van het cafetaria model door algemeen bestuur

apr-20

Pilots opstarten en vervolgstappen bepalen

jun-20

Financiën

De jaarlijkse vergoeding voor verenigingen (€ 713.000) is reeds verwerkt in de begroting van Avri
(programma Basispakket). De financiële consequenties van de alternatieven (o.a. gevolgen voor de
uitvoering en eventuele pilots) kunnen pas inzichtelijk worden gemaakt als deze verder zijn uitgewerkt.
Uitvoering

De alternatieven die het meeste draagvlak hebben worden verder uitgewerkt met betrekking tot
gevraagde inzet, kwalificaties, vergoedingen, kosten en haalbaarheid. Daarbij worden suggesties van de
verenigingen ook meegenomen Voor de pilot in 2020 worden verenigingen benaderd.
Bijlagen
1. Presentatie bijeenkomst verenigingen
2. Terugkoppeling bijeenkomst verenigingen

Welkom bij
Restaurant de Betuwe

Papierverenigingen
18 maart 2019

Agenda
Opening
Bertram van der Wal, avondbegeleider

Doelstelling bijeenkomst
Joost Reus, voorzitter Dagelijks Bestuur Avri

Tijdspad en korte toelichting alternatieven
Anja Nogarede, teamleider administratief bedrijfsbureau

Werkgroepen
Papierverenigingen

Korte pauze
Terugkoppeling werkgroepen
Rondvraag en afronding

Doelstelling bijeenkomst
Gezamenlijk zoeken naar alternatieven
voor papierinzameling
Borgen inkomsten verenigingen
Bijdrage aan schone, duurzame
leefomgeving
Gezamenlijk gedragen voorstel
Het aanbieden van toekomstgericht
pakket

Tijdspad
Maart 2019 bespreking verenigingen
4 juli 2019 besluit AB
Juli-december 2019 voorbereiding
1 januari 2020 live
Alternatief tijdspad

Plenaire toelichting
alternatieven
Afvalconsulent (educatieve inzet)
Eén van de manieren om inwoners te
leren op de juiste manier afval aan te
bieden is educatieve ondersteuning.

Afvalconsulent

Filmpje Afvalconsulent

Plenaire toelichting
alternatieven
Afvalcoach (ondersteunende inzet)
Voor ouderen die daadwerkelijk niet in
staat zijn om zelf hun afval weg te
brengen en waarvoor via de gemeente
geen ondersteuning mogelijk is, kan een
beroep worden gedaan op vrijwilligers c.q.
de afvalcoach.

Afvalcoach

Plenaire toelichting
alternatieven
Inzameling van voedselafval in
stadscentra en eventueel bij
hoogbouw (afvalfiets)
Het inzetten van de 'Afvalfiets‘. Door het
apart inzamelen van deze afvalstroom
wordt de hoeveelheid restafval sterk
gereduceerd.

Afvalfiets

Filmpje afvalfiets

Plenaire toelichting
alternatieven
Inzet van vrijwilligers bij mobiele
milieustraten
Service naar de bewoners verhogen en
de capaciteit van de huidige milieustraten
verruimen en de verkeersdruk op de
milieustraten verlagen. Naast de inzet van
vast personeel is inzet van verenigingen
mogelijk.
.

Mobiele milieustraten

Plenaire toelichting
alternatieven
Adopteren ondergrondse containers
Bijplaatsingen voorkomen door bijhouden
omgeving ondergrondse containers
Zwerfafval melden/opruimen in wijken op
basis van beeldsystematiek

Adopteren ondergrondse
containers

Filmpje ondergrondse containers

Werkgroepen
Bespreken alternatieven
Uitvoerbaarheid
Voordelen
Nadelen
Voorkeur
Randvoorwaarden

Terugkoppeling werkgroepen
Per groep terugkoppeling
Vastleggen per alternatief
Uitvoerbaarheid
Voordelen
Nadelen
Voorkeur
Randvoorwaarden

Rondvraag

?
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Terugkoppeling bijeenkomst papierverenigingen 18 maart 2019

Inleiding
Het DB heeft geconstateerd dat het draagvlak voor de huidige inzameling van papier afneemt bij de
verschillende gemeenteraden. Hieraan liggen 2 oorzaken ten grondslag:
• Inzameling in avonduren brengt extra kosten met zich mee
• Inzameling in avonduren is lastig in te vullen door arbeidstijden- en rijtijdenwet
Hierdoor is de situatie ontstaan dat 20 van de 86 verenigingen een vergoeding ontvangen zonder daar een
“gedeeltelijk” inspanning voor te leveren. Het draagvlak bij verenigingen voor de huidige papierinzameling
neemt hierdoor af.
Het DB wil onderzoeken of er alternatieven mogelijk zijn, waarbij verenigingen inkomsten kunnen behouden
door nuttige inzet te leveren ten behoeve van Afvalbeheer.
Bijeenkomst papierverenigingen 18 maart 2019
Op 18 maart jl. heeft Avi samen met de verenigingen gekeken naar kansrijke alternatieven. Doel van deze
bijeenkomst was om bij verenigingen te toetsen waar mogelijkheden liggen en aan welke mogelijkheden
verenigingen de voorkeur geven. Op basis van deze bijeenkomst wordt een toekomstgericht pakket
samengesteld, dat in een gedragen voorstel aan het AB wordt voorgelegd.
Terugkoppeling alternatieven
De verenigingen van Maasdriel hebben gezamenlijk een brief opgesteld. Zij verwoorden goed de algehele
beleving van verenigingen. De inhoud hiervan kan als volgt worden samengevat:
•
•
•
•
•

Verenigingen geven de voorkeur aan het handhaven van ophalen van oud papier
De besproken alternatieven zijn momenteel onvoldoende uitgewerkt met betrekking tot gevraagde
inzet, kwalificaties en vergoedingen om een reëel oordeel te kunnen geven
Verenigingen zijn bereid alternatieven uit te voeren, mits randvoorwaarden aanvaardbaar zijn
Bij uitblijven van alternatieven dient een ruime overgangsregeling getroffen te worden
Aanpassing tarieven bespreekbaar

De mening van de verenigingen op basis van de besproken alternatieven zijn als volgt:
Mobiele
Afvalconsulent Afvalcoach
Afvalfiets
milieustraat
Blanco
7
8
11
11
Nee
50
31
49
8
Ja
5
26
7
48
Beperkt
5
2
0
0
Totaal
67
67
67
67

Adopteren oc
8
8
51
0
67

Opmerkingen die gemaakt worden bij de Afvalconsulent zijn:
Rendement, geen geschikte vrijwilligers, lastig rouleren, imago, kleine gemeenschap, overdag, tijdelijk,
training benodigd, bemoeizucht, imago, veiligheid en weinig draagvlak.
Opmerkingen die gemaakt worden bij de Afvalcoach zijn:
Rendement, fraudegevoelig, veel organisatie, kleine gemeenschap, geen draagvlak, buurthulp aanwezig,
lastig rouleren.
Sommige verenigingen geven aan dat dit goed past bij de doelstelling van de organisatie en dat dit in
combinatie met andere alternatieven zou kunnen.
Opmerkingen die gemaakt worden bij de Afvalfiets zijn:

Dorp, geen draagvlak, meer voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, rendement, tijdelijk, stank,
vuil werk.
Sommige verenigingen geven aan dit in combinatie met andere alternatieven een mogelijkheid is. Lokale
verbintenis benodigd is en de logistiek rondom de fiets belangrijk is. Opvallend is dat veel verenigingen met
stadscentra hier negatief tegenover staan.
Veel verenigingen staan positief tegenover het alternatief Mobiele milieustraten. Voorwaarden die
duidelijk moeten worden om hier invulling aan te kunnen geven zijn: waar ligt verantwoordelijkheid, wie
bepaalt welke materialen wel aangeboden mogen worden, moeilijke mensen, rendement, frequentie.
Veel verenigingen staan positief tegenover het alternatief Adopteren ondergrondse containers.
Voorwaarden die duidelijk moeten worden om hier invulling aan te kunnen geven zijn: rendement, BOA
taak, misbruik, andere alternatieven niet voor de voeten lopen, kwaliteitsniveau peilen.
Naast de aangeboden alternatieven is ook ruimte gelaten om met eigen alternatieven te komen. Hierop zijn
18 alternatieven aangedragen.
Veelvuldig aangedragen alternatieven:
• Meer chauffeurs regelen 18x (sommige bieden chauffeur aan, deze verenigingen worden
benaderd)
• Papier op blijven halen 18x (gebrek aan probleemstelling)
• Zwerfafval inzamelen 9x
Kansrijk aangedragen alternatieven:
• Vrijwilliger op milieustraat 8x
• Avondopenstelling milieustraat 2x
• Verzamelplaats milieustraat ipv mobiele milieustraat bij vereniging 2x
Overig aangedragen alternatieven:
• Tarieven aanpassen of juist handhaven 3x (prijs per kilo)
• Adopteren chauffeur, waarbij vereniging chauffeur een vergoeding betaald om het voor de
chauffeur aantrekkelijk te maken papier te rijden 1x
• Holle bolle Gijs plaatsen in kernen voor papier, waarbij ouders restafval weg kunnen brengen
• Zelf papier ophalen (privatiseren)
• Flyeren
• Inzamelen kringloop
• Ophalen aan huis
• Afvalfiets voor milieustraat afval
• Auto’s wassen
• Handhaven oud papier
• Chauffeurs in shift plannen
• Plaatsing papier oc in Spijk
Voorwaarden die regelmatig genoemd worden zijn:
• Eerst pilot
• Voorstellen zijn van tijdelijke aard
• Inkomsten vergelijkbaar met nu
Conclusie
• Verenigingen geven voorkeur aan het continueren van het ophalen van oud papier
• Verenigingen zijn bereid mee te gaan in alternatieven als randvoorwaarden duidelijk zijn,
inkomsten gegarandeerd worden en een toekomstbestendig alternatief wordt geboden
• De verenigingen hebben behoefte aan een verdere uitwerking van de randvoorwaarden voordat ze
ja kunnen zeggen tegen de alternatieven. Het AB moet een keuze maken uit de alternatieven die
hiervoor in aanmerking komen, waarna Avri deze zal uitwerken in tijdsbesteding, kosten etc.
• Contract met verenigingen bij voorkeur met 1 jaar verlengen om de alternatieven goed uit te
werken en de verenigingen mee te nemen in het proces, waarbij gestart kan worden met pilots.
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Algemeen Bestuur
4 juli 2019
10, ter besluitvorming
Dagelijks Bestuur
Project Feniks –
oplossingen voor kwetsbare
groepen

Voorstel
1. Per gemeente een besluit te nemen om incontinentiemateriaal en babyluiers gescheiden te
gaan inzamelen en circulair te verwerken, op voorwaarde dat ARN hiervoor
verwerkingscapaciteit heeft.
2. De kosten voor deze gescheiden inzameling op te nemen in een pluspakket.
3. In te stemmen met de projectkosten ter hoogte van €70.000 en deze in de bestuursrapportage van 2019 te verwerken.
4. In de stemmen om de zienswijzeprocedure voor locatiebepaling bij gemeente neer te leggen en
hier een separaat AB besluit voor te nemen.

Inleiding
Doel van de nieuwe manier van afvalinzameling is dat inwoners hun afval beter gaan scheiden en minder
grondstoffen verspillen. Het restafval dat men nog overhoudt brengt men dan weg naar een ondergrondse
container in de wijk. Voor elke inworp in de ondergrondse container betalen inwoners een bedrag.
Medisch afval zoals stomamateriaal hoort bij het restafval. Ook plastic medisch afval zoals infuuszakken,
hulpmiddelen van sondevoeding en CAPD-afval hoort bij het restafval. Omdat hier sporen van medicijnen of
bacteriën in zitten, mag het niet bij het PMD-afval. Dat is onveilig voor de mensen die dat afval sorteren en
verwerken. Inwoners met dit soort medisch afval hebben dus per definitie meer restafval dan een gemiddelde
inwoner en zouden dus duurder uit zijn.
Ook inwoners met incontinentiemateriaal hebben meer restafval dan gemiddeld. Voor incontinentiemateriaal
bestaat sinds 2019 de mogelijkheid om dit te laten recyclen. ARN heeft capaciteit voor het verwerken van
incontinentiemateriaal en babyluiers. Het incontinentiemateriaal zou dus gescheiden ingezameld en verwerkt
kunnen worden.
Het wegbrengen van restafval kan tevens problemen opleveren voor inwoners met een beperkte mobiliteit
door bijvoorbeeld een medische beperking of ouderdom.
Voor deze kwetsbare groepen inwoners is een oplossing nodig. We stellen daarom voor om:
1) incontinentiemateriaal op een kostenefficiënte wijze gescheiden in te zamelen en circulair te
verwerken, potentieel voor alle aangesloten gemeenten.
We adviseren ook om een systematiek en richtlijn voor financiële compensatie te maken ten behoeve van
inwoners met medisch afval dat als restafval wordt ingezameld en verwerkt. Deze regeling ligt bij de
gemeente almede de keus om deze regeling wel of niet door te voeren.
In een eerder stadium is reeds een vangnetfunctie vanuit Avri geleverd ten behoeve van het wegbrengen van
afval door inwoners met een beperkte mobiliteit (nodig wanneer gangbare oplossingen (zelf wegbrengen,
sociaal netwerk, huishoudelijke hulp) ontbreken).
Beoogd effect
1) Het bieden van een praktisch en financieel aanvaardbare oplossing voor inwoners met
incontinentiemateriaal en babyluiers.
2) Het verminderen van de hoeveelheid restafval door incontinentiemateriaal en babyluiers apart te
gaan inzamelen en verwerken.
3) Het circulair verwerken van incontinentiemateriaal en babyluiers bij ARN.

Argumenten
1.1. Gemeenten kiezen daarmee zelf voor verdere reductie van het restafval
Inwoners met incontinentiemateriaal (of babyluiers) hebben meer restafval dan gemiddeld. Voor
incontinentiemateriaal en babyluiers bestaat sinds 2019 de mogelijkheid om dit te laten recyclen door ARN.
Het incontinentiemateriaal zou dus gescheiden ingezameld en verwerkt kunnen worden. Het restafval
bestaat nog voor 12,7% uit luiermateriaal. Door dit materiaal gescheiden in te zamelen en circulair te
verwerken, dragen we bij aan een vermindering van het restafval en meer recycling. Bovendien lopen
inwoners met incontinentiemateriaal en babyluiers niet tegen extra kosten, omdat zij meer afval hebben.
2.1 Hierdoor is maatwerk mogelijk en betaalt iedere gemeente haar eigen bedrag
De kosten worden per gemeente toegerekend en zijn afhankelijk van de keuzes die iedere gemeente
afzonderlijke maakt. Hierdoor ontstaat geen financiële vermenging. Door de kosten voor de inzameling van
incontinentiemateriaal en babyluiers op te nemen in het pluspakket, bieden we veel flexibiliteit aan de
individuele gemeenten. Zo geven we een aantal keuzes aan de gemeenten. Zij kunnen zelf bepalen of ze
kiezen voor de gescheiden inzameling, zowel incontinentiemateriaal als babyluiers, het aantal en type
luiercontainers, wel of geen toegangscontrole.
3.1 De onderzochte oplossing is voor iedere gemeente beschikbaar
De projectkosten zijn voor een groot deel al gemaakt om dit voorstel aan u voor te kunnen leggen. We willen
dan ook voorstellen om deze kosten te verdelen over alle gemeenten, ongeacht de keuze die zij maken om
wel of niet te starten met de gescheiden inzameling van incontinentiemateriaal en babyluiers.
Kanttekeningen
1.1 Startdatum voor de verwerking van het incontinentiemateriaal en babyluiers door ARN is onzeker
Op dit moment heeft ARN nog geen besluit genomen over het uitbreiden van hun installatie. Ook al ziet het
er positief uit, ze hebben nog wat problemen met hun eerst reactor. Die moeten ze eerst oplossen, voor ze
besluiten om uit te breiden. Naar verwachting zal het besluit in september 2019 plaatsvinden. Er zijn hierbij
een aantal scenario’s mogelijk:
1) De problemen met de eerste reactor zijn dermate groot dat de ARN helemaal stopt met de
verwerking van incontinentiemateriaal en babyluiers.
2) De problemen met de eerste reactor zijn oplosbaar, maar hiervoor is meer tijd nodig. Het besluit om
uit te breiden wordt hierbij uitgesteld en daarmee ook de startdatum waarop het
incontinentiemateriaal en de babyluiers van de Avri-gemeenten verwerkt kunnen worden.
3) De problemen met de eerste reactor worden op korte termijn opgelost. Het besluit om uit te breiden
valt dan naar verwachting in september. De startdatum waarop het incontinentiemateriaal en de
babyluiers van de Avri-gemeenten verwerkt kunnen worden ligt dan naar alle verwachting rond
maart/april 2020.
Er is dus een kans dat de luiers (op korte termijn) helemaal niet verwerkt kunnen worden door ARN. Indien
we eerder starten met de inzameling van het incontinentiemateriaal en de babyluiers dan dat er
verwerkingscapaciteit bij ARN is, betekent dit dat we het incontinentiemateriaal en de babyluiers eerst
moeten afvoeren als restafval. Dit kan het beste via de huidige verwerker, omdat de tarieven daar lager
liggen dan bij ARN.
1.2 De hoeveelheid incontinentiemateriaal en babyluiers ligt hoger dan geschat
In deze businesscase gaan we uit van geschatte hoeveelheden incontinentiemateriaal en babyluiers die we
denken in te gaan zamelen. Hierbij hebben we diverse aannames gedaan op basis van ervaringen in andere
gemeenten. Het percentage het incontinentiemateriaal en de babyluiers dat in de Avri-gemeenten nog in het
restafval zit (12,7%), ligt echter hoger dan de het landelijk gemiddelde (7,5%). Hierdoor is er een kans dat de
daadwerkelijke hoeveelheid die we gaan inzamelen hoger ligt en de kosten ook hoger liggen (a.g.v. minder
inkomsten via variabel tarief restafval en door hogere verwerkingskosten). Bij de ARN is mogelijk niet meer
capaciteit om het incontinentiemateriaal en de babyluiers te verwerken dan de ingeschatte hoeveelheid op
basis van 7,5%. Indien we meer incontinentiemateriaal en babyluiers aanleveren dan met ARN
overeenkomen, kan het zijn dat ze het materiaal alsnog als restafval moeten verwerken. Dit zal altijd in
overleg met ARN gebeuren, maar kan wel invloed hebben op de verwerkingstarieven. Dit betekent echter
wel dat we meer inkomsten uit het variabele deel van de afvalstoffenheffing zullen mislopen.
1.3 Het aanwijzen van locaties
De locaties voor afvalcontainers moeten worden aangewezen op grond van de ASV. Op dit moment ligt de
bevoegdheid daartoe bij de voorzitter van het dagelijks bestuur van Avri. Avri stelt de locaties in nauwe
samenspraak met de gemeente vast (besluit AB 19-4-2018 waarbij de ASV op dit punt is verduidelijkt). Als
gemeenten bevoegd moeten worden om voor luiercontainers de locaties aan te wijzen, dan vraagt dit een
aanpassing van de ASV. Uiteraard wordt de gemeente dan ook verantwoordelijk voor het (inspraak)proces
met inwoners/belanghebbende om te komen tot die locaties. De locatiecriteria voor de luiercontainers

moeten hierbij nog worden bepaald. De algemene criteria voor ondergrondse containers van 19 april 2018
zijn niet 1 op 1 te gebruiken (bijv. max loopafstand qua richtlijn wordt niet aangehouden voor luierafval).
Uiteraard zijn de overige criteria zoals die door het AB eerder zijn vastgesteld, wel een goede basis
(stankoverlast, verkeersveiligheid, etc.).
1.4 Toegangscontrole is wenselijk maar optioneel
De inzet van toegangscontrole is optioneel. Indien gemeenten hiervoor niet kiezen is er een risico op
vervuiling van de luierfractie en het uiteindelijke doel van circulaire verwerking. Dit neemt extra kosten met
zich mee indien vrachten worden afgekeurd. Ook lopen gemeenten het risico om inkomsten van restafval mis
te lopen wanneer restafval in de luiercontainers wordt gedumpt. Avri heeft dan ook de voorkeur, zeker in de
grotere steden en dorpen, om te werken met toegangscontrole. De kosten hiervoor zijn opgenomen in de
businesscase (bijlage 4).
Communicatie
Na het besluit van de gemeenten om wel of niet te kiezen voor de inzameling van incontinentiemateriaal en
babyluiers gaan we communiceren naar de inwoners. Hiervoor wordt een uitgebreid communicatieplan
opgesteld door Avri in samenwerking met gemeenten. We proberen de communicatie hierbij zoveel mogelijk
te richten op de specifieke doelgroepen. Het communicatietraject zal door de desbetreffende gemeenten
worden uitgevoerd met ondersteuning door Avri.
Buiten de algemene communicatie over de inzameling van incontinentiemateriaal en babyluiers, moeten
gemeenten ook belanghebbenden informeren over het plaatsen van de luiercontainers. Dit neemt een extra
kostenpost met zich mee.
Financiën
De baten en lasten worden per gemeente verwerkt in het programma Pluspakket.
Incontinentiemateriaal en babyluiers
De kosten bestaan uit investeringen, eenmalige (project)kosten, onvoorziene kosten, structurele kosten
(inzameling, transport, overslag en verwerking luiermateriaal, beheer en onderhoud luiercontainer en
aanschaf luierzakken) en besparingen (op inzameling, transport, overslag en verwerking restafval), en het
mislopen van variabele inkomsten afvalstoffenheffing uit het restafval. Deze kosten zijn omgerekend naar
jaarlijkse kosten, in totaal en per huishouden. In onderstaande tabel gaan we uit van semi-ondergrondse
containers met een wekelijkse lediging. In bijlage 4 ‘Businesscase’ laten we zien wat de consequenties zijn
voor andere keuzes die gemeenten kunnen maken.
Eerste jaar
Kapitaallasten
Eenmalige kosten
Structurele kosten
Mislopen inkomsten
Besparingen
Totaal
Per huishouden

BU
€ 7.333
€ 9.180
€ 41.748
€ 30.857
-€ 13.525
€ 75.594
€ 7,01

CU
€ 5.333
€ 9.817
€ 34.637
€ 32.571
-€ 14.276
€ 68.083
€ 5,63

MA
€ 8.000
€ 8.479
€ 42.855
€ 27.429
-€ 12.022
€ 74.740
€ 7,46

NB
€ 6.666
€ 8.223
€ 37.709
€ 27.429
-€ 12.022
€ 68.005
€ 7,85

TI
WB
€ 6.000
€ 21.332
€ 14.438 € 17.531
€ 44.183 € 107.760
€ 48.000 € 58.286
-€ 21.039 -€ 25.547
€ 91.582 € 179.363
€ 5,10
€ 8,98

WMW
€ 6.000
€ 6.578
€ 32.812
€ 22.286
-€ 9.768
€ 57.907
€ 7,16

ZA
€ 8.000
€ 9.754
€ 45.179
€ 32.571
-€ 14.276
€ 81.228
€ 7,25

TOT
€ 68.664
€ 84.000
€ 386.883
€ 279.429
-€ 122.475
€ 696.501
€ 7,05

Volgende jaren
Kapitaallasten
Structurele kosten

BU
€ 7.333
€ 41.748

CU
€ 5.333
€ 34.637

MA
€ 8.000
€ 42.855

NB
€ 6.666
€ 37.709

TI
€ 6.000
€ 44.183

WB
€ 21.332
€ 107.760

WMW
€ 6.000
€ 32.812

ZA
€ 8.000
€ 45.179

TOT
€ 68.664
€ 386.883

€ 58.286

€ 22.286

€ 32.571

€ 279.429

-€ 9.768
€ 51.329
€ 6,35

-€ 14.276 -€ 122.475
€ 71.474 € 612.501
€ 6,38
€ 6,20

Mislopen inkomsten

€ 30.857

€ 32.571

€ 27.429

€ 27.429

€ 48.000

Besparingen
Totaal
Per huishouden

-€ 13.525
€ 66.413
€ 6,16

-€ 14.276
€ 58.266
€ 4,82

-€ 12.022
€ 66.261
€ 6,62

-€ 12.022
€ 59.782
€ 6,90

-€ 21.039 -€ 25.547
€ 77.144 € 161.831
€ 4,30
€ 8,10

*De tarieven zijn gebaseerd op prijspeil 2020.
De eenmalige projectkosten worden verwerkt in de bestuurs-rapportage 2019 in de begroting van het
basispakket. Deze kosten zijn exclusief de procedurele kosten die door gemeenten gemaakt moeten worden
om tot toewijzing van locaties te komen. Hiervoor moet een PM post worden opgenomen.
Financieel risico bij een hogere hoeveelheid incontinentiemateriaal en babyluiers
Zoals in de kanttekeningen al is benoemd, kan de daadwerkelijke hoeveelheid incontinentiemateriaal en
babyluiers die we gaan inzamelen hoger liggen dan verwacht. Dit kan leiden tot hogere kosten voor

gemeenten. Het financiële risico bestaat zowel uit de lagere inkomsten afvalstoffenheffing als de extra
verwerkingskosten over het incontinentie materiaal (verwerkingstarief is hoger dan bij restafval). Dit is
financieel niet doorgerekend.
Medisch afval
De kosten voor de financiële tegemoetkoming voor inwoners met medisch afval liggen bij de individuele
gemeenten. De verwachtte kosten per gemeente zijn opgenomen in bijlage 4 ‘Businesscase’.
Beperkte mobiliteit
Voor de wegbrenghulp van Avri zijn geen additionele kosten opgenomen, deze zitten in de begroting binnen
het basispakket.
Uitvoering
Bij een positief besluit door de gemeente, starten we met de voorbereidingsfase. Hierin gaan de gemeenten
(in overleg met Avri) de locaties van de containers vaststellen, waarbij de gemeenten een zienswijze
procedure kunnen hanteren. Het dagelijks bestuur wilt dit proces dus terugleggen bij de gemeente (anders
dan het aanwijzen van de ondergrondse containers voor restafval). Tevens maken we contractuele
afspraken tussen de gemeenten en Avri en tussen Avri en de ARN. Ook starten we met een
communicatietraject om de inwoners te informeren.
De planning is om tussen 1 januari en 1 juli 2020 te starten met de gescheiden inzameling van
incontinentiemateriaal en babyuiers. Hierbij moet rekening worden gehouden met de beperkte capaciteit bij
Avri en de verschillende juridische trajecten: het AB moet besluiten de zienswijze procedure voor de
locatiebepaling bij de gemeente neer te leggen, en de gemeenten moeten vervolgens deze procedure
uitvoeren (dit kan wel 13 tot 26 weken in beslag nemen).

Bijlagen
1. Bijlage 1: Projectplan ‘Feniks – oplossingen voor kwetsbare groepen’
2. Bijlage 2: Ervaringen andere gemeenten en ARN
3. Bijlage 3: Beschrijving fysieke systemen en richtlijnen
4. Bijlage 4: Businesscase

Update projectplan:
voorbereidings- en
realisatie fase

Feniks
Oplossingen voor kwetsbare
doelgroepen

in opdracht van
Datum: 29 mei 2019
Status: Definitief
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Vanaf 1 juli 2019 starten de gemeenten in het Avrigebied met een nieuwe manier van afvalinzameling. Avri haalt het restafval niet meer aan huis op,
maar inwoners brengen het naar ondergrondse
containers in de wijk. Voor elke inworp in de ondergrondse container betaalt men een tarief.
Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor
bepaalde kwetsbare groepen in de samenleving en
vragen om een oplossing.
In voorliggend projectplan benoemen we de kwetsbare groepen, geven aan welke problemen zij kunnen ondervinden als gevolg van de nieuwe manier
van afvalinzameling, welke oplossingen mogelijk
zijn en hoe we hier in elke gemeente invulling aan
kunnen geven.

Waarom doen we dit project?
Doel van de nieuwe manier van afvalinzameling is dat inwoners hun afval
beter gaan scheiden. Het beetje restafval dat men nog overhoudt brengt men
dan weg naar een ondergrondse container in de wijk. Voor elke inworp in de
ondergrondse container betalen inwoners een bedrag. Doel van deze financiële prikkel is dat inwoners hun afval goed scheiden en weinig restafval overhouden.
Medisch afval zoals stomamateriaal hoort bij het restafval. Ook plastic medisch afval zoals infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding, nierdialysemateriaal (m.u.v. nierdialysezakken) en CAPD-afval hoort bij het restafval.
Omdat hier sporen van medicijnen of bacteriën in zitten, kan het niet bij het
PMD-afval. Dat is onveilig voor de mensen die dat afval sorteren en verwerken. Inwoners met dit soort medisch afval hebben dus per definitie meer restafval dan een gemiddelde inwoner en zouden dus duurder uit zijn. Ook inwoners met incontinentieluiers hebben meer restafval dan gemiddeld. Voor incontinentiemateriaal bestaat sinds 2019 de mogelijkheid om dit te laten recyclen. ARN heeft capaciteit voor het verwerken van babyluiers en incontinentieluiers. Het incontinentiemateriaal zou dus gescheiden ingezameld en
verwerkt kunnen worden.
Het wegbrengen van restafval kan tevens problemen opleveren voor inwoners met een beperkte mobiliteit door bijvoorbeeld een medische beperking
of ouderdom.
Voor deze kwetsbare groepen inwoners is een oplossing nodig.
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In voorliggend projectplan zetten we in op drie sporen die zich elk op een
andere kwetsbare doelgroep richten:
1. Inwoners met incontinentiemateriaal.
2. Inwoners met medisch afval.
3. Inwoners met beperkte mobiliteit.

(inwoners met incontinentiemateriaal) zullen deze voorzieningen voor iedereen bereikbaar moeten zijn. Dit houdt in voorzieningen in de openbare
ruimte.
2.

Inwoners met medisch afval
Voor inwoners met medisch afval zoals stomamateriaal, infuuszakken,
hulpmiddelen van sondevoeding, nierdialysemateriaal (m.u.v. nierdialyse
zakken) en CAPD-afval is er geen mogelijkheid om dit afval gescheiden
aan te bieden. Het hoort bij het restafval. Deze mensen hebben derhalve
buiten hun eigen schuld veel restafval. Het is dan ook te rechtvaardigen
om voor deze groep een regeling te treffen waarbij men voor een deel
van het aangeboden restafval geen tarief is verschuldigd.

3.

Inwoners met beperkte mobiliteit
Zoals gezegd kan het wegbrengen van restafval problemen opleveren
voor inwoners met een beperkte mobiliteit door bijvoorbeeld een medische beperking of ouderdom. De vraag is in welke mate er inwoners zijn
die als gevolg van een beperkte mobiliteit niet in staat zijn om hun restafval weg te brengen naar een ondergrondse verzamelcontainer in de
wijk en hoe we deze mensen kunnen helpen.

Waarom dit onderscheid in drie sporen?
1.

Inwoners met incontinentiemateriaal
Wanneer we incontinentiemateriaal via het restafval zouden afvoeren,
betekent dit voor deze inwoners dat zij buiten hun eigen schuld veel restafval hebben. Echter, voor gescheiden ingezameld incontinentiemateriaal (en babyluiers) is sinds dit jaar bij de ARN verwerkingscapaciteit beschikbaar. Wat dat betreft valt incontinentiemateriaal onder dezelfde
noemer als babyluiers. Hoewel inwoners met kinderen in de luiers niet
behoren tot een van de hierboven genoemde kwetsbare groepen, kan
ook dit materiaal dus verwerkt worden. Gedurende een bepaalde fase in
hun leven hebben deze ouders gemiddeld 5 luiers per dag per kind. Dat
zijn zo’n 150 luiers per maand, goed voor 22 kilo afval. Dit is dus een
grote afvalstroom die verwerkt kan worden en anders bij het restafval
terecht komt.
Gemeenten kunnen hierop inspelen door brengvoorzieningen te realiseren waar inwoners incontinentiemateriaal en babyluiers gescheiden kunnen aanbieden. Omdat de focus primair ligt op de kwetsbare groepen

Out of scope
De inzameling van bedrijfsmatig afval (van kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen) valt buiten de scope van dit project.
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1. Projectdoelstellingen- en
resultaten

5

Van belang is om per spoor de projectdoelstellingen en te verwachten
resultaten vast te leggen.
1. Inwoners met incontinentiemateriaal en babyluiers.
2. Inwoners met overig medisch afval.
3. Inwoners met beperkte mobiliteit.

1.1

Projectdoelstellingen

1. Incontinentiemateriaal en babyluiers
Het op een kostenefficiënte wijze gescheiden inzamelen en circulair verwerken van luiermateriaal (waaronder incontinentiemateriaal), potentieel
voor alle aangesloten gemeenten.
2. Medisch afval
Het maken van een systematiek en richtlijn voor financiële compensatie
ten behoeve van inwoners met medisch afval dat als restafval wordt ingezameld en verwerkt.

1.2
1.





Projectresultaten

Incontinentiemateriaal en babyluiers
Brengvoorzieningen in de openbare ruimte.
Inzameling, transport en verwerking.
Controleprotocol ten behoeve van waarborgen kwaliteit.
Contracten ten behoeve van bovenstaande resultaten.

2. Medisch afval
 Acceptatiecriteria (wanneer recht op financiële compensatie).
 Instructie voor verrekening.
3. Beperkte mobiliteit
 Acceptatiecriteria voor maatwerk.
 Wegbrenghulp (mensen en organisatie).

3. Beperkte mobiliteit
Het leveren van een vangnetfunctie vanuit Avri ten behoeve van het wegbrengen van afval door inwoners met een beperkte mobiliteit. Nodig
wanneer gangbare oplossingen (zelf wegbrengen, sociaal netwerk, huishoudelijk hulp) ontbreken.
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2. Projectfasering
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In het project onderscheiden we een aantal fasen. In onderstaande figuur staan de resultaten per fase.
Definitiefase

Ontwerpfase

Voorbereidingsfase

Realisatiefase

Gereed

Gereed

Gereed: 1 januari 2020

Start tussen 1 januari 1 juli 2020

• Opgeleverde resultaten:
• Programma van Eisen
per projectresultaat
• Ervaringen gemeenten
en ARN

• Opgeleverde resultaten:
• Beschrijving fysieke
systemen en
richtlijnen
• Businesscase*
• Gemeenteplanning

• Vastgelegede locaties
• Contracten
• Definitieve
afvalstoffenheffing:
afspraken en tarieven

• Inzamelsysteem
• Transportsysteem van
inzamelpunt naar ARN
• Controle werkwijze
• Acceptatiecriteria
financiële
tegemoetkoming
• Instructie voor
verrekening
• Acceptatiecriteria voor
maatwerk
• Wegbrenghulp

Update projectplan (dit document)
* In de businesscase besteden we aandacht aan het onderscheid tussen babyluiers en incontinentiemateriaal en individuele verschillen tussen gemeenten. Ook
kijken we naar ervaringen van andere gemeenten. We beschrijven de keuzevarianten, brengen in kaart wat de consequenties per gemeente zijn (ook wanneer niet
alle gemeenten meedoen) en we doen een gevoeligheidsanalyse wat betreft de grootte van de stromen (in tonnen en aantal inwoners die meedoen). Op basis van
de businesscase kunnen de individuele gemeenten besluiten of ze gebruik willen maken van de oplossingen voor kwetsbare doelgroepen.
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3. Projectbeheersing voorbereidings- en realisatiefase
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De projectleider bewaakt de planning van alle beheeraspecten en rapporteert aan het DB.

3.1

Op basis van de huidige inzichten gaan we uit van een startdatum van 1
januari 2020. Dit onder de voorwaarde dat ARN in september een positief
besluit uitspreekt om haar verwerkingscapaciteit uit te breiden.

Tijd

De planning volgt de fasering zoals besproken in het vorige hoofdstuk.
Hierbij worden onderstaande data aangehouden voor de voorbereidingsfase.

Juli
Draaiboek communicatie ontwikkelen
Incontineniemateriaal en babyluiers
Brengvoorzieningen in de openbare ruimte
Locatiebepaling en juridisch traject (gemeente)
Plaatsen containers
Inzamel-, transport en verwerkingssystemen
Controleprotocol tbv waarborgen kwaliteit
Contracten
Afvalstoffenheffing afspraken en tarieven
Medisch afval
Acceptatiecriteria financiële tegemoetkoming
Instructie voor verrekening
Beperkte mobiliteit
Acceptatiecriteria voor maatwerk
Wegbrenghulp

Augustus

September

Oktober

November

December

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1
x x x x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
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3.2

Kwaliteit

3.5

Organisatie

Het projectplan van de definitiefase en ontwerpfase is getoetst door het
DB en een selectie beleidsambtenaren uit het gemeenteteam (beleidsambtenaren van de gemeenten West Maas en Waal, Zaltbommel, Tiel en
Maasdriel). Hieruit is een aangepast projectplan voortgekomen, die op
13 maart door het DB is vastgesteld.

Opdrachtgever:
DB Avri

Projectleider:
Simone Lindhout

Het ontwerp is in samenspraak met Avri, ARN en de gemeente opgesteld
en getoetst door het MT, DB en straks ook het AB en de gemeenteraden
(via de platformbijeenkomst).

3.3

Geld

Het budget voor dit project bedraagt €50.000. De kosten voor de projectleider in de definitie- en ontwerpfase bedragen maximaal €12.000. Voor
deze twee fasen zijn we binnen het budget gebleven. Optioneel bedragen
de kosten voor de projectleider voor de voorbereidingsfase maximaal
€8.000. Avri kan er ook voor kiezen deze fase zelf in te vullen.
De kosten voor de daadwerkelijke implementatie (aanschaf inzamelmiddelen, inzameling, etc.) en de financiële gevolgen voor de individuele gemeenten zijn in de businesscase in beeld gebracht.

3.4

Informatie

Elke maand maakt de projectleider een voortgangsrapportage waarin
alle componenten van de projectbeheersing aan bod komen. Het hoofdarchief ligt altijd bij de projectleider.

Financiën: Jeroen
Gaasbeek

ARN

Avri team:
Cees Brouwer, Guido de
Wildt, Pascalle
Thomassen, Lonneke
van Hoogstraten &
Yasmina Parodi

BSR

Gemeente team:
leden vakberaad
(beleidsambtenaren)
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3.6

Communicatie

Op verschillende momenten is communicatie met de diverse colleges,
gemeenteraden, het AB en de ARN noodzakelijk:
AB Avri
Definitiefase:
Het projectplan is ter informatie verstuurd naar de leden van het AB.
Ontwerpfase:
In het AB van 18 april 2019 is het projectplan besproken. Op 4 juli 2019
komt het definitieve besluit van het AB.
Colleges en gemeenteraden
Definitiefase:
De colleges en gemeenteraden hebben kennis genomen van het projectplan via de leden van het AB.
Ontwerpfase:
De colleges en gemeenteraden worden uitgenodigd om deel te nemen
aan de platformbijeenkomst. Van te voren ontvangen zij het voorstel zoals besproken in het DB van 15 mei.

Burgers
Voorbereidings- en realisatiefase:
We richten de communicatie zoveel mogelijk op de specifieke doelgroepen:





Inwoners met incontinentiemateriaal (met name ouderen)
Inwoners met medisch afval
Inwoners met baby’s
Inwoners met beperkte mobiliteit (ouderen en chronisch zieken)

Om deze doelgroepen te kunnen bereiken zetten we in op communicatie
op plekken waar zij komen, zoals huisartsen, apotheken, ouderencentra,
consultatiebureaus en kinderdagverblijven.
We ontwikkelen diverse offline middelen, zoals flyers, die we via bovenstaande instanties kunnen verspreiden. Ook communiceren we via de
gebruikelijke kanalen van Avri en de deelnemende gemeenten.
Tijdens de voorbereidingsfase ontwikkelen we een draaiboek voor de
communicatie, waar we een gedetailleerde planning in opnemen.

ARN
Ontwerpfase:
Bij het uitwerken van het ontwerp hebben we gebruik gemaakt van de
ervaringen van de ARN. Hierbij is de ARN diverse keren geraadpleegd.
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3.7

Risico’s

Het project herbergt een aantal risico’s in zich. Door tijdig actie te ondernemen kunnen risico’s verminderd of geëlimineerd worden.
Hieronder zijn de verschillende risico’s en hun consequenties uiteengezet, alsmede wie welke acties moet ondernemen in het kader van risicomanagement.
Risico
Discussie nut en noodzaak

Consequenties
- Bestaansrecht project wordt in twijfel getrokken

Discussie planning

-

Procesplanning/voortgang
ARN (wel/geen 2e/3e reactor)

Inpassing Avri

-

Chaotische beeldvorming
Gedoe in de planning
Tijdelijk verbranden (i.p.v. verwerken)
Discussie over duurzaamheid initiatief
Mogelijke kosten impact (te definiëren in
ontwerpfase)
Te hoge werkdruk

Actie
- Fasegewijs communiceren
- Platformbijeenkomst
- In gesprek met gemeente
- Maandelijkse voortgangsrapportage
- Bovenstaande acties
- In overleg met ARN helder communiceren

-

Presentatie MT Avri
Serieus kijken naar bottlenecks

Wie
Projectleider

Projectleider
Projectleider en Willem Posthouwer (in de rol van opdrachtgever project)
Projectleider en Willem Posthouwer (in de rol van opdrachtgever project)
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Contact
Simone Lindhout
Advies & Projectleiding
085 773 19 95
simone@deafvalspiegel.nl

De AfvalSpiegel
Kraaivenstraat 21-15
5048 AB Tilburg
www.deafvalspiegel.nl
Dossier nummer 19C112
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Rapport

Ervaringen van ARN en
andere gemeenten
Oplossingen voor kwetsbare
doelgroepen

in opdracht van
Datum: 24 mei 2019
Status: Definitief
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Waarom kijken we naar de ervaringen in andere
gemeenten?
In dit project geven we invulling aan de oplossingen voor kwetsbare groepen inwoners, te weten: inwoners met incontinentiemateriaal (en babyluiers), medisch afval en/of beperkte mobiliteit.
De Avri-gemeenten zijn niet de eerste gemeenten die maatregelen treffen om tegemoet te komen aan problemen die deze groepen (mogelijk)
ondervinden. Vele gemeenten gingen ons hierin voor. De ervaringen die
zij hebben opgedaan, kunnen we gebruiken bij de invulling van de fysieke
systemen en richtlijnen. Hierbij krijgen we meer zicht op de eventuele risico’s en manieren om deze risico’s te verminderen.
Ook kunnen we op basis van ervaringscijfers van zowel gemeenten als
de ARN gegronde aannames maken wat betreft de hoeveelheden luiers
en incontinentiemateriaal die we verwachten in te zamelen.

3

1. Ervaringen gemeenten
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Diverse gemeenten hebben maatregelen getroffen om kwetsbare doelgroepen tegemoet te komen. In dit hoofdstuk beschrijven we de manieren waarop zij dit doen en leren we van de ervaringen die zij hebben opgedaan.

1.1

Luiers en incontinentiemateriaal

Inzamelsysteem
De meeste gemeenten kiezen ervoor om de luiercontainers bij kinderdagverblijven of scholen te plaatsen. Hierbij ligt de focus wel duidelijk op babyluiers, en niet op incontinentiemateriaal. Enkele gemeenten kiezen
daarom ook voor containers bij verpleeghuizen of zorgcentra.

Veel andere gemeenten kiezen er echter voor om de luiercontainers in de
openbare ruimte te plaatsen. Zo zijn de containers voor iedereen toegankelijk. Dit kan met behulp van bovengrondse containers of (semi-)ondergrondse containers. Vaak staan deze containers in de buurt van andere
brengvoorzieningen of in milieuparkjes.
Een groot aantal gemeenten kiest er bovendien voor om ook een container op de milieustraat te plaatsen.
In onderstaande tabel staan per inzamelsysteem de gemeenten die dit
hanteren. De lijst met gemeenten is niet geheel uitputtend.

Tabel 1.1: Inzamelsysteem luiers in andere gemeenten

Locaties luiercontainers

Gemeenten

Openbare ruimte (en milieustraat)

Waalwijk, Loon op Zand, Gilze en Rijen, Bernheze, Bunschoten, MiddenDrenthe, Apeldoorn, Bronckhorst, Deventer

Openbare ruimte en kinderdagverblijven

Tilburg, Goirle, Horst aan de Maas, Reusel - De Mierden, Houten, Altena

Kinderdagverblijven
Kinderdagverblijven/scholen en (mini)milieustraat
Kinderdagverblijven en verpleeghuizen (en milieustraat)

Ede, Veenendaal, Soest, Blaricum, Huizen, Gooise Meren, Laren,
Hilversum, Oss, Barneveld, Etten-Leur, Son en Breugel
Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Venlo,
Baarn, Heusden, Sint-Oedenrode, Enschede, Bunnik, Landgraaf, Winsum,
Nuenen, Oosterhout, Oude Ijsselstreek
Renkum, Uden, Oisterwijk, Berkelland
5

Vervuiling
Over het algemeen is de kans op vervuiling iets groter bij containers in
de openbare ruimte dan bij containers nabij kinderdagverblijven. Iedereen heeft immers vrij toegang tot de containers en er is vaak minder sociale controle mogelijk.
Toch geven gemeenten aan dat ze maar een hele kleine mate van vervuiling (door restafval) constateren. Deze vervuiling is niet groter dan bijvoorbeeld in de textielcontainers.
Hoeveelheden
In 2017 is er in heel Nederland zo’n 9.000 ton luiers ingezameld. Als we
kijken naar alle gemeenten die in 2017 luiers inzamelden (ca. 62 gemeenten), werd er dat jaar gemiddeld per inwoner ongeveer 4 kg luiers ingezameld. De hoeveelheid luiers die gemeenten inzamelen loopt echter sterk
uiteen: van 0,1 kg tot 9,7 kg per inwoner per jaar.

1.2

Medisch afval

Veel gemeenten hebben een regeling voor inwoners met medisch afval.
Dit is vaak in de vorm van een extra container aan huis. In gemeenten
waar inwoners het afval moeten wegbrengen naar ondergrondse containers en hiervoor moeten betalen, zijn meestal financiële regelingen van
kracht. Hierbij wordt vaak een vast aantal inworpen in de ondergrondse
container vergoedt. De hoogte van dit aantal en de vergoeding die hier
tegenover staat, loopt nogal uiteen.

Tabel 1.2: Regelingen medisch afval in andere gemeenten
Gemeente
Regeling
Gilze en Rijen
26 inworpen van 60 liter (26 x 3 euro)
Heusden
18 inworpen van 60 liter (18 x 2,30 euro)
Gouda
100 inworpen van 30 liter (100 x 0,75 euro)
76 inworpen van 30 liter (na de 80e inworp;
Hof van Twente
76 x 1,02 euro)
Roosendaal
60 inworpen van 60 liter (60 x 0,80 euro)
Enschede
96 inworpen van 30 liter (96 x 0,76 euro)
Losser
24 inworpen van 30 liter (24 x 0,85 euro)
Oldenzaal
96 inworpen van 30 liter (96 x 0,61 euro)
In bovenstaande tabel staan een aantal voorbeelden. De lijst is niet geheel uitputtend.

1.3

Beperkte mobiliteit

Een aantal gemeenten die onlangs zijn overgestapt op omgekeerd inzamelen (o.a. Gilze en Rijen, Heusden en Druten), zetten afvalcoaches in
om inwoners te helpen die het restafval zelf niet weg kunnen brengen.
Vaak wordt eerst gekeken of iemand uit de sociale kring of de buurt de
inwoners kan helpen. Het aantal inwoners waar echt maatwerk voor
moet worden geleverd blijkt vaak op één of twee handen te tellen.
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2. Ervaringen ARN
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2.1

Hoeveelheden

ARN maakt met alle gemeenten afspraken over de hoeveelheid luiers die
zij kunnen aanleveren ter verwerking. De meeste gemeenten halen die
hoeveelheid, een deel zit er boven en een ander deel blijft hier ook onder.
Vaak zijn het de gemeenten die al langer luiers gescheiden inzamelen,
die de hoeveelheden het best kunnen inschatten. Een aantal gemeenten
is onlangs pas begonnen met de gescheiden inzameling. Hier zien ze een
gestage groei in de hoeveelheid luiers die zij aanleveren.

De vervuiling die ze aantreffen, betreft met name latex handschoenen en
andere gerelateerde producten die niet in de containers mogen. In veel
kleinere mate treffen ze ook medisch afval en restafval aan. Opvallend is
ook de mate waarin ze glas aantreffen.
Hoewel de vervuiling op dit moment dus netjes binnen de marges valt,
realiseren ze zich wel dat de kwaliteit in de toekomst mogelijk meer onder druk komt te staan. Deze trend is bijvoorbeeld ook zichtbaar in de
PMD- en GFT-fractie.

Over de verdeling babyluiers en incontinentiemateriaal heeft ARN helaas
geen informatie beschikbaar. Dit hangt ook in sterke mate af van de manier waarop gemeenten de luiers inzamelen (brengvoorzieningen in de
wijk of containers bij kinderdagverblijven).

2.2

Vervuiling

Uit de ervaring van ARN blijkt de vervuiling mee te vallen. In een grote
analyse van de luiers van vier grote Limburgse gemeenten hebben ze
gekeken naar de mate van vervuiling. Deze viel binnen de marges (ongeveer 2-3%). De vervuiling is (nog) niet te relateren aan het inzamelsysteem (omgekeerd inzamelen, diftar). Wel is te zien dat hoe stedelijker de
gemeente, hoe meer vervuiling er is. Ook is er iets meer vervuiling bij gemeenten die geen speciale zakken voorschrijven. De inhoud van de zakken is in ieder geval ook lastiger te controleren voor ARN.
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In het projectplan ‘Feniks - oplossingen voor kwetsbare groepen’ zijn de doelstellingen en gewenste resultaten voor dit project geformuleerd. In dit rapport beschrijven we op welke manier we trachtten
deze resultaten te behalen.

Wat willen we met dit project bereiken?

We beschrijven per doelgroep de fysieke systemen
en richtlijnen die in het plan zijn gedefinieerd. Hierbij
gaan we in op de praktische invulling/richtlijnen. Dit
vormt de input voor de businesscase.

We hebben hierbij de volgende doelstellingen gedefinieerd:

In dit project geven we invulling aan de oplossingen voor kwetsbare groepen
inwoners, te weten: inwoners met incontinentiemateriaal (en babyluiers), medisch afval en/of beperkte mobiliteit.

1. Incontinentiemateriaal en babyluiers
Het op een kostenefficiënte wijze gescheiden inzamelen en circulair verwerken van luiermateriaal (waaronder incontinentiemateriaal), potentieel voor
alle aangesloten gemeenten.
2. Medisch afval
Het maken van een systematiek en richtlijn voor financiële compensatie ten
behoeve van inwoners met medisch afval dat als restafval wordt ingezameld
en verwerkt.
3. Beperkte mobiliteit
Het leveren van een vangnetfunctie vanuit Avri ten behoeve van het wegbrengen van afval door inwoners met een beperkte mobiliteit. Nodig wanneer
gangbare oplossingen (zelf wegbrengen, sociaal netwerk, huishoudelijk hulp)
ontbreken.
Per doelgroep beschrijven we de fysieke systemen en richtlijnen aan de hand
van de gedefinieerde projectresultaten.
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1. Incontinentiemateriaal
en babyluiers
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Voor de inzameling van incontinentiemateriaal en babyluiers moeten we
komen tot de volgende resultaten:





Brengvoorzieningen in de openbare ruimte.
Inzameling, transport en verwerking.
Controleprotocol ten behoeve van waarborgen kwaliteit.
Contracten ten behoeve van bovenstaande resultaten.

De uitwerking van deze resultaten worden in dit hoofdstuk besproken.
Ook staan we stil bij mogelijke risico’s.

1.1

Brengvoorzieningen in de openbare ruimte

Incontinentiemateriaal en babyluiers
In het projectplan is opgenomen dat de containers zowel geschikt moeten zijn voor incontinentiemateriaal als voor babyluiers. De Avri gemeenten hebben echter aangegeven dat zij vooral de focus willen leggen op
inwoners met incontinentiemateriaal. We willen daarom de gemeente de
keuze geven om zich enkel te richten op incontinentiemateriaal.
We adviseren echter om beide stromen in te zamelen. We hebben gezamenlijk de ambitie om te komen tot minder restafval en meer afvalscheiding. Luiers is nog een grote afvalstroom in het restafval. Circa 12,7%
van het restafval in de Avri gemeenten bestaat nog uit luiers. Voor deze
afvalstroom willen we een circulaire oplossing. Bij de ARN komt de mogelijkheid om zowel incontinentiemateriaal als babyluiers te recyclen. Uit
beide afvalstromen kunnen we waardevolle grondstoffen halen voor
nieuwe producten. Vanuit milieu oogpunt is het daarom beter om beide

stromen in te zamelen en duurzaam te verwerken. Bovendien heb je door
deze beide stromen te combineren een groter volume. Hierdoor kan je
het materiaal efficiënter inzamelen.
Locaties brengvoorzieningen
In samenspraak met de gemeenten gaan we de locaties voor de containers vaststellen. Het is hierbij van belang dat de containers op logische
en toegankelijke plekken staan. Veel gemeenten (zoals bijvoorbeeld gemeente Soest) kiezen ervoor om de containers bij kinderdagverblijven te
plaatsen. Gezien hier de focus ligt op incontinentiemateriaal is het belangrijk dat de containers voor iedereen vrij toegankelijk zijn en dus in de
openbare ruimte worden geplaatst.
We adviseren hierbij de containers bij voorkeur te plaatsen nabij andere
brengvoorzieningen, bijvoorbeeld voor glas en textiel. Zo hoeven inwoners niet voor deze stroom naar een aparte locatie en is het ook minder
zichtbaar dat men luiers gaat wegbrengen. Indien mogelijk, plaatsen we
de containers nabij seniorenwoningen of in wijken met een hoge concentratie senioren. In elke (grote) kern plaatsen we tenminste één container.
De exacte locatiekeuze ligt bij de gemeente en gebeurt in de implementatiefase. Avri kan de gemeente hierin ondersteunen.
Containers
De containers zelf moeten makkelijk in gebruik zijn, ook voor ouderen en
minder validen. Dit betekent dat ze toegankelijk moeten zijn met een rolstoel of rollator. Aangezien luiermateriaal over het algemeen vrij zwaar
is, is het noodzakelijk dat met name ouderen de zak gemakkelijk in de
container kunnen deponeren.
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Elke gemeente moet de keuze maken tussen semi-ondergrondse of bovengrondse containers (of beide). Ondergrondse containers worden snel
te zwaar om te legen, gezien het gewicht van het luiermateriaal. We adviseren om semi-ondergrondse containers te plaatsen. Hierbij is de inwerpopening lager en makkelijker te hanteren dan bij een bovengrondse
container. De uiteindelijke keuze hangt mogelijk ook af van de huidige
containers (zijn de huidige textiel en glascontainers bv bovengronds of
juist ondergronds) en de (financiële) mogelijkheden. Het is in ieder geval
belangrijk dat deze containers hetzelfde haaksysteem hebben (3-haaks),
zodat de containers door hetzelfde voertuig geleegd kunnen worden.
De containers moeten tijdig worden geleegd, zodat geen overloop ontstaat en geen stankoverlast ontstaat. Op basis van de verwachtte hoeveelheden is één keer per twee weken ruim voldoende. Het is dat ook met
name vanuit hygiënisch oogpunt dat we op dit moment uitgaan van één
keer per week ledigen. Zie punt 1.2 voor de verdere uitwerking hiervan.
Distributie luierzakken
De inzameling van incontinentiemateriaal en babyluiers moet leiden tot
een kwalitatief bruikbare afvalstroom, zodat de hoeveelheid restafval
verminderd kan worden. Het is daarom belangrijk dat het incontinentiemateriaal en de babyluiers aangeleverd worden in speciale luierzakken.
Deze luierzakken kunnen gemeenten gratis uitreiken, bijvoorbeeld via gemeentehuizen, dorpshuizen, huisartsenpraktijken en apotheken. Eventueel kunnen gemeenten er ook voor kiezen om de zakken via kinderdagverblijven of basisscholen te verstrekken.

We raden af om de luierzakken via de supermarkten te verstrekken. Dit
vergroot namelijk de kans dat inwoners deze zakken voor andere doeleinden (bv restafval) gaan gebruiken.
De distributie van de zakken kan in overleg door Avri of door de gemeente
zelf worden geregeld.

1.2

Inzameling, transport en verwerking

Inzameling en transport
De inzameling van incontinentiemateriaal en babyluiers zal Avri op zich
nemen. Zij maken op basis van het aantal containers en de spreiding
hiervan efficiënte inzamelroutes. De inschatting op dit moment is dat
hier 5 inzamelroutes voor nodig zijn (wanneer alle gemeenten meedoen).
Zoals eerder beschreven, gaan we hierbij uit van een wekelijkse inzameling. Indien blijkt dat een aantal containers in mindere mate worden gebruikt (bv in de kleine kernen), dan kan de inzamelfrequentie daarop worden aangepast. Op dit moment heeft Avri hiervoor onvoldoende inzamelvoertuigen. Zij zullen tijdelijk een kraanwagen moeten huren en een aanbestedingstraject moeten volgen voor de levering van een nieuwe kraanwagen (levertijd ca. 15 maanden).
Verwerking
Het is de bedoeling dat de verwerking van het incontinentiemateriaal en
de babyluiers straks gebeurt door de ARN in Weurt. De ARN haalt de
kunststoffen uit de luiers en de zogenaamde ‘slurry’ wordt vergist. De
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Avri sluit voor de gemeenten een contract af waarin o.a. afspraken worden gemaakt over de hoeveelheid luiers die zij (moeten) aanleveren (zie
punt 1.4 voor meer informatie over het contract).

meenten, met uitzondering van gemeente West Maas en Waal. Zij hebben via de MARN een contract met de ARN, zoals nu ook voor het restafval gebeurt.

1.3

Op dit moment is het concept contract beschikbaar. Hierin is onder andere opgenomen hoeveel luiers Avri moet aanleveren. Dit aantal gaat exclusief naar ARN. Over hetgeen wat we eventueel meer aanleveren, maken we aanvullende afspraken met ARN. Indien er capaciteit is wordt ook
dit materiaal gerecycled, anders wordt het waarschijnlijk alsnog verbrand. Ook als ARN minder kan verwerken dan de opgenomen hoeveelheid zijn dergelijke aanvullende afspraken nodig.

Controleprotocol

De luiers en het incontinentiemateriaal moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van de ARN. Zij hanteren hiervoor acceptatiecriteria (zie bijlage
1). De maximaal toegestane vervuiling per vracht is 5%. Bij ARN vindt er
steekproefsgewijs controle plaats op de kwaliteit van het ingezamelde
materiaal. Dit doen zij door middel van visuele inspectie. Op basis van de
bevindingen wordt een inspectierapport geschreven. In bijlage 1 staat de
gehele acceptatieprocedure beschreven. Daarin staat ook wat er gebeurt
wanneer een vracht wordt afgekeurd.
Avri kan zelf in de overslaghal een visuele controle uitvoeren, door te
checken op zakken met een andere kleur dan de speciale luierzakken (bv
grijze restafvalzakken) of met een zichtbaar afwijkende inhoud. Zo kan
bij (ernstige) vervuiling worden ingegrepen voordat het materiaal bij ARN
wordt afgeleverd.

1.4

Contracten

Contract met ARN
Ten behoeve van de verwerking van het incontinentiemateriaal en de babyluiers sluit Avri een contract af met ARN. Dit doet Avri voor alle ge-

Naar verwachting besluit ARN in september dit jaar of er een 2e en 3e
reactor gaat komen. De verwachting is dan ook dat de luiers van de Avrigemeenten pas vanaf maart/april 2020 verwerkt kunnen worden. Tot die
tijd wordt het materiaal dus als restafval verbrand.
Contract met Avri
Via een pluspakket maken de deelnemende gemeente contractuele afspraken met Avri.

1.5

Risico’s

Risico op vervuiling
Wanneer de containers in de openbare ruimte staan is er altijd een risico
op vervuiling door andere stromen, met name restafval. Echter, de verschillende gemeenten hebben momenteel voor diverse andere afvalstromen (o.a. glas en textiel) ook brengvoorzieningen in de openbare ruimte.
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De ervaring is dat hier nauwelijks vervuiling in optreedt. Uitzondering
hierop zijn de gemeente Tiel en Culemborg. Op dit moment is daar wel
sprake van sterke vervuiling van bijvoorbeeld textiel. Het risico op vervulling van de luiers ligt hier dan ook hoger.
In diverse gemeenten waar ze al langere tijd luiers inzamelen, ervaren ze
weinig vervulling van de luiercontainers. In de gemeente Gilze en Rijen,
Loon op Zand en Waalwijk hebben ze gedurende één of een aantal jaren
luiercontainers in de openbare ruimte. Zij ondervinden nauwelijks vervuiling door restafval. Terwijl ze in deze gemeenten (m.u.v. Loon op Zand)
ook betalen voor hun restafval.
Ervaring ARN
Ook uit de ervaring van ARN blijkt de vervuiling mee te vallen. In een grote
analyse van de luiers van vier grote Limburgse gemeenten hebben ze
gekeken naar de mate van vervuiling. Deze viel binnen de marges (ongeveer 2-3%). De vervuiling is nog niet te relateren aan het inzamelsysteem
(omgekeerd inzamelen, diftar). Wel is te zien dat hoe stedelijker de gemeente, hoe meer vervuiling er is. Ook is er iets meer vervuiling bij gemeenten die geen speciale zakken voorschrijven. Het is in dat geval ook
lastiger om goede controles uit te voeren.
Vervuiling door medisch afval
Wanneer gemeenten wel kiezen voor de gescheiden inzameling van incontinentiemateriaal en babyluiers, maar niet voor de regeling medisch

afval, is er een kans op vervuiling door medisch afval. In het kader van de
veiligheid, is dit niet wenselijk. We raden dan ook aan om te kiezen voor
beide regelingen, niet één van de twee.
Toegangscontrole
Om het risico op vervuiling te verkleinen, kunnen we werken met toegangscontrole via een pasjessysteem. Dit is eigenlijk alleen mogelijk in
combinatie met semi-ondergrondse containers. De vraag is dan alleen:
wie krijgt er toegang? Hierin zijn twee opties denkbaar:
1. Alle inwoners kunnen met het pasje dat zij gebruiken voor de restafvalcontainers ook de luiercontainers openen. Iedereen kan iets in
de luiercontainers deponeren. Het pasje heeft dan als enige functie
om te registeren wie gebruik maakt van de containers. Bij vervuiling
kan je dan gemakkelijker proberen te achterhalen wie het was. Ook
geeft dit inwoners het gevoel dat ze ‘bekeken’ worden, wat ervoor
zorgt dat ze minder snel een zak restafval in de luiercontainer zullen
deponeren.
2. Inwoners kunnen zich melden bij de gemeente of Avri als ze graag
gebruik willen maken van de luiercontainer. Zij krijgen dan een apart
pasje of ze krijgen toegang tot de luiercontainers via hun huidige
pasje voor restafval. Het voordeel is dat maar een beperkt deel van
de inwoners toegang heeft. Bij vervuiling kan je hierdoor gemakkelijker achterhalen wie het was. Het nadeel hiervan is dat men zich
moet melden. Met name inwoners met incontinentiemateriaal
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schamen zich hier mogelijk voor en zullen zich niet graag willen melden. Ook zorgt dit voor veel extra administratieve handelingen. Gemeenten of Avri moet bijhouden om welke huishoudens het gaat en
mogelijk (jaarlijks) toetsen of iemand nog wel aanspraak maakt op
deze regeling (bv als de baby’s weer uit de luiers zijn of iemand overlijdt).
Een ander groot nadeel dat kleeft aan toegangscontrole (bij beide opties)
is de uitvoerbaarheid. Aan alle inworpen in de luiercontainers die worden
geregistreerd zitten, in tegenstelling tot restafval, geen kosten verbonden. Dit vergt een aanpassing in het systeem, zodat inwoners niet voor
deze inworpen worden afgerekend. Ten slotte zitten er hoge kosten aan
de toegangscontrole.
Risico op oneigenlijk gebruik containers (en luierzakken) door inwoners
van andere gemeenten
Wanneer niet alle gemeenten kiezen voor de gescheiden inzameling van
incontinentiemateriaal en babyluiers, kan het zijn dat inwoners dit materiaal in buurgemeenten gaan wegbrengen. Hierdoor komt er in deze gemeenten meer materiaal binnen dan verwacht, waardoor zij tegen hogere kosten aanlopen.
Uit ervaring blijkt echter dat dit niet snel voorkomt. We verwachten dan
ook niet dat veel inwoners de moeite zullen nemen om hun luiers helemaal naar een andere gemeente te brengen.
9

2. Medisch afval
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Voor de regeling medisch afval moeten we komen tot de volgende resultaten:
 Acceptatiecriteria (wanneer recht op financiële tegemoetkoming).
 Instructie voor verrekening.
De uitwerking van deze resultaten worden in dit hoofdstuk besproken.
Ook staan we stil bij mogelijke risico’s.

2.1

Acceptatiecriteria

Wanneer gemeenten kiezen voor de regeling medisch afval, moet helder
zijn wie voor deze regeling in aanmerking komt. Inwoners moeten kunnen aantonen dat zij meer afval hebben door een medische aandoening.
Voorwaarde is meestal dat dit extra afval tenminste een jaar of langer
wordt geproduceerd; de tegemoetkoming wordt namelijk toegekend
voor één belastingjaar.
Onder medisch afval verstaan we de volgende soorten afval:
 Stomamateriaal
 Hulpmiddelen bij sonde voeding
 Infuuszakken
 CAPD-afval
Nierdialyse zakken kunnen inwoners inleveren bij het KCA depot op de
milieustraten van Avri. In principe valt incontinentiemateriaal ook onder

het medisch afval, maar wanneer wordt gekozen voor een aparte inzameling van incontinentiemateriaal, kunnen deze inwoners geen aanspraak maken op de tegemoetkoming.
Bij de meeste gemeenten in Nederland, die een dergelijke regeling hebben, moeten inwoners een doktersverklaring, een verzekeringsverklaring
of bijvoorbeeld een aankoop-/afhaalbewijs van de apotheek indienen om
te bewijzen dat zij medisch afval hebben.
Het is belangrijk om met de individuele gemeenten een heldere werkwijze vast te stellen. Hierbij wordt gedefinieerd:
 Hoe en bij wie inwoners met medisch afval terecht kunnen.
 Bij wie de beoordeling ligt op basis van de acceptatiecriteria.
 Hoe dit vastgelegd moet worden (aandacht voor AVG).
Dit kan per gemeente verschillen en hangt ook samen met de wijze van
verrekening (zie volgende punt).

2.2

Instructie voor verrekening

Samen met Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) hebben we gekeken of de verrekening van de financiële tegemoetkoming via de aanslag afvalstoffenheffing kan lopen of dat het via de gemeenten zelf moet.
Het uitgangspunt was hierbij om te kiezen voor een werkwijze waarbij de
administratieve lasten en kosten laag zijn. Daardoor is gekozen om dit
bij de individuele gemeenten neer te leggen.
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De meeste gemeenten hanteren al diverse regelingen rondom (speciale)
bijstand en chronisch zieken. De regeling voor het medisch afval zou hier
een onderdeel van uit kunnen maken. De keuze om iedereen een tegemoetkoming te bieden, of alleen inwoners onder een bepaalde inkomensgrens ligt bij de gemeente zelf.
Voorstel werkwijze voor gemeenten
Inwoners ontvangen hun aanslag afvalstoffenheffing in het voorjaar. Zij
kunnen over het voorafgaande belastingjaar (in 2020 over 2019, enz.) de
tegemoetkoming aanvragen door een formulier in te vullen met hun gegevens (ook rekeningnummer). Dit zouden gemeenten bijvoorbeeld op
hun website kunnen plaatsen of op verzoek kunnen toesturen naar inwoners. Bij dit formulier doen ze hun verklaring/bewijs van medisch afval.
Indien de verklaring naar voldoening is (toetsing door gemeente), worden
52 ledigingen in de ondergrondse container uitgekeerd.

2.3

Risico’s

Risico op oneigenlijk gebruik regeling
De financiële tegemoetkoming is alleen bedoeld voor inwoners die dat
betreffende jaar extra afval hebben vanwege een medische aandoening.
Wanneer iemand bijvoorbeeld stopt met het gebruik van stomamateriaal
of wanneer iemand overlijdt, dient de regeling ook stop gezet te worden.
Het kan zijn dat inwoners zich in dergelijke gevallen niet afmelden. Het is
daarom goed om jaarlijks (steekproefsgewijs) te toetsen of men nog in
aanmerking komt voor de regeling. Ook is het verstandig om dit punt
mee te nemen in de communicatie.

Gemeente kunnen er ook voor kiezen om te kijken hoeveel ledigingen iemand dat betreffende jaar heeft gebruikt. Indien men minder dan 52 ledigingen heeft gebruikt, wordt een lager bedrag uitgekeerd. De gemeente
zouden er ook voor kunnen kiezen dat de eerste X aantal ledigingen altijd
betaald moeten worden door de inwoner. Om dit te kunnen toepassen,
kan je inwoners vragen een kopie van hun belasting aanslag bij te voegen. Hierop staat het aantal ledigingen in de ondergrondse restafvalcontainer vermeld.
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3. Beperkte mobiliteit
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Voor de regeling medisch afval moeten we komen tot de volgende resultaten:
 Acceptatiecriteria voor maatwerk.
 Wegbrenghulp (mensen en organisatie).
De uitwerking van deze resultaten worden in dit hoofdstuk besproken.

3.1

Acceptatiecriteria voor maatwerk

De gemeente stelt vast wie er recht heeft op maatwerk door de persoonlijke situatie te onderzoeken:
 is iemand in staat zelf het afval weg te brengen? Zo nee,
 kan iemand een beroep doen op een sociaal netwerk voor het weg
brengen? Zo nee,
 is (extra) tijd voor een huishoudelijke hulp (WMO) een oplossing? Zo
nee,
 is er dan een ander oplossing binnen de gemeentelijke regeling mogelijk? Zo nee,
 dan overleg met Avri voor inzet afvalcoach.

3.2

Wegbrenghulp

De verzoeken om maatwerk vanuit de inwoners kunnen zowel bij de gemeente als bij Avri terechtkomen. Bij de gemeente kan dit vanuit contacten die er zijn met inwoners die bij de gemeente bekend zijn binnen het
Sociaal Domein (Werk en Inkomen, Maatschappelijke Ondersteuning) en
waarbij de gevolgen van het nieuwe beleid ter sprake komen. Daarnaast

zijn e-mail en telefonische verzoeken bij de klantcontactcentra de kanalen langs welke de signalen ontvangen zullen worden.
Processtappen
1. Maatwerkverzoeken worden door de gemeente en Avri ontvangen
(telefonie, mail, inspraak, bezwaar);
Maatwerkverzoeken ontvangen door Avri worden 'warm overgedragen' aan de gemeente. De gemeente levert hiervoor zoveel
mogelijk de directe contactgegevens van de behandelaar / behandelde team aan bij Avri;
2. De verzoeker om maatwerk wordt geïnformeerd dat het verzoek
naar gemeente is doorgeleid / door de gemeente wordt behandeld;
3. Binnen de gemeente wordt binnen het Sociaal Domein (WMO-loket
/ -kernpunten) het verzoek beoordeeld en afgehandeld;
4. Waar de gemeentelijke afhandeling niet leidt tot een oplossing voor
inwoners met fysieke problemen om het afval weg te brengen, ontvangt Avri een lijst met adressen waarvoor een afvalcoach wordt gevraagd. De verwachting is dat het aantal adressen gering is;
5. Avri maakt ophaalafspraak met de verzoeker en Avri haalt het afval
vervolgens bij die adressen op. In overleg kan tegelijk met het restafval ook incontinentiemateriaal worden opgehaald;
6. Terugkoppeling inzet afvalcoach.
De afvalcoach functie wordt door het Team Inzameling ingevuld en door
meerdere medewerkers gedaan. Dit zorgt voor meer variatie in de werkzaamheden van de chauffeurs. Na 2020 evalueren we het gebruik van de
wegbrenghulp.
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Bijlage 1: Acceptatievoorwaarden ARN
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Acceptatie van luiers
In overleg is aanlevering van separaat ingezamelde luiers ter verbranding
mogelijk.
ARN onderscheidt 2 soorten luiers: gebruikte babyluiers en gebruikte incontinentieluiers.
Gebruikte babyluiers mogen in een doorzichtige plastic zak worden aangeboden.
MAAR NIET: alles wat geen gebruikte luier is (zoals):





(latex) handschoenen (zijn erg schadelijk in het recyclingproces)
zalfpotjes of tubes;
medicijnverpakkingen;
onderleggers;

Indien bij de inzameling van luiers gebruik wordt gemaakt van plastic
zakken, dan dienen deze zakken
te voldoen aan de volgende eisen:



de zakken moeten doorzichtig zijn;
de zakken moeten gemaakt zijn van polyetheen (polyethyleen; PE)
of polypropeen (polypropyleen; PP);

Let op: Indien u zakken verkiest die zijn voorzien van een opdruk over wat
er wel/niet in mag, bevelen wij u daarvoor de formulering aan die hierboven is gegeven voor gebruikte babyluiers en/of gebruikte incontinentieluiers.
Het gebruik van oude ‘Knowaste’-zakken is niet toegestaan in verband
met de verkeerde opdruk over wat er wel/niet in de zak mag.

Gebruikte incontinentieluiers mogen in een doorzichtige plastic zak worden aangeboden.
MAAR NIET: alles wat geen gebruikte luier is (zoals):







(latex) handschoenen (zijn erg schadelijk in het recyclingproces)
washandjes
zalfpotjes of tubes
stoma
ziekenhuisafval
onderleggers
16

Acceptatieprocedure
Vooraanmelding







De acceptatieprocedure start met een vooraanmelding. In de vooraanmelding dient de ontdoener aan ARN gegevens te verstrekken
aangaande de aard, herkomst, samenstelling en eigenschappen
van het afval. Dit doet men door het volledig invullen en ondertekenen van een omschrijvingsformulier (zie bijlage 3). Tevens dient u
een zo genaamd stamgegevensformulier in te vullen. Hierin wordt
gevraagd naar contact- en NAW-gegevens. U kunt deze formulieren
aanvragen bij de afdeling acceptatie. Door ondertekening van het
omschrijvingsformulier verklaart u als ontdoener, dat geleverde gegevens overeenstemmen met de aan te bieden vracht afvalstoffen
en verklaart u tevens akkoord te gaan met dit Acceptatiereglement.
Een ontdoener kan gevraagd worden een monster, analyse of productverklaring te overleggen.
Voor iedere afvalstroom is een afzonderlijk omschrijvingsformulier
noodzakelijk.
Wanneer uit deze gegevens blijkt dat ARN het afval kan accepteren
dient, tenzij anders is overeengekomen met ARN, de rekeningnemer een incassomachtiging/SEPA in te vullen.
Na controle en akkoordbevinding wordt u opgenomen in ons debiteurenbestand. Aanlevering tegen contante betaling is beperkt en
incidenteel mogelijk. Voor elke partij aangeboden afvalstoffen geldt
een minimumtarief van € 100,00, ongeacht het soort en de aangeboden hoeveelheid. Tenzij anders is overeengekomen, betaalt de



rekeninghouder het zogenaamde poorttarief dat elk jaar door de directie wordt vastgesteld. Voor grotere partijen kunt u contact opnemen met de bedrijfsleider GSI.
ARN maakt op basis van de hierboven genoemde gegevens een afvalstroomnummer aan. Vervolgens maakt ARN de begeleidingsbrieven waarmee de transporteur de afvalstoffen kan aanleveren.
Aanlevering van afvalstoffen kan alleen geschieden wanneer ARN
het ondertekende omschrijvingsformulier (en indien noodzakelijk:
gegevens uit monstername, analyse of productverklaring) heeft
ontvangen. Het gebruik van eigen begeleidingsbrieven is alleen toegestaan indien deze conform het omschrijvingsformulier zijn ingevuld.

Registratie (Weging)




Iedere vracht aan te leveren afvalstoffen moet zijn voorzien van een
begeleidingsbrief met daarop een afvalstroomnummer. Deze ontvangt u nadat de vooraanmelding is afgerond. Bij voorkeur dient u
gebruik te maken van een digitale versie van de begeleidingsbrief.
Wanneer u gebruik maakt van een fysieke begeleidingsbrief stuurt
de chauffeur, nadat hij de weegbrug is opgereden, deze volledig ingevulde begeleidingsbrief naar de ARN-medewerker. Na controle
worden de gegevens ingevoerd en wordt de vracht gewogen,
waarna de chauffeur een terreinbon ontvangt. Met deze terreinbon
kan hij gaan lossen op de aangewezen locatie. Wanneer gebruik
wordt gemaakt van de digitale begeleidingsbrief zal deze door de
ontdoener/inzamelaar via de digitale weg in de ARN-weeg- en registratiesoftware worden geschoten (de digitale vooraanmelding). Op
het moment dat de chauffeur met de vracht op de weegbrug komt
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zal deze aanlevering via het kenteken uit de digitale vooraanmelding worden gehaald en na controle worden ingewogen. De chauffeur krijgt een terreinbon en kan gaan lossen op de aangewezen locatie.
Op de loslocatie dient de chauffeur zich te melden bij de afvalstoffencontroleur of de machinist. Deze ziet erop toe, dat geen afvalstoffen worden gelost die strijdig zijn met de acceptatievoorwaarden, vergunningsvoorwaarden of de gegevens op de terreinbon.
Het achterlaten van afvalstoffen zonder toestemming is niet toegestaan.
De chauffeur rijdt vervolgens terug naar de weegbrug en stuurt de
terreinbon via de buizenpost naar de ARN-medewerker. De ARNmedewerker weegt het lege voertuig en bepaalt zo het nettogewicht van de aangeboden vracht. De chauffeur ontvangt daarna de
weegbon en de voor hem bestemde doorslag van de door ARN ondertekende fysieke begeleidingsbrief. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de digitale begeleidingsbrief zullen de gegevens via de
digitale weg aan de ontdoener worden verstrekt.



Voor meer informatie v.w.b. de digitale begeleidingsbrief zie de website:
www.afval-eba.nl







Controle


ARN is wettelijk verplicht uw afvalstoffen te controleren. Daarnaast
mag ARN geen afvalstoffen accepteren die niet overeenkomen met
de gegevens zoals deze door de ontdoener zijn overlegd. De aan te
bieden afvalstromen dienen aan de vergunningseisen te voldoen en
als zodanig niet schadelijk te zijn voor milieu, mens of dier.



Uit alle ingewogen vrachten worden door middel van een computer
willekeurig vrachten aangewezen voor een zogeheten steekproef.
Op deze steekproeven vinden visuele inspecties (controles) plaats.
Op basis van de bevindingen wordt een inspectierapport geschreven.
Wanneer blijkt dat de afvalstoffen dan wel bepaalde componenten
uit de vracht niet op de betreffende loslocatie geaccepteerd kunnen
worden, zal de ontdoener worden gesommeerd de vracht of componenten uit de vracht retour te nemen. Wanneer hier geen gehoor
aan wordt gegeven, voert ARN deze afvalstoffen af naar een voor
die afvalstoffen erkende be- of verwerker. De oorspronkelijke ontdoener is wettelijk aansprakelijk voor de kosten die ARN hiervoor
maakt. Wanneer de componenten wel mogen worden geaccepteerd maar bestemd zijn voor een andere locatie, worden deze omgeboekt naar een geschikt afvalstroomnummer. Wanneer de ontdoener niet in het bezit is van een geschikt afvalstroomnummer,
wordt de partij op de weegbrug geweigerd. Aanlevering mag dan
pas plaatsvinden nadat een geschikt afvalstroomnummer is aangevraagd en aangemaakt.
Alle vrachten die op de weegbrug worden geweigerd, en/of die door
ARN worden afgevoerd naar een erkende be- of verwerker, worden
gemeld bij het Bevoegd Gezag. De extra kosten (waaronder mogelijk kosten van opslag) die hieraan verbonden zijn, worden op de
ontdoener verhaald. Hiervoor verwijzen wij u naar het hoofdstuk
“Extra kosten” van dit reglement.
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Extra kosten
In onderstaande situaties heeft de directie van ARN B.V. de bevoegdheid
extra kosten en boetes in rekening te brengen:
Aanbieden in strijd met het Acceptatiereglement:
Wanneer de ontdoener afvalstoffen aanbiedt in strijd met het Acceptatiereglement is ontdoener c.q. vervoerder, onverminderd de overige bepalingen van het Acceptatiereglement, een onmiddellijk opeisbare boete
van € 150,- exclusief omzetbelasting verschuldigd. Deze boete geldt voor
elke keer dat afvalstoffen in strijd met het Acceptatiereglement worden
aangeboden. Voor aangetroffen drukhouders, gasflessen en brandblussers geldt een boete van € 150,- exclusief omzetbelasting per stuk.

Onvolledige gegevens, leidend tot het (tijdelijk) weigeren van afvalstoffen:
Indien ARN de acceptatie van de desbetreffende afvalstoffen moet weigeren of tijdelijk moet weigeren vanwege het niet volledig aanbieden van
noodzakelijke gegevens, worden de hiermee verband houdende kosten
van ARN bij de ontdoener, rekeninghouder c.q. vervoerder in rekening gebracht.
Ontdoener, rekeninghouder en vervoerder zijn voor de boetes en kosten
hoofdelijk aansprakelijk. Boetes en kosten dienen te zijn voldaan alvorens die ontdoener, rekeninghouder c.q. vervoerder wederom afvalstoffen ter verwerking kan en mag aanbieden bij ARN.

Kosten voor afvoer naar een externe be-verwerker:
Indien een aangeboden partij afvalstoffen niet kan worden geaccepteerd
en de ontdoener deze niet wenst retour te nemen, is ARN genoodzaakt
deze partij af te voeren naar een daartoe erkende externe be- en/of verwerker. Het afvoeren van deze partij is geheel voor rekening en risico van
de oorspronkelijke ontdoener.
Verladingskosten:
Indien ARN als gevolg van het aanbieden van afvalstoffen die in strijd
met het bepaalde in het Acceptatiereglement worden aangeboden verladingskosten moet maken, worden deze kosten bij ontdoener, rekeninghouder resp. vervoerder in rekening gebracht.
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Contact
Simone Lindhout
Advies & Projectleiding
085 773 19 95
simone@deafvalspiegel.nl

De AfvalSpiegel
Kraaivenstraat 21-15
5048 AB Tilburg
www.deafvalspiegel.nl

Dossier nummer 19CC112

20

Businesscase
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Oplossingen voor kwetsbare
doelgroepen

in opdracht van
Datum: 28 mei 2019
Status: Definitief
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In het projectplan ‘Feniks - oplossingen voor kwetsbare groepen’ zijn de doelstellingen en gewenste resultaten voor dit project geformuleerd.
In deze businesscase beschrijven we per gemeente
de financiële consequenties van de verschillende
oplossingen.
Ook brengen we de gevoeligheden en keuzes die
gemeenten kunnen maken in beeld, alsmede de
consequenties hiervan.

Wat willen we met dit project bereiken?
In dit project geven we invulling aan de oplossingen voor kwetsbare groepen
inwoners, te weten: inwoners met incontinentiemateriaal (en babyluiers), medisch afval en/of beperkte mobiliteit.
We hebben hierbij de volgende doelstellingen gedefinieerd:
1. Incontinentiemateriaal en babyluiers
Het op een kostenefficiënte wijze gescheiden inzamelen en circulair verwerken van luiermateriaal (waaronder incontinentiemateriaal), potentieel voor
alle aangesloten gemeenten.
2. Medisch afval
Het maken van een systematiek en richtlijn voor financiële compensatie ten
behoeve van inwoners met medisch afval dat als restafval wordt ingezameld
en verwerkt.
3. Beperkte mobiliteit
Het leveren van een vangnetfunctie vanuit Avri ten behoeve van het wegbrengen van afval door inwoners met een beperkte mobiliteit. Nodig wanneer
gangbare oplossingen (zelf wegbrengen, sociaal netwerk, huishoudelijk hulp)
ontbreken.
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1. Uitgangspunten
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Bij het maken van de businesscase zijn per onderwerp een aantal uitgangspunten vastgesteld en een aantal aannames gemaakt. In dit
hoofdstuk komen deze punten per onderwerp aan bod.

1.1

Incontinentiemateriaal en babyluiers

Uitgangspunten:
 Brengvoorzieningen in de openbare ruimte, nabij brengvoorzieningen voor andere afvalstromen (textiel, glas, papier).
 Bij voorkeur semi-ondergrondse containers, maar ook bovengrondse containers zijn mogelijk. De containers hebben een 3-haaksysteem.
 Voorzieningen zijn bestemd voor zowel babyluiers als incontinentiemateriaal.
 Containers worden 1 keer per week geleegd. Dit om stankoverlast te
voorkomen, op basis van het volume is 1 keer per 2 weken namelijk
ook mogelijk.
 In elke kern/wijk een container, eventueel met uitzondering van de
hele kleine kernen en buurtschappen. Dit is een afweging die elke individuele gemeente maakt of heeft gemaakt. In tabel 1.1. staat een
indicatie van de aantallen.
 Voor het inleveren van het luiermateriaal maken inwoners gebruik
van speciale luierzakken, te verstrekken door de gemeente.

Aannames:
 Voor het inschatten van de kosten (zie tabel 1.2) zijn verschillende
bronnen gebruikt: andere gemeenten, inzamelaars, Avri en ARN. De
prijzen zijn gebaseerd op prijspeil 2020.
 De verwachtte tonnages (zie tabel 1.3) zijn gebaseerd op ervaringen
van ARN in andere gemeenten. We nemen aan dat de resultaten in
Avri-gemeenten vergelijkbaar zullen zijn.
Tabel 1.1: Aantal containers per gemeente
Gemeente
Buren
Culemborg
Maasdriel
Neder-Betuwe
Tiel
West-Betuwe
West Maas en Waal
Zaltbommel
Totaal

Aantal
containers

Aantal
dorpskernen

11
8
12
10
9
32
9
12
103

14
1
11
6
3
26
8
11
80

Aantal
inwoners per
container
2.397
3.524
2.029
2.362
4.607
1.573
2.099
2.335
2.342
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Tabel 1.2: Aannames kosten
Aanname
Aanschaf bovengrondsecontainers
Aanschaf semi-ondergrondse containers
Plaatsing bovengrondse containers
Plaatsing semi-ondergrondse containers
Inzamelkosten luiers
Transport luiers
Overslag luiers
Verwerking luiers bij ARN
Inzamelkosten restafval
Transport restafval
Overslag restafval
Verwerking restafval (incl. verbrandingsbelasting)
Beheer en onderhoud containers
Huur depotcontainers
Toegangscontrole ondergrondse containers
Datakosten toegangscontrole
Beheer en onderhoud toegangscontrole
Vergoeding medisch afval
Inkomsten restafval
Luierzakken

Tabel 1.3: Geschatte hoeveelheid luiers per gemeente in ton per jaar
€
€ 2.000
€ 4.100
€ 100
€ 1.100
€ 42,75
€ 8,98
€9
€ 103,63
€ 42,75
€ 11,97
€9
€ 74,02
€ 350
€ 1.000
€ 1.000
€ 65
€ 45
€ 62
€ 1,20
€ 0,05

Eenheid
per container
per container
per container
per container
per lediging
per ton
per ton
per ton
per lediging
per ton
per ton
per ton
per container per jaar
per container per jaar
per container
per container per jaar
per container per jaar
per persoon per jaar
per inworp
per stuk

Gemeente
Buren
Culemborg
Maasdriel
Neder-Betuwe
Tiel
West-Betuwe
West Maas en Waal
Zaltbommel
Totaal

1.2

Luiers totaal
90
95
80
80
140
170
65
95
815 ton

Babyluiers (50%)
45
47,5
40
40
70
85
32,5
47,5
407,5 ton

Incontinentiemateriaal (50%)
45
47,5
40
40
70
85
32,5
47,5
407,5 ton

Medisch afval

Uitgangspunten:
 Inwoners met medisch afval kunnen dit afval wekelijks kosteloos afvoeren. Per inwoner komt dit neer op 52 gratis ledigingen in de ondergrondse containers voor restafval. Op basis van de tarieventabel
2020 komt dit overeen met € 62 per persoon per jaar.
Aannames:
 Het aantal inwoners met medisch afval (zie tabel 1.4) is ingeschat
op basis van de landelijke aantallen (bron: CBS). We nemen aan dat
de aantallen in Avri-gemeenten vergelijkbaar zullen zijn.
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Tabel 1.4: Inschatting aantal inwoners met medisch afval per gemeente

Gemeente
Buren
Culemborg
Maasdriel
Neder-Betuwe
Tiel
West-Betuwe
West Maas en Waal
Zaltbommel
Totaal

1.3

Aantal inwoners
medisch afval
50
55
45
45
80
100
35
55
465

Beperkte mobiliteit

De kosten voor de inzet van de wegbrenghulp maken onderdeel uit van
de wijziging van het inzamelsysteem en zitten daarom in het basispakket van Avri.
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2. Businesscase
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2.1

Incontinentiemateriaal en babyluiers

Op basis van de uitgangspunten en aannames die in het vorige hoofdstuk zijn besproken, zijn onderstaand de kosten per gemeente voor de
inzameling van incontinentiemateriaal en babyluiers. Hierin wordt een
onderscheid gemaakt tussen investeringen, projectkosten, onvoorziene
kosten, structurele kosten, misgelopen inkomsten en besparingen.
Investeringen
De investeringen bestaan uit de aanschaf van containers. Hierin nemen
we het plaatsen van de containers mee. In onderstaand overzicht zijn we
uitgegaan van de indicatieve aantallen containers uit het vorige hoofdstuk. Als onvoorziene post nemen we hierin 20% van de kosten mee.

De gemeenten kunnen kiezen voor semi-ondergrondse of bovengrondse
containers. Ze kunnen er ook voor kiezen om een gedeelte semi-ondergronds en een gedeelte bovengrondse containers te plaatsen. Hieronder
zijn we uitgegaan van semi-ondergrondse containers. De consequenties
voor het kiezen voor bovengrondse containers zijn te vinden in paragraaf
2.4.
Projectkosten
De projectkosten bestaan uit de kosten voor projectleiding en de communicatie. Deze kosten zijn evenredig verdeeld over de gemeenten naar
grootte (aantal inwoners). Ook hier nemen we een post onvoorzien mee
van 20% van de totale projectkosten.

Tabel 2.1 Investeringen
Prijs per eenheid
Aanschaf containers semi-ondergronds
€ 5.200
(inclusief
per plaatsing)
container
Onvoorzien
20%
van totaal

Buren

Culemborg

Maasdriel

€ 57.200
€ 11.440

€ 41.600
€ 8.320

€ 62.400
€ 12.480

Buren

Culemborg

Maasdriel

€ 5.464
€ 2.186
€ 1.530

€ 5.844
€ 2.337
€ 1.636

€ 5.047
€ 2.019
€ 1.413

NederBetuwe
€ 52.000
€ 10.400

Tiel
€ 46.800
€ 9.360

WestBetuwe
€ 166.400
€ 33.280

West Maas
Zaltbommel
Totaal
en Waal
€ 46.800
€ 62.400
€ 535.600
€ 9.360
€ 12.480
€ 107.120

WestBetuwe
€ 10.435
€ 4.174
€ 2.922

West Maas
Zaltbommel
en Waal
€ 3.915
€ 5.806
€ 1.566
€ 2.322
€ 1.096
€ 1.626

Tabel 2.2 Projectkosten
Prijs per eenheid
Projectleiding
Communicatie
Onvoorzien

€ 50.000 in totaal
€ 20.000 in totaal
20%
van totaal

NederBetuwe
€ 4.894
€ 1.958
€ 1.370

Tiel
€ 8.594
€ 3.438
€ 2.406

Totaal
€ 50.000
€ 20.000
€ 14.000
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Structurele kosten

Besparingen

De structurele kosten bestaan uit de inzameling, transport, overslag en
verwerking van de luiers en incontinentiemateriaal, het beheer en onderhoud van de luiercontainers en de aanschaf van de luierzakken.

Door luiers apart in te zamelen, daalt de hoeveelheid restafval. De besparingen (weergegeven als negatief bedrag) bestaan dan ook uit de minderkosten voor de inzameling, transport, overslag en verwerking van het
restafval.

Tabel 2.3 Structurele kosten
Prijs per eenheid
Inzameling luiers en
incontinentiemateriaal
Verwerking luiers en
incontinentiemateriaal
Transport en overslag
Beheer en onderhoud containers
Luierzakken
Totaal

Buren

Culemborg

Maasdriel

NederBetuwe

Tiel

WestBetuwe

West Maas
Zaltbommel
en Waal

Totaal

€ 42,75

per lediging

€ 24.453

€ 17.784

€ 26.676

€ 22.230

€ 20.007

€ 71.136

€ 20.007

€ 26.676

€ 228.969

€ 103,63

per ton

€ 9.327

€ 9.845

€ 8.291

€ 8.291

€ 14.509

€ 17.618

€ 6.736

€ 9.845

€ 84.460

€ 17,98
€ 350,00
€ 0,05

per ton
per container
per container

€ 1.618
€ 3.850
€ 2.500
€ 41.748

€ 1.708
€ 2.800
€ 2.500
€ 34.637

€ 1.438
€ 4.200
€ 2.250
€ 42.855

€ 1.438
€ 3.500
€ 2.250
€ 37.709

€ 2.517
€ 3.150
€ 4.000
€ 44.183

€ 3.057
€ 11.200
€ 4.750
€ 107.760

€ 1.169
€ 3.150
€ 1.750
€ 32.812

€ 1.708
€ 4.200
€ 2.750
€ 45.179

€ 14.654
€ 36.050
€ 22.750
€ 386.883

Buren

Culemborg

Maasdriel

Tabel 2.4 Besparingen inzameling en verwerking restafval

Besparing inzameling restafval

-€ 42,75

per lediging

-€ 6.596

-€ 6.962

-€ 5.863

NederBetuwe
-€ 5.863

-€ 10.260

WestBetuwe
-€ 12.459

Besparing transport en overslag

-€ 2,97

per ton

-€ 267

-€ 282

-€ 238

-€ 238

-€ 416

-€ 505

-€ 193

-€ 282

-€ 2.421

Besparing verwerking restafval

-€ 74,02

per ton

-€ 6.662

-€ 7.032

-€ 5.922

-€ 5.922

-€ 10.363

-€ 12.583

-€ 4.811

-€ 7.032

-€ 60.326

Prijs per eenheid

Tiel

West Maas
Zaltbommel
en Waal
-€ 4.764
-€ 6.962

Totaal
-€ 59.728
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Mislopen inkomsten restafval
Door luiers apart in te zamelen, houden inwoners minder restafval over.
Hierdoor bieden zij minder zakken aan bij de ondergrondse containers.
Dit heeft als consequentie dat de gemeenten ook minder inkomsten genereren over het restafval.
Opties
De gemeenten kunnen er ook voor kiezen om bovengrondse containers
voor een jaar (of korter) te huren. Een andere keuze die gemeenten kunnen maken is het werken met toegangscontrole. In tabel 2.6 zijn hiervoor
de kosten weergegeven per gemeente.
Tabel 2.5 Mislopen inkomsten restafval
Prijs per eenheid
Mislopen inkomsten restafval

€ 1,20

per inworp

Buren

Culemborg

Maasdriel

€ 30.857

€ 32.571

€ 27.429

NederBetuwe
€ 27.429

Tiel
€ 48.000

WestBetuwe
€ 58.286

West Maas
Zaltbommel
Totaal
en Waal
€ 22.286
€ 32.571
€ 279.429

Tabel 2.6 Kosten voor opties containers huren en toegangscontrole
Prijs per eenheid
Huren depotcontainers

€ 1.000

Aanschaf toegangscontrole
Data en onderhoud
toegangscontrole

€ 1.000
€ 110

per container/
per jaar
per container
per container/
per jaar

Buren

Culemborg

Maasdriel

NederBetuwe

Tiel

WestBetuwe

West Maas
Zaltbommel
en Waal

€ 11.000

€ 8.000

€ 12.000

€ 10.000

€ 9.000

€ 32.000

€ 9.000

€ 12.000

€ 103.000

€ 11.000

€ 8.000

€ 12.000

€ 10.000

€ 9.000

€ 32.000

€ 9.000

€ 12.000

€ 103.000

€ 1.210

€ 880

€ 1.320

€ 1.100

€ 990

€ 3.520

€ 990

€ 1.320

€ 11.330

Totaal
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Overzicht jaarlijkse kosten

De investeringskosten zijn hierbij gekapitaliseerd (semi-ondergrondse
containers tegen 2,35% rente in 12 jaar). In het eerste jaar zitten hier ook
de eenmalige kosten bij. De kosten in het eerste jaar liggen tussen de
€5,10 en €8,98 euro per huishouden.

Alle bovengenoemde kosten zijn vertaald naar jaarlijkse kosten in het
eerste jaar en in de opvolgende jaren voor elke gemeente. Dit laten we
zien in totaal en per huishouden (zie tabel 2.7 en 2.8).
Tabel 2.7 en 2.8 Overzicht kosten bij semi-ondergrondse containers (wekelijks ledigen)

Eerste jaar

Buren

Culemborg

Maasdriel

€ 7.333
€ 9.180
€ 41.748
€ 30.857
-€ 13.525
€ 75.594
€ 7,01

€ 5.333
€ 9.817
€ 34.637
€ 32.571
-€ 14.276
€ 68.083
€ 5,63

€ 8.000
€ 8.479
€ 42.855
€ 27.429
-€ 12.022
€ 74.740
€ 7,46

Buren

Culemborg

Maasdriel

Kapitaallasten
Structurele kosten

€ 7.333
€ 41.748

€ 5.333
€ 34.637

Mislopen inkomsten

€ 30.857

Besparingen
Totaal
Per huishouden

-€ 13.525
€ 66.413
€ 6,16

Kapitaallasten
Eenmalige kosten
Structurele kosten
Mislopen inkomsten
Besparingen
Totaal
Per huishouden
Volgende jaren

NederBetuwe
€ 6.666
€ 8.223
€ 37.709
€ 27.429
-€ 12.022
€ 68.005
€ 7,85

Tiel
€ 6.000
€ 14.438
€ 44.183
€ 48.000
-€ 21.039
€ 91.582
€ 5,10

WestBetuwe
€ 21.332
€ 17.531
€ 107.760
€ 58.286
-€ 25.547
€ 179.363
€ 8,98

West Maas
Zaltbommel
Totaal
en Waal
€ 6.000
€ 8.000
€ 68.664
€ 6.578
€ 9.754
€ 84.000
€ 32.812
€ 45.179
€ 386.883
€ 22.286
€ 32.571
€ 279.429
-€ 9.768
-€ 14.276 -€ 122.475
€ 57.907
€ 81.228
€ 696.501
€ 7,16
€ 7,25
€ 7,05
West Maas
Zaltbommel
Totaal
en Waal
€ 6.000
€ 8.000
€ 68.664
€ 32.812
€ 45.179
€ 386.883

€ 8.000
€ 42.855

NederBetuwe
€ 6.666
€ 37.709

€ 6.000
€ 44.183

WestBetuwe
€ 21.332
€ 107.760

€ 32.571

€ 27.429

€ 27.429

€ 48.000

€ 58.286

€ 22.286

€ 32.571

€ 279.429

-€ 14.276
€ 58.266
€ 4,82

-€ 12.022
€ 66.261
€ 6,62

-€ 12.022
€ 59.782
€ 6,90

-€ 21.039
€ 77.144
€ 4,30

-€ 25.547
€ 161.831
€ 8,10

-€ 9.768
€ 51.329
€ 6,35

-€ 14.276
€ 71.474
€ 6,38

-€ 122.475
€ 612.501
€ 6,20

Tiel
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2.2

Medisch afval

Wanneer gemeenten kiezen voor de tegemoetkoming voor medisch afval, krijgt elke inwoner met medisch afval 52 gratis inworpen in de ondergrondse container voor restafval. De jaarlijkse kosten hiervoor (op basis
van de tarieventabel 2019) zijn weergegeven in tabel 2.9.

2.3



Hoeveelheden: de hoeveelheid luiers die we verwachten in te zamelen kan tegenvallen of juist meevallen. Dit heeft met name invloed op
de verwerkingskosten en de inkomsten van het restafval die je in
meer of mindere mate misloopt.



Aantal deelnemende gemeenten: de meeste kosten zijn per gemeente berekend (investeringen, inzameling, verwerking, besparingen). Wanneer een gemeente besluit niet mee te doen, komen die
kosten (en besparingen) te vervallen. De prijs per lediging zal mogelijk wel iets stijgen wanneer minder gemeenten deelnemen, doordat
Avri minder efficiënte routes kan rijden. De kosten voor de projectleiding en communicatie zijn toe te berekenen aan het project zelf.
Deze kosten worden door alle deelnemende gemeenten gedeeld.



Mate van vervuiling: wanneer de aangeleverde luiers en incontinentiemateriaal in te hoge mate vervuild zijn (boven de 5%) keurt de ARN
de vracht af. Dit neemt extra kosten met zich mee. Hier is in de kostenberekening nu geen rekening mee gehouden.

Gevoeligheidsanalyse

Bij het opstellen van de businesscase zijn we uitgegaan van een aantal
uitgangspunten en aannames. Hierin zit nog wel een gevoeligheid op
een aantal vlakken:




Aantal containers: het geschatte aantal containers kan hoger of juist
lager uitvallen. Voor een groot deel zijn deze aantallen al bij de diverse gemeenten geverifieerd. In de praktijk zal het daarom naar verwachting neerkomen op kleine marges (één container meer of minder).
Investeringskosten: de kosten voor de aanschaf van containers zijn
gebaseerd op ervaringen, maar kunnen altijd mee- of tegenvallen.

Tabel 2.9 Tegemoetkoming medisch afval
Prijs per eenheid
Tegemoetkoming medisch afval

€ 62

pp per jaar

Buren

Culemborg

Maasdriel

€ 3.120

€ 3.432

€ 2.808

NederBetuwe
€ 2.808

Tiel
€ 4.992

WestBetuwe
€ 6.240

West Maas
Zaltbommel
en Waal
€ 2.184
€ 3.432

Totaal
€ 29.016
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2.4

Keuzes die gemeenten kunnen maken

De individuele gemeenten kunnen een aantal keuzes maken op basis
van de kosten of hun individuele uitgangspunten:


Wel of geen gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. Bij keuze voor geen gescheiden inzameling komen alle kosten
voor de aanschaf, plaatsing en lediging van de containers te vervalen.



Zowel babyluiers als incontinentiemateriaal of alleen incontinentiemateriaal. Bovengenoemde kosten zijn gericht op het inzamelen en
verwerken van beide stromen. Wanneer gemeenten kiezen om alleen incontinentiemateriaal in te zamelen zien we dit terug in de verwerkingskosten en inkomsten van restafval. Mogelijk kunnen gemeenten ook besparen op de aanschaf van containers en de inzameling ervan, wanneer ze ervoor kiezen om minder containers te
plaatsen.



Type container: bovengronds, semi-ondergronds of een combinatie.
De bovengrondse containers zijn hierbij iets goedkoper.



Wel of geen toegangscontrole: wanneer een gemeente kiest voor ondergrondse containers is er een mogelijkheid om te werken met toegangscontrole. Dit neemt wel hogere kosten met zich mee (zie ook
tabel 2.6).



Wel of geen vergoeding voor inwoners met medisch afval. Hiermee
komen de jaarlijkse kosten voor de vergoeding te vervallen.

De financiële consequenties van de diverse gevoeligheden en keuzes zijn
omgerekend naar meer/minder kosten per huishouden (zie tabel 2.10).
Zo is te zien wat de consequentie is wanneer een gemeente bijvoorbeeld
om te kiezen voor bovengrondse containers of een lagere inzamelfrequentie. Ook de consequenties van de gevoeligheden, zoals de verwachtte tonnages en investeringskosten staan hierin weergegeven.
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Tabel 2.10 Consequenties van keuzes en gevoeligheden

Kosten per huishouden

Buren

Culemborg

Maasdriel

NederBetuwe

Tiel

WestBetuwe

West Maas
Zaltbommel Gemiddeld
en Waal

van semi-ondergronds naar bovengronds

-€ 0,41

-€ 0,26

-€ 0,48

-€ 0,46

-€ 0,20

-€ 0,64

-€ 0,44

-€ 0,43

-€ 0,41

alleen incontinentiemateriaal (50%)
ledigingsfrequentie 'van 1 keer per week
naar 1 keer per 2 weken
containers inclusief toegangscontrole
Gevoeligheden
+1 semi-ondergrondse container
+10 ton luiers ingezameld
kosten semi-ondergrondse containers
+ €1000

-€ 0,19

-€ 0,18

-€ 0,18

-€ 0,21

-€ 0,17

-€ 0,19

-€ 0,18

-€ 0,19

-€ 0,18

-€ 1,13

-€ 0,73

-€ 1,33

-€ 1,28

-€ 0,56

-€ 1,78

-€ 1,24

-€ 1,19

-€ 1,16

€ 0,24

€ 0,16

€ 0,29

€ 0,27

€ 0,12

€ 0,38

€ 0,27

€ 0,26

€ 0,25

€ 0,17
€ 0,04

€ 0,19
€ 0,04

€ 0,16
€ 0,04

€ 0,22
€ 0,05

€ 0,13
€ 0,02

-€ 0,06
€ 0,02

€ 0,24
€ 0,06

€ 0,15
€ 0,04

€ 0,13
€ 0,04

€ 0,13

€ 0,08

€ 0,15

€ 0,15

€ 0,06

€ 0,21

€ 0,14

€ 0,14

€ 0,13

Keuzes
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3. Gemeenteplanning
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3.1

Voorstel gemeenteplanning

Luiers en incontinentiemateriaal
We stellen voor de gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal gelijktijdig in te voeren. De oorspronkelijke startdatum, 1 oktober
2019, lijkt niet haalbaar in het kader van de te belopen bestuurlijke en
juridische trajecten en het plaatsen van de containers. Ook zijn er een
aantal onzekere factoren die van invloed zijn op de besluitvorming (zie
3.2). We streven er daarom naar om tussen 1 januari en 1 juli 2020 te
starten.
De uitzondering hierop is gemeente West Maas en Waal. Zij starten, op
eigen gelegenheid en kosten, op 1 juli 2019 en sluiten per 1 januari 2020
aan bij de regio.
Medisch afval
De verrekening van de tegemoetkoming voor inwoners met medisch afval ligt bij de gemeente. Zij kunnen zelf de startdatum bepalen. Het advies is wel om dit per 1 januari 2020 te doen (start nieuw kalender- en
belastingjaar).
Beperkte mobiliteit
Alle gemeenten starten op 1 juli 2019. De procedures liggen al grotendeels vast en veel gemeenten zijn al begonnen met het in kaart brengen
van inwoners die hier mogelijk behoefte aan hebben. Dit kan dan ook ingaan op het zelfde moment als de nieuwe afvalinzameling.

3.2

Haalbaarheid

De belangrijkste factor die van invloed is op de haalbaarheid van de planning is de startdatum voor de verwerking van het incontinentiemateriaal
en de babyluiers door ARN. Op dit moment heeft ARN nog geen besluit
genomen over het uitbreiden van hun installatie. Ook al ziet het er positief
uit, ze hebben nog wat kleine problemen met hun eerst reactor. Die moeten ze eerst oplossen, voor ze besluiten om uit te breiden. Naar verwachting zal dit besluit in september 2019 plaatsvinden, maar ook dit is nog
onzeker. Er is dus een kans dat de luiers (op korte termijn) helemaal niet
verwerkt kunnen worden door ARN. Het besluit door de gemeenten om
incontinentiemateriaal en babyluiers gescheiden te gaan inzamelen, is
dan ook onder de voorwaarde dat verwerking mogelijk is.
Verder hangt de haalbaarheid van de planning hangt van een aantal andere factoren af:




Bestuurlijk traject: wat willen de gemeenten via hun gemeenteraad
laten lopen? In juli en augustus komt de gemeenteraad vaak niet bij
elkaar. Het eerste moment is pas in september/oktober 2019.
Juridisch traject: juridisch gezien is het aan te raden om de containerlocaties voor de luiercontainers officieel aan te laten wijzen en
hierbij een zienswijze procedure aan te houden. Dit kost tijd in verband met wettelijke termijnen hiervoor. Voorstel is om deze procedure bij de gemeente neer te leggen. Hiervoor moeten we een aanpassing doen in de verordening. Daar staat nu dat Avri dit op zich
neemt.
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Algemeen Bestuur
4 juli 2019
11, ter besluitvorming
Dagelijks Bestuur
Handhavingsbeleid Asv

Voorstel
Het handhavingsbeleid 2019-2023 vast te stellen

Inleiding
Met het handhavingsbeleid wordt voor de periode 2019-2023 vastgelegd vanuit welke visie Avri de
Afvalstoffenverordening (Asv) handhaaft, over welke instrumenten zij voor het werk beschikt en welke
overtredingen er worden gehandhaafd binnen de beschikbare tijd en capaciteit. Dit hangt samen met het
stellen van prioriteiten.
Jaarlijks wordt de aanpak in de vorm van een addendum bij het handhavingsbeleid geactualiseerd. Voor
2019 vormt het door het dagelijks bestuur vastgestelde actieplan Handhaving 'afvalscheiden heel gewoon'
voor het nieuwe afvalbeleid de aanpak voor handhaving in 2019.
Beoogd effect
Een basis te bieden aan de uitvoering van het team Toezicht en Handhaving op het gebied van het
basispakket (Asv).
Argumenten
1.1 Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot vaststelling van handhavingsbeleid voor het basispakket.
In de gemeenschappelijke regeling Avri is in artikel 20 bepaald dat het (algemeen) bestuur de
verordeningen vaststelt en ook bevoegd is tot de uitvoering ervan. Het team Toezicht en Handhaving
geeft uitvoering aan de strafbepalingen uit de Asv.
1.2 Het handhavingsbeleid is in 2008 voor het laatst bestuurlijk vastgesteld
Sinds het oprichten van het team Toezicht en Handhaving, als vervanging van de inhuur destijds van
de milieupolitie, heeft het team zich ontwikkeld tot de professionele handhavers die er nu zijn. Ook zijn
er maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling geweest die
aanleiding zijn om het beleid bestuurlijk opnieuw te bekrachtigen. Daarmee ligt er een gedragen
fundament onder de uitvoering van het team Toezicht en Handhaving.
Kanttekeningen
1.1 Afvalstoffenverordening is de basis voor de bevoegdheid tot handhaven.
Ook zonder handhavingsbeleid is het mogelijk om te handhaven. De basis voor handhaving is
gelegen in de Asv.
Communicatie
Communicatie is onderdeel van het bestaande instrumentarium voor het bereiken van het gewenste
gedrag. Ook in het kader van het Actieplan Handhaving ‘Afvalscheiden heel gewoon’ wordt er in 2019
over handhaving gecommuniceerd. Voor het beleidsplan zelf is daarom geen separate communicatie
noodzakelijk.
Het handhavingsbeleid wordt bekend gemaakt via de website van Avri.
Financiën
Het handhavingsbeleid wordt voor het basispakket gefinancierd uit de Afvalstoffenheffing.
Voor eventuele handhavingstaken in een pluspakket worden per gemeente separate budgetten
overeengekomen.
Uitvoering
Het team Toezicht en Handhaving Avri is belast met het uitvoeren van het handhavingsbeleid.
Bijlagen
Handhavingsbeleid Avri 2019-2023

HANDHAVINGSBELEID
2019-2023

15-5-2019
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Avri - Beleidsplan handhaving ASV - 2

INLEIDING
Voor u ligt het handhavingsbeleid van Avri op het gebied van de afvalstoffenverordening
(basispakket) voor de periode 2019-2023. Voor de basispakkettaken heeft Avri de opdracht tot
handhaven op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Avri.
Voorafgaand aan dit beleid zijn de handhavingsprioriteiten voor het laatst in bestuurlijke
besluitvormingsdocumenten bepaald in 2008 voor de periode van 2008-2011. In de notitie
'Inrichting handhaving Afvalstoffenverordening Regio Rivierenland' (db-vergadering van 19
maart 2008) waarbij de eenheid Toezicht en Handhaving Ari werd opgericht, waren de
speerpunten voor de inzet: verzamelcontainers (met name bij flats), het afvalaanbod in de
binnenstad en het illegaal gebruik van minicontainers. Daarbij is destijds gekozen voor een
groeimodel voor wat betreft de beschikbare handhavingscapaciteit.
Alleen al vanwege het tijdverloop is het goed om de bestuurlijke keuzes in nieuw beleid te
vatten. De beleidsnotitie 2019-2023 is het kader voor de uitvoering van de handhavingstaken uit
het basispakket voor de komende periode. Ook vormt het handhavingsbeleid de basis waarop
verantwoording aan het bestuur wordt afgelegd over de uitvoering van te taken.
Naast het bieden van een algemeen kader voor de komende jaren worden ook per jaar
voorstellen aan het bestuur gedaan op welke onderdelen uit het beleid het accent wordt gelegd.
Dit om er voor te zorgen dat het meerjarig beleid in balans blijft met de dynamiek van de
uitvoeringspraktijk. Voor die accenten wordt ook gebruik gemaakt van de uitkomsten van de
verantwoordingsrapportage over het afgelopen jaar die aan het bestuur zijn voorgelegd.
Voor het jaar 2019 is het jaarplan in de vorm van een bijlage toegevoegd aan de notitie.
Vanwege de samenhang van de gepleegde inzet op basis van een afgesloten pluspakket, wordt
in een bijlage over handhaving op dit pluspakket ingegaan.

Avri - Beleidsplan handhaving ASV - 3

1. DOEL VAN HANDHAVING
Het doel van handhaving is om het naleven van regels af te dwingen (sturing op gewenst
gedrag). En de regels zelf zijn één van de randvoorwaarden om democratisch (=door bevoegd
bestuur) vastgestelde maatschappelijke doelen te kunnen realiseren. Voor afval zijn de regels
vastgelegd in de afvalstoffenverordening.
Te handhaven normen (potentiële overtredingen) uit de afvalstoffenverordening
Voor de regio Rivierenland wordt de lokale afvalregelgeving neergelegd in de
Afvalstoffenverordening Avri. Deze wordt periodiek geactualiseerd. Het doel van de
afvalregelgeving is het bevorderen van 'doelmatig afvalbeheer'. Om dat doel te bereiken worden
een aantal ge- en verboden door het algemeen bestuur van Avri vastgesteld. In de artikelen van
de afvalstoffenverordening zijn de volgende normen omschreven 1:
1. Zuivere grondstoffracties (recycling bevorderen, afkeur door verwerker voorkomen);
2. Restafval zonder grondstoffen (hergebruikpercentage grondstoffen optimaliseren);
3. Alleen afval aanbieden als gebruiker van perceel / bedrijf met inzamelcontract
(rechtmatig gebruik diensten Avri);
4. Alleen aangewezen inzamelmiddel of -voorziening gebruiken voor aangewezen stroom
door aangewezen gebruiker van een perceel (rechtmatig gebruik, efficiënte
inzameling/bedrijfsvoering);
5. Verstrekt inzamelmiddel alleen gebruiken waarvoor het is verstrekt (rechtmatig gebruik,
bedrijfsvoering);
6. Afvalstoffen alleen op voorgeschreven wijze, dag, plaats en tijd aanbieden (overlast
voorkomen, voorkomen dat afval extra afval aantrekt);
7. Geen huishoudelijk of bedrijfsafval buiten het inzamelmiddel, –voorziening of
brengdepot (zwerfafval, bijplaatsingen, overlast voorkomen, voorkomen dat afval extra
afval aantrekt);
8. Geen bedrijfsafval in voorzieningen voor huishoudelijk afval (rechtmatigheid, misbruik
huishoudelijke afvalvoorzieningen voorkomen);
9. Geen andere inzamelaars actief dan die aangewezen zijn (doelmatigheid inzameling,
lekstromen voor de heffing voorkomen);
10. Geen inzamelvoorzieningen te plaatsen door anderen dan de inzameldienst
(doelmatigheid inzameling, lekstromen voor de heffing voorkomen);
11. Autowrakken alleen afvoeren naar erkende verwerker (milieubescherming);
12. Geen afval zichtbaar opslaan in de openbare ruimte/ buiten een inrichting (overlast,
milieubescherming).

Op basis van die normen hanteren we de volgende werkwijzen en prioriteiten om het gewenste
gedrag door middel van handhaving te bereiken.

1

Afvaldumpingen, zwerfafval en huishoudelijk afval in prullenbakken in de openbare ruimte zijn als overtreding
opgenomen in de APV en vallen niet onder het handhavingsbeleid op de afvalstoffenverordening.
Avri - Beleidsplan handhaving ASV - 4

2. WERKWIJZEN EN PRIORITEITEN
Naast de intrinsieke motivatie van inwoners zelf om het goede te willen doen, helpt
gedragssturing van buitenaf. De positieve vormen daarvan zijn communicatie en beleid.
2.1
Preventief toezicht en handhaving
Een volgende stap na communicatie en beleid is de controle of eenieder zich aan de regels
houdt: het toezicht. Toezicht heeft tot doel het overtreden van regels te voorkomen of in een zo
vroeg mogelijk stadium te beteugelen. Toezicht kan al effect hebben door ‘er te zijn’ of door in
gesprek te gaan voordat een situatie ontstaat waarbij de regels worden overtreden. Hierbij is
het van belang dat de handhavers voldoende gelegenheid hebben om buiten concrete
meldingen van overtredingen ook tijd te kunnen besteden aan preventieve aanwezigheid en
zichtbaarheid binnen het Avri-gebied. Het houden van toezicht is het moment om met inwoners,
bezoekers van een gebied en bedrijven 'het goede gesprek' te voeren, informatie en advies te
geven en bij goed gedrag te complimenteren.
Deze vorm van gedragssturing wil Avri graag inzetten maar komt niet terug in de prioriteiten. De
reden daarvoor is dat er in de bestaande capaciteit geen ruimte is om hierop in te zetten.
Wanneer het toezicht niet voldoende effectief is, of de regel is al overtreden, dan komt de vorm
van sanctioneren als onderdeel van de handhavingsketen aan de orde. In deze fase kan er
worden gewaarschuwd om een (herhaling van een) overtreding te voorkomen of gestraft.
Handhaving is het sluitstuk op communicatie, beleid en preventief toezicht. Ook in deze fase
wordt er voortdurend door de handhaver een afweging gemaakt over de proportionaliteit van de
inzet op de geconstateerde overtreding.
Voor wat betreft de handhaving bij bijzondere of gewijzigde omstandigheden zullen de
handhavers van Avri - alvorens gebruik te maken van hun bevoegdheden - zich vergewissen
van de communicatie en beleid over die omstandigheid: is de inwoner, bezoeker, het bedrijf
geïnformeerd of had hij of zij het kunnen weten? Vervolgens zal er kort de gelegenheid worden
geboden om het gedrag (bijvoorbeeld het foutief aanbieden van afval) aan te passen. Dit kan in
het voorbeeld door bij een gewisselde inzameldag het afval diezelfde dag mee terug te nemen
naar het eigen perceel. Ook kan de uitkomst zijn dat volstaan wordt met een waarschuwing bij
lichte overtreding of overtreding uit onwetendheid.
Bij een ernstige overtreding, een overtreding die bewust is veroorzaakt of bij recidivegedrag
past handhaving in de vorm van een boete indien de overtreder kan worden achterhaald.
Instrument ↓

Gedrag→

Communicatie,
beleid en
Toezicht
Waarschuwing

Gewenst
gedrag

Boete

Ongewenst
gedrag
zonder opzet
Ongewenst
gedrag met
opzet

Ongewenst
gedrag met
recidive
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2.2
Prioriteitstelling
Het bepalen van prioriteiten geeft richting aan het inzetten van schaarse middelen: Er is een
hoeveelheid handhavingscapaciteit beschikbaar (medewerkers en uren) die optimaal gematcht
moet worden met een gewenst resultaat. Bij het bepalen van de prioriteiten wordt gelet op:
• de opgedane ervaring dat een norm veelvuldig wordt overtreden? (naast ervaring ook af
te leiden uit het aantal ontvangen meldingen);
• het effect van een overtreding (volksgezondheid, uiterlijk aanzien omgeving,
leefbaarheid van de buurt, kopieergedrag door anderen, afkeur grondstoffen door
verwerker);
• actuele ontwikkelingen (passend en vroegtijdig ingrijpen voorkomt erger), zoals het
nieuwe afvalbeleid in 2019.
Meldingen
Om te bepalen waar inzet vanuit de beleving van de inwoner noodzakelijk is, wordt er veel
waarde toegekend aan het systeem waarin inwoners (maar ook medewerkers) situaties over
onjuist aangeboden afval kunnen melden. Bij het prioriteren van deze meldingen wordt een
inschatting gemaakt van het effect van de gemelde overtreding (kan het wachten of heeft het
spoed?).
Niet alle inzet is gebaseerd op meldingen. Als organisatie heeft Avri inzicht ontwikkeld in waar
structureel ingezet moet worden. Grofweg is de verdeling: 70% op basis van meldingen en 30%
structurele inzet2. Vanuit de uitvoeringspraktijk is bekend dat er gebieden zijn waarin er sprake
is van een bestaande praktijk van overtredingen. Zo is er in de stadskernen van de gemeenten
Tiel en Culemborg een structureel probleem met onjuist aangeboden afval in de vorm van
bijplaatsingen. Er wordt op basis van deze praktijkervaring prioriteit gegeven aan deze
overtredingen door hier de handhavingsinzet structureel op in te plannen. Vanwege deze
(zichtbare) inzet is het ook niet meer noodzakelijk voor inwoners om een melding te doen.
Voor de toekomst willen we minder meldingsgericht en meer informatiegestuurd gaan inzetten.
Op basis van eigen waarnemingen en ontvangen meldingen wordt voortdurend ervaring
opgedaan waar inzet noodzakelijk is. Zo worden locaties waar meldingen over blijven binnen
komen, een hotspot. Op een hotspot wordt ingezet, zonder dat er (nieuwe) meldingen op
binnenkomen tot dat het probleem daar onder controle is.
Het effect van een overtreding
Een overtreding kan een aantal verschillende effecten hebben. Effecten waar een overtreder
zich mogelijk niet bewust van is. Zo kan het aanbieden van afval naast een verzamelcontainer
(bijplaatsing) door een overtreder bedoeld zijn om bijvoorbeeld kosten te vermijden. Voor een
andere inwoner kan door hem aangetroffen afval naast de verzamelcontainer de indruk wekken
dat:
• de container vol of defect is;
• het normaal is om afval buiten de container aan te bieden;
• de openbare ruimte slecht wordt onderhouden enz.
Daarnaast kan onjuist aangeboden afval;
• een gezondheidsrisico zijn (ziekteverwekkers bevatten, ongedierte aantrekken, letsel
veroorzaken).

2

Dit is een gemiddelde. In het gebied Tiel wordt meer structureel ingezet. In de overige gebieden juist meer op
meldingen. In 2019 wordt er in het hele werkgebied van Avri op basis van het actieplan 'afval scheiden heel gewoon'
voor het nieuwe afvalbeleid meer structureel ingezet (ca 80%).
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Het aanbieden van restafval in een minicontainer voor grondstoffen kan door een overtreder
bedoeld zijn om voor zichzelf de variabele kosten aan afvalstoffenheffing te voorkomen. Een
ander effect van deze overtreding kan zijn:
• dat de grondstoffen vanwege de mate van vervuiling door de afvalverwerkers worden
geweigerd, door Avri moeten worden teruggenomen en vervolgens als restafval worden
verwerkt (verbrand). Naast de negatieve effecten op de doelstelling om minder restafval
te verbranden en de kosten, verstoort dit ook het proces van afvalinzameling, het
transport naar de verwerker en verwerking zelf.
• dat de norm dat dit gedrag ongestraft blijft, zich onder de inwoners verspreidt.
2.3
Prioriteiten
Het handhaven op de gewenste norm uit de afvalstoffenverordening laat zich op basis van de
prioriteitstelling in de praktijk vertalen in de volgende prioriteiten in controletaken vanuit het
basispakket:
1. Bijplaatsingen (afval naast de verzamelcontainer, norm 7);
2. Zuivere grondstoffen (vervuiling in minicontainer en/of zakken aanpakken, norm 1);
3. Te vroeg of buiten de inzameldag aanbieden inzamelmiddelen (minicontainers, zakken,
norm 6);
4. Containers die aan het einde van de inzameldag niet op het eigen perceel worden
geplaatst (norm 6);
5. Het illegaal inzamelen (met name textiel en metalen, norm 9).
Een aantal van de in hoofdstuk 1 genoemde normen worden niet of weinig overtreden en
maken daarom geen vast onderdeel uit van de dagelijkse inzet:
a. autowrakken3 (norm 11);
b. correct gebruik inzamelmiddel (norm 4,5);
c. opslag afval in de openbare ruimte (norm 12);
d. alleen afval aanbieden door gebruiker perceel (norm 3);
e. bedrijfsafval in voorzieningen voor huishoudelijk afval (norm 8).
Als er op basis van de prioriteiten keuzes gemaakt moeten worden dan kan er minder of geen
tijd worden besteed aan:
f. andere inzamelaars dan die zijn aangewezen (norm 9);
g. inzamelvoorzieningen geplaatst door andere inzamelaars (norm 10);
h. toezicht op milieustraten (norm 1, 4, 8).
Als de gemeenten behoefte hebben aan uitvoering van bovengenoemde niet-geprioriteerde
taken dan vraagt dit tot 3 fte extra aan formatie.
Er wordt niet gehandhaafd op het aanbieden van zuiver restafval (zonder grondstoffen, norm 2).
Om schone stromen te stimuleren wordt gewerkt met andere instrumenten: communicatie, een
prijsprikkel (variabel tarief) en een serviceprikkel (loopafstand of inzamelfrequentie) op restafval.
Als een inwoner ervoor kiest om grondstoffen bij het restafval aan te bieden, dan betaalt hij
daarvoor de prijs in de vorm van hogere afvalstoffenheffing (het variabel deel) en minder gemak
omdat hij vaker een gang moet maken naar de restafvalvoorziening.

3

Autowrakken worden in de praktijk op basis van de APV gehandhaafd.
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3. UITVOERING HANDHAVING
3.1
Personele inzet
Het team Toezicht en Handhaving voert haar taken uit met ca. 20 medewerkers, allen
buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Daarbij wordt een gebiedsindeling gehanteerd: het
gebied 'Tiel' en het gebied 'overige gemeenten'. Per gebied is er een team actief, aangestuurd
door een senior handhaver.
Voor het basispakket is de capaciteit 5,5 fte (of 8250 uren per jaar)4. Dit is inclusief de
toevoeging van 1,5 fte op basis van het nieuwe afvalbeleid per 2019.
De uren van het basispakket worden gemaakt binnen de bezetting van ca. 20 medewerkers (die
ook ingezet kunnen worden voor taken uit een pluspakket (zie bijlage 1). Inzet op de ene taak
leidt er dus toe dat er minder ingezet kan worden op andere taken. Zo leidt de extra aandacht
op twee geprioriteerde overtredingen uit het 'Actieplan 'afval scheiden heel gewoon' (zie bijlage
2) in 2019 tot minder inzet op andere handhavingstaken (voor het tijdig terug halen van
inzamelmiddelen, illegale inzameling enz.) binnen het basispakket. Dit totdat het bestuur en
gemeenten anders bepalen.
3.2
inzet

Invloed van de kenmerken van het werkgebied en kwaliteit medewerkers op de

Uitgestrekt gebied
De 8 regiogemeenten bestrijken tezamen een groot grondgebied (>700 km2) met 80
woonkernen en een mix aan stedelijk maar vooral landelijk gebied met ieder hun eigen (mate
van) afvalproblematiek. De regionale kenmerken zorgen er voor dat er (vanuit de uitvalsbasis in
Tiel en Zaltbommel) al snel sprake is van veel reistijd om op locatie te komen voor een
handhavingsactie en bij constateren van een overtreding het tot 3 keer terug moeten keren om
een overtreder thuis aan te treffen voor een proces verbaal.
Landelijk en stedelijk karakter
Ook is er een onderscheid tussen het type en aantal meldingen over verkeerd aangeboden
afval uit gemeenten met stedelijk gebied en meer landelijke gemeenten. Vanwege de
prioritering van de meldingen van inwoners (en medewerkers) en structurele inzet leidt dit er per
saldo toe dat grotere gemeenten (Tiel, Culemborg) een groot beslag leggen op de
handhavingscapaciteit. En dat is ook meer dan op basis van bijvoorbeeld het inwoneraantal kan
worden verwacht5. Uit ervaring blijkt dat er in verstedelijkt gebied meer - en meer hardnekkige overtredingen op het gebied van afval worden gepleegd. De drempel om de woonomgeving te
vervuilen met onjuist aangeboden afval in de vorm van bijplaatsingen of de drempel om
grondstoffen te vervuilen met restafval zijn hier lager bij een harde kern van overtreders.
Om hier met handhaving zo adequaat mogelijk op in te zetten wordt er veel inzet gepleegd in
stedelijk gebied. Deze inzet is niet meer op basis van meldingen, maar wordt structureel
dagelijks ingepland. In landelijke gebieden zijn niet de bijplaatsingen maar de vervuiling van
grondstoffen in de minicontainer de overtredingen die de aandacht vragen.

4

ca. 6000 uur per jaar op basis van berekende inzet voor 2018 + 2250 uur op basis 1,5 fte extra capaciteit. Voor
handhavers bestaat 1 fte uit 1425 uur netto uren en 75 uur opleiding per jaar.
5 Zie hiervoor de jaarrapportage 2018 Handhaving Afvalstoffenverordening.
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Deze structurele inzet gaat momenteel - binnen de huidige capaciteitsomvang - ten koste van
de kleine kernen waar het team Toezicht en Handhaving niet komt bij gebrek aan meldingen
van overtredingen. Maar ook aan preventief toezicht wordt geen invulling gegeven vanwege de
geprioriteerde inzet op overtredingen.
Goed gekwalificeerde medewerkers met passende uitrusting en een goed netwerk
Het team Toezicht en Handhaving bestaat uit buitengewone opsporingsambtenaren (boa's). Dit
betekent dat zij goed opgeleid zijn om als handhaver aan het werk te mogen bij Avri en
vervolgens doorlopend worden getraind en opgeleid om aan de vereiste kwalificaties te blijven
voldoen.
Medewerkers die aan de slag zijn als boa:
• beschikken over een aanstellingsakte waarin de bevoegdheid tot het opsporen van
bepaalde strafbare feiten wordt genoemd;
• zijn bevoegd om landelijk te opereren;
• zijn bevoegd tot het staande houden van verdachten, het opmaken van een procesverbaal en kunnen indien nodig overgaan tot het aanhouden van een verdachte.
• zijn getraind in het omgaan met agressie, het de-escaleren van conflictsituaties en het
omgaan met 'straatcultuur';
Met het toekennen van de geweldsbevoegdheid komt daar het jaarlijks examen Regeling
Toetsing Geweld Beheersing bij.
De boa's zijn herkenbaar aan het (landelijk eenduidige) uniform en beschikken sinds 2017 over
een C-2000 portofoon waarmee zij voor het delen van informatie en voor afstemming van de
acties in contact staan met de politie. Daarnaast maken de boa's voor hun administratieve
werkzaamheden gebruik van een PDA waarmee zijn de beschikking hebben over veel
informatie en ook realtime hun activiteiten kunnen vastleggen.
Voor wat betreft het netwerk van partners hebben boa's aansluiting met oa. de politie en het
wijkbeheer.
Dit alles maakt dat de inwoners van Rivierenland een serieus te nemen partij aan het werk ziet
in de openbare ruimte. Door als Avri voor toezicht en handhaving met een dergelijke goed
ontwikkeld en toegerust team naar buiten te treden, wordt een - binnen de kenmerken van het
werk gebied - een zo optimale bijdrage geleverd aan het afdwingen van het gewenste gedrag in
de openbare ruimte.
3.2

Bestaande handhavingsinstrumenten: juridisch en overige instrumenten

Juridisch6: De bestuurlijke strafbeschikking
Waarom dit instrument
Dit instrument is het instrument dat het team Toezicht en Handhaving toepast met het doel om
een overtreder financieel te straffen voor zijn gedrag.
Analyse van de toepassing

6

Er bestaan nog meer juridische instrumenten maar die zijn niet beter geschikt zijn voor overtredingen met afval, zoals:
privaatrechtelijk kostenverhaal, bestuursdwang en last onder dwangsom.
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Het instrument betreft het toepassen van strafrecht en is gebaseerd op de Wet OM-afdoening.
Een boa legt een bestuurlijke strafbeschikking op voor strafbare feiten die zijn opgenomen in de
landelijk vastgestelde 'feitenlijst' uit het Besluit OM-afdoening. Het instrument wordt landelijk
toegepast voor veelvoorkomende overtredingen in de openbare ruimte, verkeerd aangeboden
afval, hondenpoep en jongerenoverlast.
Voordelen van het gebruik van dit instrument voor de organisatie is dat:
• er veel ervaring is met de toepassing ervan door het team Toezicht en Handhaving;;
• het traject van incasso van de verschuldigde bedragen door het Centraal Justitieel
Incassobureau (CJIB) wordt verzorgd.
Nadelen van dit instrument zijn:
• het toepassen van dit instrument tot aan de beschikking is bewerkelijk: Voor het kunnen
opstellen van een proces-verbaal moet er sprake zijn van een 'staandehouding' van de
overtreder. Als de overtreder niet thuis is, zal er op een later moment nog een bezoek
aan huis worden gebracht hiervoor. Pas na een minimum van 3 pogingen voor een
huisbezoek mag er een proces-verbaal opgemaakt worden zonder verklaring van de
overtreder;
• de persoonlijke confrontatie met de overtreder vergroot de kans op agressie voor de
handhaver;
• de hoogte van de boetes is landelijk bepaald;
• de opbrengst aan boetes vallen aan de rijksoverheid toe en waarbij de kosten van
handhaving voor rekening van Avri (de gemeenten) komen.
Een aantal nadelen van dit instrument zijn op te vangen met de introductie van de bestuurlijke
boete als alternatief. De bestuurlijke boete brengt ook weer zijn eigen gevolgen (voor- en
nadelen) voor Avri met zich mee. De bestuurlijke boete wordt hierna nog wel genoemd als
gewenst instrument, maar de feitelijke introductie ervan vraagt een uitgebreid onderzoek
voordat geadviseerd kan worden om hiermee de bestuurlijke strafbeschikking te vervangen 7.
Overige bestaande (niet-juridische) instrumenten
Buiten het juridisch instrumentarium zijn er ook andersoortige instrumenten in gebruik.
Posten
Het gaat hierbij om het (onopvallend) in de gaten te houden van een locatie met het doel om
een overtreder op heterdaad te betrappen. Bij succes is dit een zeer effectieve manier van
handhaven (heterdaad). Vanwege de (wacht)tijd die gemoeid is met het posten legt de inzet
van dit instrument een relatief groot tijdsbeslag op de capaciteit van het team Toezicht en
Handhaving. In 2018 heeft het team Toezicht en Handhaving op 6 dagen in Tiel gepost voor
bijplaatsingen. Hiermee was 160 uur gemoeid.
Het instrument wordt ingezet bij hardnekkige situaties (met name) bijplaatsingen waarbij
eerdere controles van het afval en buurtonderzoek bij die locatie geen informatie over de
overtreder hebben opgeleverd.
Geweldsbevoegdheid
7

Bestaand onderzoek naar beide instrumenten levert geen eenduidige voorkeur op. Dat vraagt uitgebreid nader
onderzoek naar de gevolgen van de keuze en (juridische) afstemming met de 8 regiogemeenten omdat een keuze voor
de bestuurlijke boete ook de gemeentelijke APV raakt.
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De aanleiding voor het toevoegen van dit instrument is de actuele behoefte van Tiel tot
verruiming van de handhavingstaken die bij Avri worden belegd. De professionaliseringsslag die
team Toezicht en Handhaving de laatste jaren heeft gemaakt, zorgt voor een toenemend
vertrouwen bij gemeenten en dat leidt tot een grotere vraag naar toezichts- en
handhavingstaken richting Avri.
Toekenning van de bevoegdheid door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (verwacht in de
loop van 2019) leidt automatisch tot de mogelijkheid om dit als boa in voorkomende situaties in
te zetten. Per gemeente is begin 2019 afgestemd of de inzet van bevoegdheid en middel
wenselijk is.
Het toepassen van geweld is in de praktijk bedoeld voor de situaties waarbij handhavers zich
tijdens hun werkzaamheden fysiek moeten verdedigen tegen ongewenst gedrag. Onbevoegd
toepassen van geweld brengt het risico van vervolging en aansprakelijkheid met zich mee.
Geweldsmiddel
Vanuit goed werkgeverschap hoort bij een verruimde inzet ook de juiste toerusting:
bewustwording, scholing, training van de medewerker met daarbij de beschermingsmiddelen
om verantwoord en veilig het werk te kunnen doen. Het hebben van een geweldsbevoegdheid
vraagt ook om een bijpassend middel. Het geweldsmiddel 'handboeien' is het minst ingrijpende
middel in vergelijking tot de andere middelen 'wapenstok' en 'pepperspray' die beschikbaar zijn
voor boa in de openbare ruimte (Domein 1) en daarom is voor handboeien gekozen.
Het in bedwang kunnen houden van een verdachte beschermt zowel de verdachte zelf, als de
omstanders, de boa en politie. Het middel dient om een verdachte tot het moment dat de politie
ter plaatse komt vast te kunnen houden en daarbij het gebruik van de armen door de verdachte
te beperken. De verdachte wordt dan overgedragen. De boa's vervoeren zelf geen verdachten
vanaf de plaats van aanhouding.
De handhavers gaan na toekenning van de geweldsbevoegdheid en handboeien als
geweldsmiddel (in de loop 2019) ervaring opdoen met de inzet ervan waar situaties dat vragen.
Er is momenteel geen aanleiding om het aanvragen van de andere geweldsmiddelen
(pepperspray of wapenstok) te overwegen. Mocht die aanleiding in de loop van de tijd ontstaan
dan zal het bestuur hierover tijdig worden geïnformeerd.
Tijdelijke mobiele camera's
Bij het besluit om nieuw afvalbeleid vast te stellen is de inzet van tijdelijke camera's voor
locaties waar hardnekkige problemen zijn met onjuist aangeboden afval, als flankerende
maatregel vastgesteld. Via het algemeen bestuur en vakberaad zijn de gemeenten in 2018
geïnformeerd over de noodzakelijke voorbereidingshandelingen, mochten zij besluiten tot het
inzetten van mobiele camera's.
3.3

Gewenst nieuwe handhavingsinstrument

Juridisch
'De bestuurlijke boete overlast openbare ruimte')
Dit instrument is momenteel niet in gebruik en is het alternatief voor de bestuurlijke
strafbeschikking. Het geeft gemeenten zelfstandig de bevoegdheid om op basis van het
bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht en het Besluit boete overlast in de openbare
ruimte) op te treden tegen veelvoorkomende en overlastgevende overtredingen.
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Voordelen van het instrument zijn:
• dat het minder bewerkelijk is om toe te passen voor de boa's (geen persoonlijk contact
met overtreder noodzakelijk voorafgaand aan boete opleggen);
• opleggen en de directe uitvoering van de sanctie liggen bij hetzelfde bevoegde
bestuursorgaan;
• dat de opbrengsten van de boetes voor Avri (gemeenten) zijn en
• dat voor een aantal overtredingen de hoogte van de boete niet landelijk wordt
voorgeschreven (wel begrenst).
Nadelen van dit instrument zijn:
• het instrument geldt in één keer voor alle overtredingen (APV en ASV tegelijk) zoals
omschreven in de Besluit (geen keuze);
• Avri wordt verantwoordelijk voor het behandelen van bezwaarschriften tegen boetes.
Ook de incasso van de verschuldigde bedragen moet Avri zelf verzorgen. Dat vraagt
om het inrichten van een backoffice voor de taken die momenteel het CJIB doet. Na
bezwaar is beroep bij de kantonrechter en gerechtshof mogelijk;
• Bestaande werk- en administratieve processen moeten worden onderzocht en
aangepast worden bij introductie van dit nieuwe instrument;
• Er is geen garantie dat de financiële opbrengsten opwegen tegen de kosten.
Toepassing van dit instrument vraagt afstemming met - en unanieme instemming van - de 8
Avri-gemeenten en kan daarom nu nog niet worden toegepast. Als het bestuur van Avri dit
instrument overweegt, dan worden hiervoor na vaststelling van het handhavingsbeleid, de
voorbereiding van een onderzoek gestart met de gemeenten. Dit is nodig omdat bij invoering
van dit instrument naar verwachting ook de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening
aangepast moet worden. De afvalstoffenverordening wordt regionaal vastgesteld en is daarmee
door het Avri bestuur zelf aan te passen op dit nieuwe instrument.
Overig (niet-juridische) instrument
Bodycams
De bodycam is een kleine draagbare camera die door de boa's aan het uniform kan worden
gedragen tijdens bekeuringssituaties en toezichtrondes. Uit ervaring elders blijkt de kracht van
het gebruik van bodycams ligt in het voorkomen van escalaties, het bijdragen aan
waarheidsvinding en het vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel. Ook kan het
instrument behulpzaam zijn om beelden te gebruiken om casussen intern te kunnen bespreken.
Mocht een toename van agressie tegen medewerkers van het team Toezicht en Handhaving
aanleiding geven om een pilot met bodycams uit te voeren, dan ontvangt het bestuur hierover
een separaat voorstel.
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6. VERANTWOORDING AAN HET BESTUUR
Met ingang van 2019 (over het jaar 2018) wordt jaarlijks aan het bestuur gerapporteerd over de
inzet op en het effect van handhaving van het afgelopen jaar.
De rapportage bevat een overzicht van:
-bestede uren per actiesoort (per gemeente);
- aantal meldingen (per gemeente);
- aantal boetes (per soort overtreding, per gemeente);
- effect (op vervuiling openbare ruimte en grondstoffen);
- aantal aangiften van agressie (en vervolgactie politie/OM) tegen medewerkers.
De eerste verantwoording wordt begin 2020 aangeboden nadat een half jaar uitvoering is
gegeven aan het actieplan 'afval scheiden heel gewoon' .
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BIJLAGE 1. PLUSPAKKET
Vanwege de parallellen die zijn te trekken tussen inzet op handhaving voor basis- en het
pluspakket worden hieronder kort aandacht besteed aan dit pakket. Daarbij wordt voor de
leesbaarheid zoveel mogelijk de indeling op onderwerp zoals die bij het basispakket is
gehanteerd.
Voor het pluspakket worden uren in de dienstverleningsovereenkomsten of opdrachten met
gemeenten overeengekomen. De inzet op het basispakket wordt vanuit de afvalstoffenheffing
betaald. Voor de inzet op het pluspakket worden aparte budgetten per gemeente
overeengekomen. Als de uren voor de inzet op het pluspakket zijn verbruikt, stopt de inzet om
binnen de afgesproken budgetten te blijven.
De te handhaven normen van het pluspakket hebben een andere wettelijke basis dan het
basispakket, namelijk de Algemeen Plaatselijke Verordening, de Drank- en Horecawet, de wet
Mulder, het Wetboek van Strafrecht en de Gemeentewet.
Te handhaven normen (potentiële overtredingen) pluspakket
Voor het pluspakket wordt een zeer gevarieerd pakket aan regelgeving gehandhaafd. Ook
kunnen per taak meerdere bronnen van regelgeving gelden. Zo is (betaald) parkeren geregeld
in de Gemeentewet, maar ook in de wet Mulder. Bij het toezicht houden in de openbare ruimte
kan er sprake zijn van overtreding de lokale APV maar ook van het Wetboek van Strafrecht. In
het algemeen gaat het bij te handhaven normen om het bevorderen van de leefbaarheid van de
openbare ruimte. Meer specifiek gaat het per onderwerp om de volgende normen:
➢ Parkeren (overlast voorkomen, naleving verkeersregels bevorderen;
betalingsbereidheid belasting bevorderen);
➢ Evenementen (overlast voorkomen, veiligheid bevorderen);
➢ Drank- en Horecawet (minimumleeftijdsgrens alcohol, volksgezondheid);
➢ Honden (overlast voorkomen);
➢ Jeugd (overlast voorkomen);
➢ Afvaldumping en zwerfafval (overlast voorkomen, uiterlijk aanzien, volksgezondheid);
➢ Zonder toestemming gebruik openbare ruimte (overlast voorkomen).
Takenpakket
De controletaken op basis van het pluspakket variëren op basis van de gemaakte afspraken
tussen gemeente en Avri. Veel voorkomende taken zijn:
1. Betaald en correct parkeren;
2. Minimumleeftijd hanteren door horeca voor het verkrijgen van alcohol;
3. Afvaldumpingen en zwerfafval;
4. Hondenbeleid;
5. Evenementen.
Prioriteitstelling
Voor het pluspakket worden er in een DVO meer concreet uitgewerkte afspraken per jaar
gemaakt over de uit te voeren acties en de daarbij behorende gemaximeerde ureninzet.
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Integraal werken door combinatie van basis- en plustaken
De rol van het team Toezicht en Handhaving varieert bij een integrale aanpak op een zo breed
mogelijk spectrum naar de omstandigheden en waargenomen gedrag: van vriendelijke,
complimenteuze benadering in het gebied aan de ene kant tot aan corrigerend optreden in het
verlengde van de politie aan de andere kant.
Het team is daarbij het meest effectief en efficiënt als zij daarbij in de gelegenheid is om
integraal te handhaven. Het team is met een breder takenpakket beter in staat haar werk te
doen, kan indien nodig direct ingrijpen en met meer samenhang actief zijn in de openbare
ruimte. Dit is niet alleen voor de boa zelf een meer bevredigende manier van werken, maar is
ook logischer voor de inwoner omdat er geen werkzaamheden blijven liggen waaraan de boa
voorbij moet lopen, in geval het niet tot het takenpakket van Avri hoort.
Door handhaving en toezicht op het basis- en pluspakket te combineren kan efficiënter worden
gewerkt. Bij een keuze voor uitbreiding van de taken (zo breed mogelijk binnen Domein 1) zijn
handhavers vaker in de kernen van landelijk gebied aanwezig.
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BIJLAGE 2: HANDHAVINGSPLAN 2019
Het jaar 2019 staat in het teken van het nieuwe afvalbeleid. Daarvoor is een actieplan 'afval
scheiden heel gewoon' vastgesteld dat (tijdelijk) de prioriteiten in uitvoering van de
handhavingstaken legt op bijplaatsingen bij ondergrondse containers en schone grondstoffen in
minicontainers.

Actieplan Handhaving
"Afval scheiden heel gewoon"

2019

Auteur

MT Avri

Versie

DEFINITIEF

Datum

DB 3 december 2018
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2

INLEIDING

Voor u ligt het actieplan Handhaving op de afvalstoffenverordening voor 2019.
Daarmee anticipeert Avri op de signalen van gemeenten en inwoners dat zij vrezen dat er meer
afval verkeerd zal worden aangeboden, als gevolg van het nieuwe afvalbeleid.
In 2017 heeft het Algemeen Bestuur het nieuwe afvalbeleid voor 2019 vastgesteld. Dit nieuwe
beleid komt neer op het aanbrengen van een 'serviceprikkel' om inwoners van het
verzorgingsgebied van Avri te stimuleren om tot betere afvalscheiding over te gaan. De
serviceprikkel houdt in dat het restafval bij vrijwel alle huishoudens (buitengebied is
uitgezonderd) niet meer aan huis wordt opgehaald. Het restafval moet worden weggebracht
naar verzamelcontainers in de wijk die op maximaal 250 meter van de perceelsgrens staat en
toegankelijk is met een pas. Ook is de inworpopening qua volume beperkt tot 30 liter per keer.
Voor bewoners van het buitengebied met een minicontainer voor restafval wordt de
inzamelfrequentie verlaagd naar één maal per vier weken.
De serviceprikkel komt voor de inwoner neer op een verlaging van het serviceniveau op
restafval. Daarbij komt dat voor de overige afvalsoorten (lees: grondstoffen) geen
toegangsbeperking ingesteld wordt en er ook geen variabele kosten in rekening worden
gebracht. Het invoeren van deze serviceprikkel verlaagt de drempel (qua gemak en financieel)
om restafval verkeerd aan te bieden: Hetzij in een inzamelmiddel of -voorziening voor
grondstoffen (gratis, zoals voor papier, GFT en PD) dan wel helemaal niet in een inzamelmiddel
of - voorziening voor restafval (bijplaatsing).
In de vorm van een afvaldumping of zwerfafval is dit een taak voor de gemeente (via pluspakket
bij Avri te beleggen).
Kader
De aanpak is gebaseerd op de doelen die we willen bereiken:
- draagvlak bij gemeenten en inwoners voor de nieuwe manier van inzamelen door;
o publieksvriendelijk als gastheer toezicht te houden op de openbare ruimte en
het belonen van inwoners die het op afvalgebied goed willen doen en;
o waar noodzakelijk de negatieve effecten in de openbare ruimte (bewust
verkeerd aangeboden afval) met handhaving aan te pakken;
- zichtbaar zijn met de aanpak (op straat zichtbaar en meer informeren);
- schone grondstoffen (voorwaarde voor hergebruik van grondstoffen) en;
- een schone openbare ruimte (prettige leefomgeving).
De doelen 'draagvlak' en 'zichtbaarheid' zijn van vitaal belang voor de preventieve taken van
Avri. Dit is de opdracht voor het handelen van team Toezicht en Handhaving.
Dit actieplan is het antwoord van Avri op de verwachte overtredingen door het nieuwe beleid:
meer bijplaatsingen rondom verzamelcontainers en vervuiling van grondstoffen. Vanuit de
vraagkant (gemeenten) wordt van Avri verwacht om hier maximaal op in te zetten.
In dit plan wordt het antwoord gegeven hoe het team Toezicht en Handhaving invulling geeft
aan haar bijdrage aan de doelen. Daarnaast worden voor de volledigheid ook de overige
reguliere werkzaamheden (basispakket) op basis van meldingen van inwoners benoemd, ook
met het doel om te laten zien dat hier spanning op zit. Inzet op het creëren en behouden van
draagvlak en extra zichtbaarheid op straat heeft zijn weerslag op de dagelijkse urenbesteding
van de uitvoering. Maar de verwachting is dat het na verloop van tijd zal leiden tot een
groeiende effectiviteit van de gepleegde inzet.
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Avri gaat een op straat zichtbaar signaal aan de inwoners afgeven dat Avri op de volgende
prioriteiten - als gastheer preventief en als handhaver repressief - optreedt:
• het tegengaan en aanpakken van afvalbijplaatsingen bij de ondergrondse containers,
en
• het tegengaan en aanpakken van de vervuiling van grondstoffen. Bijvoorbeeld het
aanbieden van restafval in een minicontainer voor papier.
Met het vaststellen van het nieuwe afvalbeleid heeft het bestuur van Avri extra capaciteit voor
de aanpak van de verwacht toename van het aantal bijplaatsingen beschikbaar gesteld.
Door vroegtijdig de inzet te verhogen en hierbij heel zichtbaar op te treden, kunnen
overtredingen voorkomen worden. Potentiële overtreders kunnen hun gedrag aanpassen en
voor bewuste overtreders wordt door extra inzet de pakkans vergroot. Voor de goedwillende
inwoner is het zichtbaar handhaven geruststellend omdat zij zien dat (de kans op) vervuiling
wordt aangepakt.
Door de gerichte inzet over een wat langere periode door te zetten wordt de kans vergroot dat
de aanpak effectief is. Daarbij wordt uitgegaan van de verwachting dat inwoners een half jaar
na introductie van het systeem gewend zijn geraakt aan de nieuwe manier van het aanbieden
van restafval.
De inzet op basis van het actieplan leidt tot een daling op de inzet van meldingen (vanuit
inwoners en eigen waarnemingen door medewerkers van Avri). Omdat er keuzes gemaakt
moeten worden, wordt er gebroken met de uitvoeringspraktijk waarbij met voorrang en
maximaal werd ingezet op meldingen.
Op verzoek van gemeenten kunnen (jaarlijks) uitvoeringsplannen voor de inzet van Toezicht en
Handhaving worden opgesteld. Dit actieplan is overkoepelend en geldt vanuit het basispakket
voor alle gemeenten.
Ervaringen met uitvoering van dit actieplan in de praktijk leiden er toe dat bijstellingen worden
gedaan voor de periode daarna.

3

AANPAK TEAM TOEZICHT EN HANDHAVING

Dagelijks worden er 20 medewerkers ingezet om integraal toezicht te houden en bij
overtredingen repressief op te treden. De afvalstoffenverordening is een vast onderdeel van het
integraal toezicht.
Bij deze inzet wordt voortdurend gemonitord waar welk ongewenst verschijnsel zich voordoet,
om aansluitend daarop een aangepaste inzet te plegen.
De medewerkers van het team hebben een dubbelrol: gastheer en BOA. Zij geven waar
noodzakelijk invulling aan de rol van BOA in het gebied en schakelen waar mogelijk door naar
de rol van gastheer.
Omdat het niet mogelijk is om alle inzamelroutes en alle ondergrondse containers te
controleren, worden de te onderzoeken gebieden bepaald door team Toezicht en Handhaving
in samenwerking met team Inzameling. Zij bepalen samen de zogenaamde hotspots (locaties,
buurten) waar bijplaatsingen of vervuilde grondstoffen worden verwacht (of al een bestaand
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probleem zijn). Hiervoor komen de teams periodiek (om te beginnen wekelijks) bij elkaar.
Daarnaast wordt er ook zichtbaar gecontroleerd in kleine kernen waar team Toezicht en
Handhaving zonder meldingen niet komt. Door ook hier te controleren wordt voor de inwoners
daar ook duidelijk dat er gecontroleerd wordt (preventieve werking).
Het gecontroleerde afval wordt waar de inzamelcapaciteit dat toelaat ook direct afgevoerd.
Controle op bijplaatsingen (ASV) (zichtbaarheid, preventief en repressief)
Drie koppels van twee BOA's van team Toezicht en Handhaving zijn dagelijks gemiddeld 6 uur
actief op zoek naar bijplaatsingen (dus niet op basis van meldingen alleen).
De bekende hotspots (locaties met hardnekkige vervuiling) in Tiel, Culemborg en Zaltbommel
worden daarbij altijd al meerdere keren per week gecontroleerd.
Per maand worden steeds 10 kleinere kernen (waar reeds een container staat of waar vanwege
het nieuwe beleid een locatie of meerdere locaties worden gerealiseerd) onderzocht op
bijplaatsingen. Dit voor maximale zichtbaarheid op plaatsen waar vanuit de ervaring weinig
overtredingen wordt verwacht (preventie).
Container controles (zichtbaarheid, preventief en repressief)
Drie koppels van twee BOA's van het team Toezicht en Handhaving voeren dagelijks gemiddeld
gedurende 3 uur controles uit op het aanbieden van de juiste categorie afval in de
minicontainer. Dit gebeurt in de ochtend omdat dan de containers voor inzameling gereed
staan. Veelal zal dit in gezamenlijkheid met team Inzameling gebeuren, waarbij de
minicontainer ter plaatse wordt geledigd en wordt gecontroleerd op schone afvalstromen.
Er worden 1-2 routes per dag gecontroleerd. Per actie worden er 100-250 containers
gecontroleerd.
Per maand worden de inzamelroutes van de 5 kleine kernen onderzocht. Dit voor maximale
zichtbaarheid op plaatsen waar vanuit de ervaring weinig overtredingen wordt verwacht
(preventie).
In de praktijk werken twee BOA's tegelijkertijd aan de controles. Voor een maximaal bereik van
de inzet wordt er voor het uitvoeren van het actieplan tijdelijk gewerkt in koppels bestaande uit
een BOA met daarbij een medewerker van team Inzameling. Dat betekent voor het team
Toezicht en Handhaving dat voor dit actieplan de vaste werkwijze van twee BOA's per controle
wordt losgelaten. Met deze werkwijze verdubbelt het bereik - en daarmee streven we naar
maximale zichtbaarheid - van de containercontroles in de regio.
Gele kaarten (met waarschuwingsbrief) en rode kaarten (zichtbaarheid, preventief)
Er zal gewerkt worden met gele waarschuwingskaarten welke aangebracht worden aan de
containers waarbij lichte vervuiling of vervuiling die door onwetendheid is veroorzaakt.
Voorbeelden hiervan zijn een niet biologisch afbreekbare plasticcontainer zak om de container
schoon te houden, dierenharen/uitwerpselen, kattengrind/vogelzand etc. De container wordt in
dit geval wel door de chauffeur geleegd. Er wordt naast de gele kaart ook een
waarschuwingsbrief gestuurd naar het adres om op die manier deze waarschuwingen te
registreren (recidive vast te kunnen stellen) en zichtbaarheid van de controles bij de overtreder
te vergroten.
Bij ernstige vervuiling of vervuiling die bewust veroorzaakt is om het aanbieden van de restafval
te beperken, zoals onder een laagje gft verstopt restafval, wordt er een rode kaart aan de
container aangebracht waarbij deze niet geledigd zal worden. Ook zal er een proces-verbaal
opgemaakt worden door de handhavers. Hiervoor is een 'staandehouding' van de overtreder
noodzakelijk. Als de overtreder niet thuis is zal er op een later moment nog een bezoek aan de
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woning gebracht moeten worden met een minimum van 3 keer alvorens er zonder een
verklaring van overtreder proces-verbaal opgemaakt mag worden. Dit om ons te houden aan de
richtlijnen van Justitie.
Met ingang van het nieuwe beleid in 2019 is er ook sprake van plastic afval in minicontainers
waarop gehandhaafd wordt.
Posten (repressief)
Een effectieve manier om een dader op te sporen is het in de gaten houden van een locatie in
afwachting van een overtreding (posten). Bij een overtreding ontstaat er op die manier een
heterdaad.
Het posten is een tijdsintensieve manier van toezicht houden. Daarom worden de locaties slim
gekozen door team
Toezicht en Handhaving in overleg met de team Inzameling. Zodoende hebben de handhavers
zicht op locaties waar de meeste bijplaatsingen zijn en dit probleem structureel is. De locaties
waarbij het probleem hardnekkig blijft, worden door middel van posten aangepakt door hier
gemiddeld 8-12 uur per week aan te besteden.
Posten werkt alleen als het in burgerkleding en onopvallende auto's wordt gedaan. Er wordt per
keer 3-4 uur gepost. Voor het vergroten van de kans op heterdaad is dit met name in de
ochtend en avond.
Overzicht acties
Soort inzet
Controle bijplaatsing

Containercontroles incl.
kaarten
Posten

Uren
6 uur per dag (6 dagen/week)
door 6 koppels (BOAInzameling)
3 uur per dag (5 dagen/week)
door 6 koppels (BOAInzameling)
8-12 uur per week
door 3 koppels (BOA-BOA)

Invulling
Actief zoeken, bekende
hotspots meerdere keren
per week, 10 kleine kernen
per maand
1-2 routes per dag, 100250 containers per actie, 5
kleine kernen
Locaties met hardnekkige
vervuiling wordt 3-4 uur per
keer geobserveerd

Onderzoek naar nieuwe maatregelen
Cameratoezicht (gemeente in de lead)
Cameratoezicht is onderdeel van het flankerend beleid bij het nieuwe afvalbeleid waartoe in
2017 is besloten. Daarbij is bepaald dat iedere gemeente de mogelijkheid krijgt om te beslissen
of en waar ze cameratoezicht wenst.
Het houden van toezicht met camera's is bedoeld voor de locaties waarin de vervuiling
hardnekkig is en andere maatregelen niet het gewenste effect hebben gehad (hotspots). Het
aanwezig zijn van camera's (en borden om daarop te wijzen) is zeer zichtbaar.
Het plaatsen van een camera bij een ondergrondse brengvoorziening met als doel het opsporen
van overtreders is overigens niet per definitie effectief: de identiteit van een overtreder moet
vastgesteld kunnen worden en ook kentekens moeten te herleiden zijn tot de overtreder.
Daarom wordt de inzet van dit middel eerst verder onderzocht en voorbereid voor inzetbaarheid
als nieuwe maatregel.
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In de gevallen dat de identiteit vastgesteld kan worden, is cameratoezicht een effectief
opsporingsmiddel. De constante waarde zit in de preventieve werking.
Vanuit de gemeente Tiel en Culemborg is - desgevraagd - momenteel geen behoefte aan
cameratoezicht op hotspotlocaties.
Ludieke acties (nudging)
Elders in het land wordt door middel van het geven van positieve prikkels getest of gewenst
gedrag kan worden bewerkstelligd door de omgeving van een afvallocatie aan te passen. Een
actueel en sprekend voorbeeld daarvan is de aanleg van zgn tuintjes bestaande uit kunstgras
en -bloemen rondom ondergrondse containers. De inzetbaarheid van dit soort acties wordt
onderzocht als voorbereiding op inzetbaarheid als nieuwe aanvullende maatregel.

4

ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN

Borden of stickers (zichtbaarheid, preventief)
Er worden voorafgaand aan het nieuwe beleid informatieve boodschappen geplaatst bij nieuwe
locaties van ondergrondse afvalcontainers. Deze borden of stickers helpen met een positieve
boodschap om de bewoners te stimuleren het afval goed aan te bieden. Dit ondersteunt de
nadruk op de rol van gastheerschap in het gesprek met inwoners door medewerkers van team
Toezicht en Handhaving. Het benadrukt het goede gedrag van inwoners, gebaseerd op
vertrouwen.
Voor situaties (bestaand en nieuw) waar blijkt dat dit niet werkt, en er dus sprake is van
structurele vervuiling, worden borden geplaatst bij ondergrondse verzamelcontainers waarop
het verbod op het onjuist aanbieden van afval (bijplaatsingen) wordt gemeld. Het boetebedrag
wordt erbij genoemd, evenals het telefoonnummer voor meldingen en het containernummer.
Deze borden ondersteunen de BOA in zijn repressieve rol waarin hij de overtreder kan wijzen
op de borden als aankondiging dat fout gedrag tot een bekeuring leidt.
Algemene communicatie (zichtbaarheid, preventief)
De aanpak van team Toezicht en Handhaving draagt bij aan een prettige leefomgeving van de
inwoners. Hoe team Toezicht en Handhaving dat doet laten we zien via artikelen in de lokale
bladen en via de Avri-website en Afval-Scheiden-Heel-Gewoon-kanalen.
In overleg met de gemeenten bieden wij maandelijks een artikel aan over het werk van de
boa's, tips over hoe aangetroffen bijplaatsingen of afval wél kunnen worden aangeboden en
tussentijdse resultaten van de nul-meting. Deze communicatie ondersteunt het team Toezicht
en Handhaving met name bij de rol van gastheer in het gebied.
Specifieke communicatie (zichtbaarheid, preventief)
Bij aanvang van dit actieplan informeren wij in de artikelen over de aanpak van handhaving, te
weten: helpen hoe het moet , waarschuwing (gele kaart) en tenslotte een rode kaart en boete.
De preventieve werking die uitgaat van de zichtbaarheid van team Toezicht en Handhaving
wordt versterkt door het aankondigen van de aanpak. Wij proberen ook de regionale media te
interesseren in een human interest verhaal over het werk van team Toezicht en Handhaving
zodat meer achtergrond vanuit een ‘onafhankelijk medium’ aan inwoners vertelt kan worden.
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Alle communicatiemiddelen, zo ook de gele en rode kaarten zijn begrijpelijk geschreven (B1).
De kaarten geven informatie en consequenties van het niet goed aanbieden van het afval. Wij
werken aan de hand van een communicatiekalender waarbij wij de communicatiekanalen en
onderwerpen inplannen.
Uit gedragspsychologische studies blijkt dat verboden bij gedragsverandering minder effectief
zijn. Daarom hebben de borden bij hotspots een stimulerende tekst “wat mag hier ”, en geen
afwijzende tekst “wat mag niet”.
Er worden echter wel twee type borden in Rivierenland getoetst: een bord met stimulerende en
een bord met afwijzende tekst om daarvan het effect te meten.
Ook zal er maandelijks gepubliceerd worden over uit te voeren acties (preventief) en resultaten
(het aantal uitgedeelde boetes en de resultaten van het posten bij hotspots). Deze
communicatie achteraf ondersteunt de repressieve rol van team Toezicht en Handhaving.
Gemeente en Avri zullen ieder over hun bevoegdheden communiceren. Beleidskeuzes die de
gemeenten maken worden vanuit de gemeente en via de gemeentelijke kanalen
gecommuniceerd. De eventuele inzet van cameratoezicht wordt dan vanuit de gemeente
gecommuniceerd.

5

MONITORING

De uitvoering wordt voortdurend gemonitord. Periodiek (om te beginnen wekelijks) komen
hiervoor de teams Inzameling en Toezicht en Handhaving bij elkaar. Dit om te zorgen dat de
aanpak blijft aansluiten op de situatie in de openbare ruimte.
Vanuit de nulmeting wordt het effect op de openbare ruimte periodiek gemeten. Dit om te
bezien of de inzet effectief is en of er aanvullende maatregelen nodig zijn om het effect te
vergroten.
De resultaten van nog te onderzoeken nieuwe maatregelen (3.5) worden bij een positieve
uitkomst omgezet in ondersteunende maatregelen (4). Met het onderzoeken van nieuwe
maatregelen wordt getest; wat werkt er in de praktijk en draagt bij aan effectieve keuzes die
gemaakt moeten worden bij de inzet.

6

OVERIGE REGULIERE WERKZAAMHEDEN

Buiten de twee speerpunten van het nieuwe beleid zijn er ook andere taken die tot het
basiswerkpakket van team Toezicht en Handhaving horen. Deze werkzaamheden komen voort
uit meldingen (van inwoners en eigen organisatie).
6. Te vroeg aanbieden inzamelmiddelen (minicontainers en zakken PD bij de hoogbouw);
7. Containers die aan het einde van de inzameldag niet op het eigen perceel worden
geplaatst;
8. Illegale inzameling van textiel en metalen;
En niet gebaseerd op meldingen:
9. Preventief toezicht (gastheerschap).
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10. Nieuwe ontwikkelingen:
o Bedrijven die huishoudelijk afval van particulieren innemen (oa.
containerverhuurbedrijf) en zo als een illegale milieustraat functioneren;
o Gebruik van containers van Avri voor huishoudelijk afval door bewoners
(bijvoorbeeld arbeidsmigranten) in woningcomplexen die geen recht op een
container hebben;
o Diefstal uit textielcontainer.
Een aantal verboden uit de regionale afvalregelgeving worden niet of weinig overtreden, leveren
geen meldingen op en maken daarom geen vast onderdeel uit van de dagelijkse inzet
(bijvoorbeeld autowrakken, correct gebruik inzamelmiddel, opslag van afval in de openbare
ruimte). Daarnaast wordt er voor het stimuleren van het aanbieden van zuiver restafval alleen
gewerkt met communicatie, een prijsprikkel (variabel tarief) en een serviceprikkel en wordt
hierop niet gehandhaafd. Als een inwoner ervoor kiest om grondstoffen bij het restafval aan te
bieden, dan betaalt hij daarvoor de prijs in de vorm van hogere afvalstoffenheffing en minder
gemak omdat hij vaker een gang moet maken naar de restafvalvoorzieningen.
De overgang van minicontainers voor restafval naar een ondergrondse container en de
verkleining van de inworpopening van de ondergrondse containers leidt naar verwachting tot
een toename van het bezoek aan - en discussie op - een milieustraat. Dit kan leiden tot een
extra behoefte aan ondersteuning vanuit team Toezicht en Handhaving.
NB: Door inzet op de speerpunten zal een aantal reguliere werkzaamheden niet of in veel
minder mate kunnen worden uitgevoerd.

7

VERANTWOORDING

Maandelijks wordt er gerapporteerd vanuit het team Toezicht en Handhaving aan het MT over
de inzet en resultaten van het actieplan.
De rapportage bevat een overzicht van:
- bestede uren per actiesoort;
- een overzicht van de bezochte gemeenten;
- wat het resultaat was van de actie (hoeveel containers bekeken, hoeveel waren
vervuild, hoeveel schoon)?
- hoe verloopt de vervuilingsgraad van de grondstofcontainers? Verbetert de zuiverheid
van de grondstoffen of niet?
- welke suggesties hebben de teams Toezicht en Handhaving en Inzameling voor de
inzet voor volgende maand en beleidsaanpassingen die bijdragen aan de doelstellingen
(wat kan er beter, wat moet er anders)?

Een half jaar na invoering van het nieuwe inzamelsysteem ontvangt het dagelijks bestuur
verantwoordingsinformatie over dit actieplan.
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Avri
Meersteeg 15
Postbus 290
4190 CG Geldermalsen
(0345) 58 53 53
info@avri.nl
www.avri.nl

@avrischoon
Avri Filmkanaal
Avri

Avri is een samenwerkingsverband van de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe,
Maasdriel, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.
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Aan
Vergadering
Agendapunt
Van
Onderwerp

:
:
:
:
:

Algemeen Bestuur
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Dagelijks Bestuur
Maatregelen Tiel Schone Stad

Voorstel
1. In te stemmen met de uitvoering van het plan ‘Tiel Schone Stad’.
2. Keuze te maken voor één of meer van de volgende opties:
a. Uitvoeren van de gewenste maatregelen in 2019, waarvan de kosten € 87.415,00
bedragen.
b. Uitvoeren van de gewenste maatregelen in 2019, waarvan de kosten € 61.594,00
bedragen (door de reeds begrootte inzet van uren gericht op grondstofcontrole, zoals
vermeld in ‘Actieplan Handhaving Afval Scheiden Heel Gewoon’, te benutten voor de
controle op bijplaatsingen).
c. Uitvoeren van de gewenste maatregelen in 2020, waarvan de kosten € 129.272,00
bedragen.
3. De uitvoering van het plan tijdig te evalueren.

Inleiding
Op 14 februari 2019 heeft er een overleg plaats gevonden tussen de voorzitter van het DB van Avri en
de wethouder van de gemeente Tiel over het nieuwe inzamelbeleid dat per 1 juli a.s. ingaat. Dit is de
aanleiding voor dit voorstel. De gemeente Tiel heeft in dat overleg aangegeven dat ze vreest dat met
het nieuwe beleid de reeds bestaande problemen van vervuiling van de openbare ruimte, door onjuist
aanbieden van het afval, zullen verergeren en de reeds geplande inspanningen niet afdoende zijn om
in Tiel eenzelfde kwaliteitsniveau te halen als in andere gemeenten.
Tiel had graag nog een onderzoek naar na-scheiding aan het maatregelen pakket toegevoegd. Dit
maakt volgens echter geen deel uit van de afspraken van 14 februari 2019 en draagt ook niet bij aan
de geformuleerde doelstelling van het plan. In het najaar zal in het AB een strategische oriëntatie op
de toekomst van Avri plaatsvinden en zal gekeken worden naar de wenselijkheid van een onderzoek
naar na-scheiding.
De gemeente Tiel heeft tevens verzocht om Avri te laten toezien op het gebruik van de openbare
prullenbakken om te voorkomen dat inwoners deze gebruiken om af te komen van hun restafval. Het
Dagelijks Bestuur heeft geoordeeld dat dit niet past in het basispakket. In het AB van 9 september
2018 is de bestaande taakverdeling tussen Avri en de gemeenten over het handhaven besproken.
Avri handhaaft vanuit het basispakket alleen op de Afvalstoffenverordening (Asv). Handhaving op de
Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) is een taak van de gemeente, die in de vorm van een
pluspakket bij Avri kan worden gelegd. Het controleren van prullenbakken valt binnen de APV en dus
niet binnen de ASV. In dit plan wordt hiervan dan ook niet afgeweken
Toelichting op de maatregelen in het plan ‘Tiel Schone Stad’
Door de gemeente Tiel en Avri zijn aanvullende maatregelen geïnventariseerd (bijlage). De
maatregelen zijn op een drietal punten onderzocht: de uitvoering van inzamelen en schoonhouden,
communicatie en handhaving. Uit deze inventarisatie zijn huidige taken in beeld gebracht en de extra
inzet geformuleerd.
Bij de inzamelingstaken zal worden ingezet op reiniging, lediging en monitoring. Waarbij er gestuurd
zal worden op meer integraal werken, zodat er een synergie-effect optreedt. Het ledigingsschema is
hierbij leidend. Verder gaan we aanvullende communicatie uitingen, ondersteuning en samenwerking
met verschillende doelgroepen uitvoeren.
De aanvullende maatregelen voor Tiel, in het kader van ‘Tiel Schone Stad’, zoals extra toezicht in de
weekenden bij ondergrondse containers zijn in ieder geval gedurende de tweede helft van 2019
gewenst.
Beoogd effect
Het voorkomen van toename van vervuiling in de openbare ruimte van Tiel door de invoering van het

nieuwe afvalbeleid.
Argumenten
1.1. De gemeente Tiel verwacht als gevolg van het nieuwe beleid meer negatieve gevolgen te ervaren
dan de andere gemeenten zullen ervaren.
Omdat de gemeente Tiel een sterkere mate van verstedelijking kent, verwacht Tiel meer problemen
met ontwijkgedrag zoals bijplaatsingen en grondstofvervuiling. Het is dan ook passend om voor Tiel
extra inzet te plegen om dit ongewenste gedrag tegen te gaan.
2.b.1 Om kosten te besparen wenst Tiel de bestaande voorgenomen inzet op handhaving te wijzigen
Op 3 december jl. heeft het DB kennisgenomen van het ‘Actieplan Handhaving Afval Scheiden Heel
Gewoon (basispakket)’. Het actieplan is een uitwerking van acties binnen het door het bestuur
bepaalde kader. In 2019 zal er geprioriteerd ingezet worden op de twee verwachte gevolgen van het
nieuwe afvalbeleid: bijplaatsingen en vervuilde grondstofstromen. De gemeente Tiel wenst de
prioriteiten te verleggen naar bijplaatsingen en extra toezicht (posten) op deze overtreding. Hiermee
vindt er een verschuiving plaats van de vastgestelde uren ten koste van het toezicht op zuivere
grondstofstromen, zodat er een besparing van kosten ontstaat op het plan ‘Tiel schone Stad’.
Kanttekeningen
2.b.1. Bij het aanpassen van de inzet op prioriteiten uit het Actieplan Handhaving Afval Scheiden Heel
Gewoon kan er minder gehandhaafd worden op zuivere grondstofstromen, hetgeen gezien de grote
risico’s van vervuiling niet wenselijk is.
De inwoners en het milieu hebben belang bij het uitvoeren van handhavingsacties van Avri op schone
grondstofstromen. Te weinig handhaving kan leiden tot lagere kwaliteit van grondstofstromen en kan
bijvoorbeeld vervolgens leiden tot afkeur van vervuilde vrachten (met boetes tot gevolg) en de kans
dat kostbare grondstoffen als restafval moeten worden verwerkt tegen hogere verwerkingstarieven.
Het risico hierop is in de begroting ingeschat op € 400.000 voor de acht gemeenten gezamenlijk. Het
risico op vervuiling van grondstofstromen in gemeente Tiel en de potentiele kostenpost daarvan voor
de inwoners van Rivierenland, is groter dan de besparing die bereikt wordt door de verschuiving van
kosten.
Communicatie
In afstemming met de gemeente Tiel wordt het communicatietraject ingezet voor ‘Tiel Schone Stad’.
Daarnaast zal er een gezamenlijk persbericht van gemeente Tiel en Avri uitgebracht worden in
navolging van het gezamenlijke persbericht van februari jl.
Financiën
De kosten voor de extra maatregelen zijn weergegeven in onderstaande tabel.
Onderdelen
Operatie

Specificatie

2019

2020

Calamiteiteninzameling weekenden

€ 13.542

€ 26.713

Ondergrondse containers frequent schoonhouden

€ 14.212

€ 3.747

Digitaliseren en analyseren gegevens uit monitoring

Communicatie

Handhaving

€ 3.146

€30.900

€30.460

Extra tuintjes en grondplaten op ondergrondse containers

€ 2.133

€ 4.266

Campagne extra inzet Repair Kid

€ 2.000

Participatie verenigingen en buurtpreventie overleg

€ 2.400

Totale kosten

Totale kosten

€ 6.533

€ 4.266

Extra preventief toezicht in weekend op bijplaatsingen

€ 16.266

€ 32.532

Extra inzet handhaving in weekenden

Totale kosten
Totale kosten exclusief BTW
BTW (13,5%)
Totale kosten inclusief BTW

€ 23.319

€ 46.638

€ 39.585
€ 77.018
€ 10.397
€ 87.415

€ 79.170
€ 113.896
€ 15.376
€ 129.272

De kosten komen ten laste van het basispakket, want onze GR is gebaseerd op uniformiteit qua beleid
en solidariteit qua kosten.
De totale kosten van de gewenste maatregelen voor 2019 en 2020 komen hierbij uit op € 216.687,00

Voor 2019 worden de kosten verwerkt in de bestuursrapportage 2019. Voor 2020 worden de kosten
opgenomen in de eerste begrotingswijziging 2020. Het effect op de afvalstoffenheffing 2020 is € 1,42.
Indien ervoor gekozen wordt, om de uren die reeds begroot zijn voor de handhaving op grondstofstromen in
te zetten voor handhaving op bijplaatsing, dan zal in 2019 het begrootte bedrag voor de uitvoering van het
plan ‘Tiel Schone Stad’ met € 25.821,00 verminderd worden. Hiermee worden de kosten € 61.594,00.

In bovenstaande tabel is het periodiek controleren van prullenbakken niet opgenomen omdat dit een
APV taak is die niet binnen het basispakket thuishoort. Voor Tiel was het wel wenselijk om deze taak
op te nemen. Deze activiteit en kosten ad. € 11.798,00 zullen, indien gewenst door Tiel, worden
ondergebracht in het pluspakket ten laste van de gemeente Tiel.
Uitvoering
Bij het nemen van dit besluit zal Avri vanaf 1 juli deze inspanningen gaan verrichten in Tiel.
Bijlagen
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Overzicht bestaande dienstverlening en inventarisatie aanvullende maatregelen

INFORMATIENOTITIE
De gemeente Tiel heeft de zorg geuit dat het nieuwe afvalbeleid zoals dat wordt ingevoerd op 1 juli 2019 leidt tot
overlast door onjuist aangeboden restafval (bijplaatsingen en zwerfafval). Daarnaast beschouwt de gemeente Tiel
de inspanningen vanuit het Basispakket ontoereikend. Ook onder het bestaande beleid is veel inzet nodig om het
probleem van onjuist aangeboden afval beheersbaar te houden.
De aanpak zoals Avri die uitvoert en/of heeft voorbereid bestaat uit de onderdelen Operatie, Communicatie en
Handhaving (A). Aansluitend zijn de opties voor extra inzet (B) vermeld.

Inventarisatie huidige dienstverlening:
A1. Uitvoering (afval)
• Reguliere inzameling door team Inzameling (2x per week met kraanwagen)
• Melden bijplaatsingen door team Inzameling aan team Handhaving, opruimen binnen 2 werkdagen.
• Wassen van een deel van de ondergrondse containers (ma-di).
• Lokaal netwerk benutten (bij elkaar brengen partners). In Tiel zijn met de woningbouwverenigingen
afspraken gemaakt om gebruik van ondergrondse afvalcontainers te combineren (gastgebruik toestaan bij
hoogbouw en bij VVE's). Als tegenprestatie zijn we bij gastgebruik extra scherp op onjuist aangeboden
afval. Dat wordt zo snel mogelijk na constatering weggehaald.
• Meetsystemen vulgraadmeting restafval leveren een voorspelling voor een trend op waarbij het beste
ledigingsmoment kan worden bepaald en waarmee de toegankelijkheid van de container voor gebruikers
zo goed mogelijk wordt geborgd.
• De afvalcoach die invulling geeft aan de behoefte aan maatwerk voor inwoners die vanwege persoonlijke
omstandigheden niet kunnen deelnemen aan het systeem en waarbij de gemeentelijke voorzieningen in
het Sociaal Domein geen uitkomst bieden.
• Er wordt een monitoringsystematiek opgezet om de huidige vervuilingsproblematiek en de gevolgen van
het nieuwe beleid inzichtelijk te krijgen en daarop bij te kunnen sturen

A2. Communicatie
• Communicatie en motivatiecampagne Afval Scheiden Heel Gewoon waarbij gedragsinterventies zijn
opgenomen voor het stimuleren van gewenst gedrag (goed afval scheiden en aanbieden, weerstand
verminderen, bijplaatsingen voorkomen).
• Communicatie (algemeen en in afstemming met de gemeente) bijvoorbeeld over het werk van boa's, tips
hoe afval correct kan worden aangeboden, artikelen in de media (krant, magazines en online), Enieuwsbrief, Afval & Zo. Maar ook specifieke communicatie (over start Actieplan Handhaving Afval
Scheiden Heel Gewoon, de betekenis van gele en rode kaarten, borden/stickers bij hotspots, publiceren
van de resultaten van handhavingsacties enz.
• Voorlichting aan groepen tijdens reguliere bijeenkomsten, bijv. ouderkamers basisonderwijs, koffie
ochtenden.

•
•
•

•
•

Doelgroepen communicatie voor inwoners met een niet-westerse achtergrond en de inzet van max. 3
Repair Kid acties..
Acties in wijken met matige/lage sociale cohesie en laag geletterdheid. Inzet van posters.
Aanpak hotspots waarbij een fysieke maatregelen (zichtbaarheid), informatie en motivatie (gewenste
norm) en gedragsinterventies waarbij op de mate van sociale cohesie wordt afgestemd. Bij lage cohesie:
instructie stickers, zichtbare controles, aanspreken zonder (in eerste instantie te) bekeuren, extra
grofvuildagen of extra instructieborden plaatsen.
Ludieke acties (nudging) zoals het 'aankleden' van één locaties (bijv. met kunstgras en bloemen of
instructie graffiti).
Educatieve acties waaronder rondleidingen en een lespakket (jeugd en migranten).

A3. Handhaving
• Het actieplan Handhaving Afval Scheiden Heel Gewoon 2019. Dit is het antwoord op de mogelijke effecten
van het invoeren van de serviceprikkel op restafval dat voortaan moet worden weggebracht: bijplaatsingen
en vervuiling van grondstoffen. De aanpak komt neer op
o extra en zichtbare controle op bijplaatsingen rondom verzamelcontainers en
o controle van minicontainers voor grondstoffen op de aanwezigheid van vervuiling
o gele kaarten aan de minicontainer waarop een waarschuwingsbrief per post op volgt
o rode kaarten aan de minicontainer en waarbij de mincontainer blijft staan en een boete volgt
o posten bij hardnekkige vervuilingssituaties.
• Het toevoegen van extra handhavingscapaciteit aan het team Toezicht en Handhaving. Het bestuur heeft
bij het vaststellen van het nieuwe beleid ook besloten 1,5 fte extra formatie beschikbaar te stellen.

Inventarisatie gewenste aanvullende maatregelen voor Tiel Schone Stad:
B1. Uitvoering (afval)
•
•

•
•
•

Extra calamiteiteninzameling bij ondergrondse restafvalcontainers om te voorkomen dat de container vol
raakt in weekenden en tijdens evenementen.
Verhogen frequentie van monitoren en opruimen bijplaatsen ondergrondse containers:
o juli en aug 2019: 5 dagen per week
o sept – dec 2019: 1 dag per maand (extra)
o 2020: 1 dag per maand (extra)
Integrale handhaving door gecombineerde inzet van Inzameling, IBOR en Handhaving
Afschaffen 2 dagen regeling en daarmee binnen 1 werkbare dag de meldingen van bijplaatsing te
verwijderen. Meldingen voor 12 uur worden s’middags nog opgehaald.
Opzetten en uitvoering monitorsystematiek op zwerfafval, dumpingen, prullenbakken, bijplaatsingen en
effect van communicatiemaatregelen.

B2. Communicatie
• Roadshow in de gemeente met extra inzet van Repair Kids om kinderen te betrekken en ouders te
informeren;
• Doelgroepencommunicatie voor migranten uit Oost-Europa. Flyer voor arbeidsmigranten te verspreiden bij
verzamelhuizen en Poolse winkels. Poster/flyer voor inwoners rond hotspots.
• Drie extra proefopstellingen (wisselen elk drie maanden) rond ondergrondse containers met- naast een
“tuintje””- bord/sticker op de grondplaat met instructieve en repressieve boodschap. Hiermee onderzoeken
we wat effectief is en een bepaalde omgeving.
• Beplakken ondergrondse containers in het Promenadegebied in samenwerking met o.a. bewoners,
winkeliersvereniging en Oudheidkamer.
• Ondersteuning bij samenwerking met clubs en burgerparticipatie (Tiel Tip Top, Operatie Groen Tiel Oost
en Clubhuis Tiel, buurtpreventie Wadenoijenlaan en Passewaaij. Extra bijeenkomst voor draagvlak en
input.

•
•

Het leveren van content voor extra online en offline
communicatie over acties in Tiel.
Ondersteunen van de interne communicatie van de gemeente Tiel, het organiseren van een bijeenkomst
voor alle medewerkers met klantcontact.

B3. Handhaving
• Extra inzet Handhaving door het posten op bijplaatsingen in de weekenden.
• Extra integraal toezicht en handhaving in de weekenden op bijplaatsingen:
• Extra inzet op huishoudelijk afval in prullenbakken in de openbare ruimte (17 rondes in juli en augustus,
daarna 1 ronde per maand) deze taak is buiten de maatregelen gehouden gezien het hier geen basistaak
is vanuit de Asv maar een APV taak is en daarmee in het pluspakket thuis hoort.
Kosten aanvullende maatregelen:

De kosten voor de extra maatregelen zijn weergegeven in onderstaande tabel.
Onderdelen
Operatie

Specificatie

2019

2020

Calamiteiteninzameling weekenden

€ 13.542

€ 26.713

Ondergrondse containers frequent schoonhouden

€ 14.212

€ 3.747

Digitaliseren en analyseren gegevens uit monitoring

€30.900

€30.460

Extra tuintjes en grondplaten op ondergrondse containers

€ 2.133

€ 4.266

Campagne extra inzet Repair Kid

€ 2.000

Participatie verenigingen en buurtpreventie overleg

€ 2.400

Totale kosten
Communicatie

Handhaving

€ 3.146

Totale kosten

€ 6.533

€ 4.266

Extra preventief toezicht in weekend op bijplaatsingen

€ 16.266

€ 32.532

Extra inzet handhaving in weekenden

Totale kosten
Totale kosten exclusief BTW
BTW (13,5%)
Totale kosten inclusief BTW

€ 23.319

€ 46.638

€ 39.585
€ 77.018
€ 10.397
€ 87.415

€ 79.170
€ 113.896
€ 15.376
€ 129.272

De totale kosten van de gewenste maatregelen voor 2019 en 2020 komen hierbij uit op € 216.687,00
Voor 2019 worden de kosten verwerkt in de bestuursrapportage 2019. Voor 2020 worden de kosten
opgenomen in de eerste begrotingswijziging 2020. Het effect op de afvalstoffenheffing 2020 is € 1,42.
In bovenstaande tabel is het periodiek controleren van prullenbakken niet opgenomen omdat dit een
APV taak is die niet binnen het basispakket thuishoort. Voor Tiel was het wel wenselijk om deze taak
op te nemen. Deze activiteit en kosten ad. € 11.798,00 zullen dan worden ondergebracht in het
pluspakket ten laste van de gemeente Tiel.
Indien gekozen wordt de uren voor grondstofstromen in te zetten voor bijplaatsing zal in 2019 het bedrag
met € 25.821,00 in mindering worden gebracht. Hiermee worden de kosten € 61.594,00.

Overig
Er zijn meer maatregelen door Avri en Tiel onderzocht en daarbij is in gezamenlijke bepaald deze geen deel van
de inventarisatie te laten zijn:
-

Extra wassen van ondergrondse containers->

Geen materieel en mankracht voor

-

Container Damstraat (veel aanbod, snel vol)->

wordt per 1 juli 100% bedrijfsafvalcontainer.

-

Handhavingscapaciteit meer accent bijplaatsingen->

valt onder basispakket, Actieplan hh ASHG

-

Handhavingscapaciteit meer accent meldingen->

valt onder basispakket, Actieplan hh ASHG

-

Handhavingscapaciteit minder grondstofcontrole->

valt onder basispakket, Actieplan hh ASHG

-

Mobiel cameratoezicht->

inzet afhankelijk van wens gemeenteraad Tiel.

COMMUNICATIE- EN
MOTIVATIECAMPAGNE 2019
AFVAL SCHEIDEN HEEL GEWOON

Versie 4

Inhoud
Nieuw beleid
Doel
Doelgroepen
Gedrags(interventie)model
Strategie
Aanpak & middelen: een voorzet!
Planning
Vervolgstappen

Nieuw beleid
Why
De Avri-gemeenten willen een duurzaam en schoon Rivierenland. Grondstoffenschaarste
en klimaatverandering vragen om een circulaire economie. Wij stimuleren en helpen
inwoners zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen uit het afval te halen en dringen
hiermee de CO2 uitstoot door restafvalverbranding terug. Zo sparen wij samen de aarde.

How
Met omgekeerd inzamelen, informatie, gedragsinterventies en handhaving helpen wij
inwoners hun afval goed te scheiden. Van inwoners vraagt dit om bewust (gedrag!) afval
scheiden. Wij maken het inwoners gemakkelijk om zoveel mogelijk afval te scheiden en dit
ook op een goede manier te doen. Wij halen grondstoffen aan huis op en hebben
toegankelijke milieustraten. Restafval brengt men zelf weg.

What
in 2020 gemiddeld 75 kg restafval per inwoners per jaar overhouden in de Avri-gemeenten.

Interventie- en communicatiedoel
Gedragsverandering inwoners
Inwoners gaan hun afval beter scheiden, waardoor per inwoner
nog maar 75 kg restafval per jaar over blijft.
Minder verspilling van grondstoffen

Inwoners zamelen GFT apart in
Inwoners zamelen glas en blik apart in
Inwoners zamelen papier en karton apart in
Inwoners zamelen textiel, KCA en grofvuil apart in

Ondersteunen bij het tegengaan van bijplaatsingen
Vergroten van het begrip voor en de acceptatie van het
afvalbeleid
Imago Avri en gemeenten verbeteren
inwoner ondersteunend, duurzaam, circulaire economie

Doelgroepen
Extern
Inwoners van de 8 gemeenten
Gezinnen
Anderstaligen/laaggeletterden
Jongeren
Ouderen en minder validen
Hoogbouw, laagbouw en buitengebied

Maatschappelijke en belangorganisaties o.a.
Scholen, verenigingen (sport, eco, ouderen etc)

Media = intermediair & beïnvloeder
Lokaal, regionaal, landelijk & vakbladen

Gedrags(interventie)model
1.

4.

2.

3.

1. Wil wel, kan niet
2. Wil wel, kan wel
3. Wil niet, kan wel
4. Wil niet, kan niet
geen optie voor communicatie

B=MAT = Motivatie, kunnen en prikkels

Strategie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Basis op orde
Gewenst gedrag communiceren en aanmoedigen
Weerstand reduceren
Meer beeld, minder tekst
Sociale norm gebruiken
Inzicht in eigen gedrag
Gericht op de belevingswereld
Social modelling
Focus kritiek moment van gedrag
Testen, evalueren en leren

1. Basis op orde (1.2,3,4)*
Ondergrondse containers
Schoon, onbeschadigd, toegankelijk en zichtbaar
Heldere instructiestickers
Signaal sticker t.b.v. doorbreken van gewoonte gedrag

Kennis vergroten
Wat hoort waar ?
Afvalwijzer, Avri App, Quiz, App, Afval&Zo etc

Waar staan de containers ?
Website, Avri App

Maak het jezelf gemakkelijk!
Wederkerigheid: afvalzakje meegeven
Tips en herkenbare voorbeelden o.a. 100-100-100
* Cijfers refereren aan het Fogg’s gedragsmodel

2. Gewenst gedrag communiceren (1.2,3)
Communiceren van het gewenste gedrag
Bekende sociale norm wordt als prikkelend
ervaren en beter herinnerd.

Gewenst gedrag aanmoedigen > imitatie gedrag
Tonen dat de sociale omgeving het al doet

3. Weerstand reduceren

(4,3)

Reactance (beperking autonomie)
Erkennen ‘dat het best lastig kan zijn’
Keuze geven ‘blik hoeft niet apart, mag wel’
Weerstand als kansloos framen: ‘we moeten allemaal’

Skepticism (feiten worden niet geloofd)
Twee kanten van het verhaal tonen (erkenning)
Garanties geven (bewijs van elders)

Inertia (men wil niet en sluit zich af)
Makkelijk maken, instructie

4. Meer beeld, minder tekst
Film en foto’s
Pictogrammen
Animaties en infographics

(1,3)

5. Sociale norm

(1,2,3)

Positioneren van gedrag als dat de sociale omgeving
normaal vindt.
“In Rivierenland scheiden inwoners hun plastic al sinds 2008”
“Inwoners doen het al behoorlijk goed vergeleken met xx”

Mensen toetsen en passen hun gedrag
aan op hun sociale omgeving
Restafvalmeter van Rivierenland
communiceren.

6. Inzicht in eigen gedrag

(1,2)

Inzicht in eigen gedrag
Eigen gedrag wordt positiever voorgesteld
“Check je aanbiedingen bij BSR”
“ gemiddeld x aanbiedingen restafval in 2018, wat heb jij
in 2018 aangeboden? Wat is jouw doel in 2019?”
Restafvalmeter in kranten en via social verspreiden

Kennis van normgedrag maakt
bijstellen eigen gedrag mogelijk

7. Gericht op belevingswerelden
(1.2,3)

Belevingswerelden
Dicht bij huis houden, herkenbaar, voorstelbaar
Aansluiten op de leefstijl

8. Social modelling
Identificatie met persona’s en
ambassadeurs 100-100-100
Persona’s
Tonen gewenst gedrag

9. Focus op het kritieke moment
In huis, bij het scheiden van afval
Bij het wegbrengen van restafval en grondstoffen
Bij de inkoop

10. Strategie, tot slot
Avri en gemeenten versterken elkaar
Kanalen en netwerken gebruiken
Aansluiting zoeken met o.a. programma duurzaamheid

Gebruik maken ervaringen van anderen
Interventies breed uitzetten, inzoomen waar kan
Leren, testen, evalueren en aanscherpen

Boodschappen bij invoering
Centrale boodschap
Vanaf 1 juli 2019 brengen de meeste inwoners hun restafval naar
ondergrondse containers. Door beter afval te scheiden verspillen
we geen bruikbaar materiaal en houden we minder restafval over,
waardoor er nog maar 75 kg restafval p.p.p.j. over blijft én we de
aarde sparen.

Sub boodschappen
Zo’n verandering is best wennen.
Maak het uzelf gemakkelijk, door goed te scheiden hoeft u minder
vaak naar de OC te lopen.
Blik kunt u vanaf 1 juli scheiden van uw rest, dat scheelt weer.
Goed afval scheiden is goed voor het milieu en de portemonnee
In heel Nederland moet het restafval worden verminderd

Aanpak & middelen
Jaarcampagne Afval scheiden heel gewoon
Naast al bestaande basismiddelen zoals: Afval&zo, digitale nieuwsbrief,
Avri-app, persberichten, brieven en social media.
Interne communicatie
Maandelijkse voortgang communiceren: sociale norm!
Persoonlijke brief gericht op woonsituatie
Posters laaggeletterden en hotspotomgevingen: gericht op gebruik OC
Brief arbeidsmigranten: gericht op gebruik afvalpas
Aanhaken bij acties van derden: Repair kid (via activiteit ouders
bereiken)
Netwerk inzetten: middelen en content aanreiken
Fleetmarketing en outdoor
Publicitair startmoment
Containercoats ofwel tuintjes
Behaald target vieren n.t.b.

Campagneplanning
Mei t.m. juli > december 2019:
Medio mei - juni:
Start communicatie- en motivatiecampagne

1 Juli: aftrap nieuwe manier van afval aanbieden
Na zomervakantie:
evaluatie eerste fase campagne en hoeveelheid restafval.
o.b.v. evaluatie waar nodig aanscherpen content en middelen

Motivatie en communicatieplanning ASHG 2019
Mei
Juni
Juli
Informatie- en motivatiecampagne
Digitale nieuwsbrief 1x pm.
Inzetten ambassadeurs video's
Inzetten vernieuwde afvalquiz
Social feedback: Restafvalmeter verspreiden
Persbericht tussenstand en bericht inzet boa's
Afval en Zo 1 en 2
10-14 juni
Afval en Zo 1 vertaling Pools, Arabisch en Engels op verzoek
Verzending persoonlijke brieven
Poster laaggeletterden en hotspotomgeving
Flyer (afvalscheiden heel gewoon) handout
Animatie nieuw beleid
Fleetmarketing outdoor
Social Media campagne
Interne informatiebijeenkomst Avri
4 en 6 juni
Informatiebijeenkomst BSR
4-jun
Persbericht heraankondiging nieuw beleid
Advertenties heraankondiging nieuw beleid
Content artikel voor corporaties en gemeenten
Mailing Supermarkten, Blokkers en Hema's
Lespakket promoten via gemeenten, buurthuizen en Vakberaard
Brief arbeidsmigranten pasgebruik
Publicitaire start nieuw beleid
Afvaltoer met Repair Kid in diverse gemeenten
Aanpassen Avri.nl (schaduwsite/pagina's)
Productie video's ism ROC: uitvraag
Bestickering containers
Bestickering signaalstickers 60 liter containers
Bestickering bedrijfsafval containers + signaal
Bestickering ondergrondse restafvalcontainers
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