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Vastgesteld verslag 4juli 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 heet G.J. Keller
De heer ].A.W.A. Reus
De heet E.H.C. Hoften
De heer S.H.R. van Someren
De heer F. Groen
De heet G. van Bezooijen
De heerA.H.M. de Vree
De heet W. Posthouwer

Lid AB
Voorzitter DE 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
De heerW. Brouwer

Directeur Avri / secretaris Bestuur, lid MI
Avri

Afwezig m.k.

# Subject Besluit 1 Conclusie
Opening De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur en verwelkomt alle aanwezi

gen.

2 Vaststellen agenda Agendapunt 11 en 12 worden meningsvormend in plaats van besluitvormend.

De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen + De heer De Vries gaat per 1 oktober 2019 weg bij Avri. Na 9 jaar is het
tijd voor een nieuwe uitdaging. Hij heeft gekozen voot dit moment, om
dat het project dan grotendeels is afgerond.
De DR, Organisatie en het AB worden betrokken bij het zoeken naar
een nieuwe directeur.

+ De voorzitter heeft gisteren een bezoek gebracht aan het KCC van Avri.
Hij heeft een goede indruk gekregen wat zoal bij Avri gebeurt. Hij raad
iedereen aan om dit een keer te doen.

+ Evaluatie van het project. Het DB heeft met de input van het AB de on
derzoeksvragçn geformuleerd. Dit formulier wordt tijdens de vergade
ring uitgedeeld. Voor deze procedure wordt een short list met bureaus
opgesteld en gaat via een meervoudige onderhandse aanbesteding lo
pen. Het DB wil voor de begeleiding een delegatie uit het MI, DB en
AB. De heren Keller en Van Bezooijen geven als AB-lid aan om mee te
willen werken. Het tijdspad wordt nog afgestemd met deze delegatie.

5a Besluitenlijst AB 18 april Naar aanleiding van:
2019 • Blz. 3, agendapunt 9 Incontinentiemateriaal: de heer.. ..voorliggend plan

wordt op verzoek van de heet De Vree aangepast in De gemeente
West Maas en Waal heeft aangegeven dat zij pilot gemeente willen zijn,
maar hier is geen meerderheid voor.’

• De heer Van Hoften vraagt aandacht voor het toezenden van de verga
derstukken. Door de nazendingen heeft de gemeente niet voldoende tijd
om de stukken ambtelijk voor te bereiden.
De voorzitter geeft aan dat de vergaderstukken 8 weken van te voren
worden toegestuurd. Soms in uitzonderingsgevallen is de verzendter
mijn korter, zoals bij de begroting. Wel is het mogelijk om van te voren
aan te geven wat wanneer op de agenda komt (zie actielijst), zodat de
gemeenten dit intern kunnen afstemmen.

4. Ingekomen stukken Geen inqekomen stukken.
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5b

5c

6.

Besluitenhijst AB 8 mei
2019

Actielijst

Terugkoppeling uit Plat
formbijeenkomst 5 juni
2019

Tekstuele aanpassing:
Blz 2, derde bullit: oplaag moet omlaag zijn.

Besluit: het AB stelt de besluitenlijst van 8 mei 2019 met tekstuele wijziging
vast.

De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. Actie BS “

De voorzitter geeft aan dat de opkomst goed was. Er waren zon 30 raadsleden
aanwezig. De belangrijkste onderwerpen die aanbod kwamen waren de begro
ting, papierinzameling en incontinentiemateriaal.

De heer Groen vraagt of het AB in het kader van maatwerk nog bij elkaar komt
om de Platformbijeenkomst van 9 september voor te bereiden. Het AB zou de
raden dan meenemen in de discussie over maatwerk. Volgens de voorzitter
zouden de raadsleden dezelfde vragen voorgelegd krijgen. Dit wordt voorbereidt
door de heren Van Hoften, Groen en Posthouwer.

De beer Van Bezooijen merkt op dat de evaluatie dan ook meteen meegenomen
kan worden. De voorziffer geeft aan dat september te vroeg is. De organisatie
staat nu al erg onder druk.

De heer Keller heeft een bijeenkomst met de raad gehad. In Buren zijn de raad
sleden positief over de plafformbijeenkomst. In het verleden zijn wel leden afge
haakt en hoe krijg je hen weer terug aan tafel.
De discussie die loopt binnen de raden is hoe zij meer grip kunnen krijgen op de
GR-en. De platformbijeenkomsten zijn juist bedoelt om de raadsleden goed te
infomeren. Hierin ligt een taak voor de raadsleden zelf door naar die bijeenkom
sten te komen, maar ook voor de AB-leden om de raadsleden enthousiast te
kriien.

Besluit: het AB stelt de besluitenlijst van 18 april 2019 met bovenstaande wijzi
ging vast.

7. AB voorstel Zienswijze Rick Opendorp van Baker Tilly schuift aan.
Jaarstukken 2018 Avri

Het DB heeft de heer Opendorp uitgenodigd om vandaag uitleg te geven over de
controleverklaring die nog niet rond is. De Provincie eist dat de jaarrekening
vastgesteld wordt. Het DB stelt daarom voor om de jaarstukken onder voorbe
houd vast te stellen en te agenderen voor de vergadering van september om de
finitief vast te stellen.

Vragen en of opmerkingen naar aanleiding van:
. Hoe ver staan jullie met de controle?

Dhr. Opendorp: 75 tot 80% is klaar. Er staan nog kleine posten open, de
grootste post is aanbesteden.

. Wat is de oorzaak van de vertraging?
Dhr. Opendorp: In januari hebben wij extra informatie gevraagd. Door
projecten was er te weinig capaciteit bij Avri. We hebben de controle
een stuk in kunnen schuiven, maar toen kwamen wij ook klem te zitten
qua capaciteit. We hebben uitstel gevraagd en dit loopt tot augustus.
We zien tot nu toe geen reden om af te keuren. De komende weken
wordt alles afgerond.

. Wanneer is de controle afgerond?
Dhr. Opendorp: de controle is in augustus afgerond.

. Dhr. Posthouwer vraagt om in de toekomst meer tijd in te plannen om
extra taken op te kunnen vangen. Nu hebben we last van een domino
effect.
Dhr. Opendorp: Klopt, doordat de controle op rechtmatigheid wetmatig
verzwaard is, hebben we bij 15 klanten meer werk gekregen en dan
kom je tot een domino effect.

. Dhr. Groen vraagt om dit proces voor volgend jaar goed te sturen. Het is
namelijk heel vervelend dat de jaarstukken vastgesteld moeten worden
zonder verklaring. Ook de raad van Neder-Betuwe heeft aangegeven
niet in te stemmen zonder verklaring.

. Dhr. De Vree vraagt of de bevindingen op de agenda van de volgende
vergadering kan komen. De AB-leden hebben hierin een controlerende
functie_en_een_verplichting_richting_de_raden.
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. Wat als er uit die 25% iets bijzonders komt?
Dhr. Opendorp: we zien tot nu toe geen reden om af te keuren. De ko
mende weken wordt alles afgerond.

. Stel dat het nog een keer voorkomt, kunnen de bevindingen tot dat mo
ment dan zichtbaar gemaakt worden, zodat de raad hier mee verder
kan?
Dhr. Opendorp: dat kan.

Besluit: het AB stelt met een meerderheid van 7 gemeenten de Jaarstukken
2018 onder voorbehoud vast. Gemeente Neder-Betuwe stemt tegen. De Jaar
stukken 2018 mcl. accountantsverklaring komt terug op de agenda van 12 sep
tember 2019.

AB voorstel Zienswijze
Begroting 2020 Avri

Tiel:
De raad van Tiel stemt niet in, maar heeft de begroting 2020 ter kennisgeving
aangenomen. Reden? Vanwege de grote onzekerheid van de invoering en kos
ten van het project.

Neder-Betuwe:
De raad stemt wel in, maar vraagt aandacht voor het verbeteren van weer
standscapaciteit. Op dit moment is er geen buffercapaciteit. De verhouding vast
en variabel tarief komt later dit jaar, na afronding van het project.

West-Betuwe:
De raad wil dat de tarieven stabiliseren en daar waar mogelijk is reduceren. Zij
zien graag een benchmark voor activiteiten.

West Maas en Waal:”
De raad heeft de begroting ook ter kennisgeving aangenomen. Zij willen ook
meer duidelijkheid over de kosten voor volgend jaar. De voorkeur voor scenario
4 kunnen zij mee uit de voeten. Ook willen zij meer duidelijkheid over de investe
ring IBOR. Het lijkt namelijk of alle gemeenten hieraan mee betalen.
Als laatste wil de heer De Vree namens de gemeente zijn waardering uitspreken
voor de uitvoerende Organisatie van Avri.

Buren:
De raad heeft een positieve zienswijze ingebracht. Maar geeft wel de opdracht
om balans te vinden tussen opbrengsten en risico’s en consequenties voor de
inwoners. Daaraan gekoppeld moeten we kritisch naar onszelf kijken als bestuur
en Organisatie. We hebben voor het eerst zo’n groot project gedaan, laten we
daarvan leren, zodat het in de toekomst beter kan.

Maasdriel:
Çe raad stemt in principe in, maar wil wel graag uitleg over de ivestering IBOR
èn PM posten, met name de kapitaallasten extra benodigde pro]ectbudget. Ook

Culemborg:
De raad heeft een positieve zienswijze ingebracht. Zij voelen meer voor scenario
3 en willen de begroting kritisch doorlichten.

Zaltbommel:
De raad stemt in met begroting, maar ook met de kanttekeningen die hier be
sproken zijn. Stabiliteit is heel belangrijk.

Twee vragen over de investering IBOR:
Dhr. De Vries geeft aan dat de afspraak was en nog steeds is dat kos
ten en opbrengsten IBOR-voor de IBOR-gemeenten zelf zijn.
Kan dit gescheiden gerapporteerd worden?
De voorzitter geeft aan dat hier in het verleden een presentatie over ge
geven is. Dat heeft veel inzicht gegeven. Als hier behoefte aan is, kan
dat nog een keer geregeld worden. Zo niet, dan nemen we dit mee voor
volgend jaar om op te nemen in zowel de begroting als de jaarstukken.
Net als het de kosten per gemeente inzichtelijk maken.

8. De voorzitter stelt voor om een rondje te doen:

willen zij een consistent tarief.

Naar aanleiding van bovenstaande:
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• Zorg voor het weerstandsvermogen en de stabiliteit van de afvalstoffen-
heffing:
De voorzitter geeft aan dat dit een taak is voor het DB om over na te
denken. De PM posten zijn opgenomen als waarschuwing wat er nog
kan komen. Dit is voor de raden van Tiel en West Maas en Waal reden
om de begroting allen ter kennisgeving aan te nemen.

• Stabiel tarief afvalstoffenheffing:
Nog niet alle gemeenten hebben de scenario’s besproken. In december
wordt een definitief besluit genomen. Uitgangspunt voor Tiel is vooral
goed scheiden moet lonen.

Besluit: het AS stemt met een meerderheid in met de begroting 2020. Tiel en
West Maas en Waal hebben de begroting ter kennisgeving aangenomen. Voor
het tarief afvalstoffenheffing blijft scenario 4 voorlopig staan. Hierover wordt in
december een besluit genomen.

9 AB voorstel Papierinza- De algemene reactie vanuit het AB is positief.
meling De belangrijkste punten die naar voren komen zijn:

- Open structuur; ook andere verenigingen de mogelijkheid geven (eerlij
ke verdeling) is een wens van een aantal gemeenten naar de toekomst
toe.

- Geen extra financiering, maar werken met het huidige budget.
- Werken met pilots is een goed idee.
- Geen financiële nadelen voor de bestaande verenigingen. Stabiliteit ge

ven aan bestaande verenigingen, maar wel signaal afgeven dat het in
de toekomst anders kan worden.

- Altijd tegenprestatie leveren, anders geen compensatie.

Dhr. Groen merkt op dat er veel onrust heerst bij de verenigingen. Zij zijn name
lijk bang dat ze de inkomsten kwijtraken. Kan in september een platformbijeen
komst gehouden worden, zodat we verengingen kunnen vertellen wat we aan
het doen zijn?
De voorzitter geeft aan dat in maart al een bijeenkomst met de verenigingen is
geweest. Het onderwerp ligt gevoelig, vooral bij die verenigingen die het papier
al langer ophalen, dan Avri bestaat. De gevoeligheid blijft, ondanks het feit dat er
geen bezuiniging wordt voorgesteld. We moeten meer feeling krijgen bij wat de
alternatieven inhouden en de verenigingen goed blijven betrekken bij het proces.

______ __________________________

Besluit: het AB stelt het voorstel Papierinzameling conform vast.

10.. AB voorstel Incontinen- Dhr. Posthouwer stelt voor om een rondje te doen.
tiemateriaal

Neder-Betuwe:
Gemeente is akkoord om de volgende stap te zetten, maat heeft bedenkingen
of de gekozen oplossing bij de behoefte past.

hel:
Ook Tiel is positief en hebben dezelfde vraag of alle huishoudens belast worden
met de kosten. Daarnaast willen zij het gesprek aangaan over alleen incontinen
tiemateriaal of ook luiers.

West Betuwe:
De raad heeft, vooruitlopend op de beslissing van vandaag, de opdracht gege
ven om per direct te starten. De gemeente heeft direct contact gezocht met West
Maas en Waal en hebben veel informatie gekregen. Er zijn twee scenario’s, nI.
inzamelen en financieel compenseren. West Betuwe heeft gekozen voor com
penseren.

West Maas en Waal:
De motie van de raad is uitgevoerd en de gemeente is begonnen. Zij sluiten zo
snel mogelijk aan op het Avri plan. Belangrijk uitgangspunt is het duurzaam ver
werken. Aandachtspunt is het plaatsen van containers.

Buren:
Gemeente stemt in. Een paar kanttekeningen: dit is een kans voor het maat
werktraject — kijken met zowel de raad als inwoners wat we willen; minder posi
tief geluid gaat over het feit dat het weer zon project is waar we eigenlijk eerder

______ __________________________

aan hadden moeten beginnen; positief over de rol van het aanwijzen van loca
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ties weer bij de gemeenten neer te leggen.

Maasdriel:
Gemeente gaat akkoord met het voorstel en ziet het als een pluspakket. Duur
zame verwerking is een voorwaarde om tot uitvoering te besluiten.

Culemboro:
Invoering is nog niet met de raad besproken. Ook Culemborg vindt dat duurza
me verwerking geregeld moet zijn.

Zaitbommel:
Aandachtspunt is ook de verrekening van de kosten.

Resumé: het voorstel is akkoord. We gaan verder met de voorbereidingen. Op
een later moment gaan gemeenten kiezen of zij meedoen.

Besluit: het AB stelt het voorstel Incontinentiemateriaal conform vast.
Hiermee besluit het AB als volgt:

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 bestuurs- rapportage 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.

II. AB voorstel Beleidsplan Ondanks dat dit voorstel acht weken van te voren verspreidt is, hebben niet de
Handhaving wethouders dit niet kunnen laten behandelen in de gemeenteraad. Voorgesteld

wordt om dit onderwerp alleen te bespreken en besluitvorming volgt in de verga
dering van september.

Opmerkingen naar aanleiding van:
- Dhr. Keller geeft aan dat er tegenstrijdigheden in het beleid en actieplan

staan. Daarnaast vraagt hij hoe we die raden met moties op 1 lijn kun
nen krijgen.
De voorzitter geeft aan dat het actieplan geldt voor de periode van
overgang naar het nieuwe beleid en dat het beleidsplan over de toe
komst gaat. Verder is de behoefte per gemeente anders. Daarnaast valt
het hem op dat tijdens de plafformbijeenkomst geen vragen zijn gesteld
over dit beleidsplan. Omdat de raden meer grip willen, is het voor het
AB ook belangrijk om zelf te kijken welke onderwerpen eerst naar de
raad moeten. Alle onderwerpen worden in de agendaplanning (zie actie-
lijst) opgenomen.

Besluit: het AB schuift het voorstel door naar de veraaderina van seQtember.

12. AB voorstel Tiel Schone De voorzitter heeft een gesprek gehad met hel, omdat zij zich zorgen maken
Stad over de effecten van het nieuwe inzamelbeleid. Gezamenlijk is een voorstel op

gesteld, maar het DB heeft hier wat scherpe randjes van af gehaald. Hierdoor is
wat ruis ontstaan. Het voorstel wordt daarom vandaag alleen oriënterend be
sproken. en komt terug op de agenda.

Een paar AB leden geven aan om nog even te wachten met het trekken van
conclusies. Misschien vallen de effecten wel mee of krijgen meer gemeenten
hier mee te maken. Er wordt afgesproken dat de heer Groen een belrondje doet
en de uitkomsten met de voorzitter bespreekt. Actie FG

Besluit: het AB schuift het voorstel door naar de vergadering van september.

13. Stand van zaken nieuwe Walter Brouwer schuift aan en geeft een toelichting op de lijst met openstaande
inzamelbeleid locaties. Op deze lijst staan 52 locaties. Hiervan staan nog 32 locaties open. Van

die 32 locaties, is besloten om op 27 locaties een tijdelijke voorziening (boven
gronds- of semi ondergrondse container) aan te brengen, zodat de inwoners wel
hun afval kwijt kunnen.
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Dan rest ons nog 5 locaties, die nog niet bepaald zijn. Redenen hiervoor zijn:
- Voor 1 locatie hebben we nog geen vergunning van het Waterschap

binnen.
- We hebben 3 nieuwbouw locaties (autonome groei), hiervoor volgen wij

de zienswijze procedure.
- Voor 1 locatie zijn we in gesprek met de vereniging van eigenaren over

het gastgebruik van de container die daar al staat.
De 32 locaties moeten nog beschikt worden.

Vragen en of opmerkingen naar aanleiding van:
• Wanneer hebben jullie al deze locaties gereed? Wij hopen binnen twee

weken, op die 5 locaties na. Alle huishoudens die nog niet toegewezen
zijn aan een locatie, kunnen bij alle containers terecht.

• Hoe zit dat met het bericht over de ov-chipkaart? Omdat nog niet alle
huishoudens aan een locatie waren gekoppeld, hebben we de laatste
twee weken van juni alle containers open gezet. Dit was geen nadeel,
want deze twee weken waren gratis.

Invoering
Vanaf het moment dat de afvalpassen zijn verstuurd, krijgen we veel vragen.
Hierdoor is de telefooncentrale overbelast. Daarnaast geeft de organisatie die de
post verstuurd een aankomstgarantie van 96%. Dat betekent dat mogelijk 4%
van de post niet bezorgd wordt. Uit de praktijk blijkt ook dat een klein deel van
de inwoners geen pas ontvangen hebben. Dhr. Brouwer merkt op dat alle me
dewerkers hard werken om de problemen op te lossen. Medewerkers van ande
re afdelingen werken ‘s avonds over om het KCC te helpen met het beantwoor
den van honderden e-mails en handhaving en IBOR worden ingezet bij het op
ruimen van bijplaatsingen.
De heren Posthouwer, Keller en Groen beamen de adequate reacties van het
personeel.

Financieel:
In de notitie heeft dhr. Brouwer een bandbreedte van 1 tot 3 ton berekend van
nog te verwachten kosten. Het gaat hier met name om juridisch kosten, de ope
rationele kosten zijn nog niet bekend.

Wat doet dit met de afvalstoffenheffing? We zaten in de begroting op een ver
wacht effect van 3 euro, maar dat hebben we vanwege andere afschrijftermijnen
kunnen reduceren naar 1 euro.

14. Wijziging GRAvri De voorzitter geeft aan dat agendapunt 14, 15, 16, 17 en 18 ter informatie op de
agenda staan. Alle voorstellen zijn inmiddels behandeld en vastgesteld.

15. Zienswijze Begroting 2020 Zie agendapunt 14.
BSR

16 Zienswijze Jaarstukken Zie agendapunt 14.
2018 BSR

17. Toestemming op vaststel- Zie agendapunt 14.
ling GR BSR 2019

18. Toetreden werkgevers- Zie agendapunt 14.
vereniging BSR

19. Communicatie en motiva- Het AB heeft kennisgenomen van de campagne.
tiecamøaane

20. Rondvraag
20.1 Beeld en geluid Naar aanleiding van de moties van de raad vraagt dhr. Keller of de vergaderin

gen opgenomen kunnen worden in beeld en geluid. Dan kunnen de raadsleden
op afstand mee kijken.
De voorzitter laat uitzoeken of dit kan. Actie EdV

20.2 Containertuintjes Dhr. Van Bezooijen vraagt of het klopt dat de ondergrondse containers neijes in
het groen gezet zullen worden. Dhr. Van Bezooijen is geschrokken van klachten
hierover en vraagt hier aandacht voor.
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De voorzitter geeft aan dat gekeken wordt of bij sommige locaties, vooral die
waar veel bijplaatsingen zijn, een tuintje aangelegd kan worden.

6. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen. De vergadering wordt om 11.12 uur afge
sloten.

Acties die bij het gereedkomen van het verslag reeds zijn uitgevoerd, zijn in het verslag gemarkeerd met
een ‘vinkje’ en komen _tÂ rug in de actielîjst.

Aldus vastgesteld in deing van 12 september 2019,

de voorzitter
J. Reus

secretaris
E.J. de Vries
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