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#

Subject
Opening

Besluit! Conclusie
De voorzitter opent de vergadering om 09.02 uur en verwelkomt alle aanwezi
gen.

2

Vaststellen agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.

3.

Mededelingen

De heer Brouwer heeft een mededeling:
+ Brand in overslaghal:
Net als vorig jaar hebben we een brand in de overslaghal gehad. Gelukkig dit
keer niet zo heftig, want de schade valt mee. De bedrijfsvoering is niet in het ge
drang gekomen. Waarschijnlijk is het ontstaan door accu’s. Het is zaak dat we bij
de inwoners benadrukken dat accu’s en elektrische apparaten niet bij het restaf
val horen.

4.
4.1

Ingekomen stukken
Notitie Benchmark overhead

Deze notitie bevat een advies van het RBA.
In de zienswijzen van vorig jaar is gevraagd om een extern onderzoek, maar de
branche gaat dit ook doen. Het RBA adviseert aan dit onderzoek mee te doen.
Het DS vind het een goed idee en stelt het AB om mee te doen aan dit onder
zoek. Indien nodig kunnen we zelf altijd nog later een vervolgonderzoek organi
seren.
Besluit: het AB gaat akkoord met het advies om mee te doen aan het onder
zoek van NVRD. We moeten wel goed opletten op de vergelijkingen (appels met
appels).

5.
5.1

Besluitenlijst en actielijst
Verslag AB 10 februari 2021

Naar aanleiding van:
.
Pag. 6, programma GRIP, geeft mevrouw lJff aan het verwarrend te
vinden hoe programma GRIP op de agenda staat. Het staat al heel lang
op de agenda, maar er volgen nog geen besluiten.
Voorzitter: omdat datagestuurd werken discussie op wierp, hebben we afgespro
ken om eerst te bespreken hoe we dit kunnen overbrengen naar de inwoners. In
de benen op tafelsessie van 20 mei komt GRIP uitgebreid ter sprake. Bij investe
ringen komen de zaken als voorstel op de agenda.
De heer Posthouwer benadrukt dat er veel achter de schermen gebeurd en wor
den er A4-tjes gemaakt met de doelstelling etc.
.
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Pag. 2, 4.2 geeft de heer Van Someren aan dat de heer Van Bezooijen
heeft ingestemd met verlenging als commissaris. Dit wordt officieel in de
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AvA van 7 juli vastgesteld.
•

Pag.4, 7.2, staat het voorstel incontinentiemateriaal in Neder Betuwe
geagendeerd voor 25 maart in plaats van 1 april. De raad heeft inmid
dels een besluit genomen.

•

Pag. 4, 7.2, geeft de heer Posthouwer aan dat we gebruik maken van
de cijfers uit de businesscase. In de werkelijkheid kan het altijd anders
zijn, dan je hebt uitgerekend. Dit is een eerste maatwerkproject en hoe
ga je deze verschillen verrekenen.
De voorzitter merkt op dat dit een terechte opmerking is, wat meegeno
men moet worden in het voorstel. Actie WB
Hoe staat het ervoor bij de gemeenten?
West Betuwe, Neder Betuwe, Zaltbommel en Tiel zijn positief. Culem
borg heeft nee gezegd. Buren, Maasdriel en West Maas en Waal moe
ten nog een besluit nemen. We gaan voor die vier gemeenten alvast de
voorbereidingen opstarten.

•

Pag. 6, 8.3, merkt de heer Brouwer op dat het actiepunt afgehandeld is.
De presentatie van de sessies van 7 en 8 april 2021 zijn ter informatie
toegevoegd aan de vergaderstukken van vandaag (zie 9.3).

het AB stelt het verslag van 17 december 2020 met een tekstuele aan
passing vast.
Besluit:

5.2

Op de actielijst wordt de actie ‘per gemeente een variabeltarief uitrekenen en op
nemen in het kostenoverzicht gemist’. Actie BS /

Actielijst

De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. Actie
6.

Terugkoppeling Platformbijeenkomst 22 maart en
Raadsinformatie avond 13
april 2021

7.

Ter besluitvorming

8.

Ter bespreking

8.1

Communicatie strategie
(presentatie)

BS

V

De voorzitter geeft een terugblik. De platformbijeenkomst ging met name om de
stortplaats en tijdens de raadsinformatie avond werden de jaarstukken 2020 en
begroting 2022 besproken. We raken inmiddels gewend aan het online vergade
ren. Wat wel opvalt is dat sommige raadsleden veel vragen stellen en sommige
juist helemaal niet.
Geen punten ter besluitvorming.

Tara Wierda. communicatie adviseur Avri, geeft een presentatie. Deze presenta
tie is toegevoegd aan de vergaderstukken, zie bijlage 8.1.
De AB leden waarderen de presentatie, maar hebben wel wat aandachtspunten,
ni.:
•
Het is belangrijk hoe de inwoners naar Avri kijken. De AB leden krijgen
regelmatig reacties over chauffeurs die te hard rijden, dat daar waar de
medewerkers hebben geschoffeld vaak aarde en afval achterblijft, dat
medewerkers pauze hebben. Vooral nu, omdat veel mensen thuis wer
ken.
Mevrouw Wierda geeft aan dat juist ook daar het communicatie onderzoek over
gaat. De medewerkers zijn het gezicht van Avri en beeldbepalend. De voorzitter
benadrukt dat dit ook meegenomen wordt en er een intern traject opgestart zal
worden. Medewerkers zullen getraind worden, zodat zij zich ook gaan realiseren
dat het beeld naar buiten belangrijk is.
•

Op de website moet de informatie makkelijk en snel te vinden zijn.

Vaak krijgen de AB leden meldingen over dezelfde plekken. Worden
deze meldingen geanalyseerd en in kaart gebracht?
De heer Brouwer geeft aan dat alle meldingen geregistreerd worden. We zijn
bezig om onze processen te verbeteren, waardoor meldingen sneller opgepakt
kunnen worden. Ook afvalcoaches kunnen hierbij helpen door mensen goed te
informeren. Daarnaast biedt hij de gemeenten aan om, als hier behoefte aan is,
uit te komen leggen in commissievergaderingen hoe meldingen werken, hoeveel
•
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er binnenkomen en wat de achtergrond is van de meldingen in de betreffende
gemeente.
•

Neem de informatie ook op in andere talen, zodat migranten dit ook be
ter begrijpen.
Mevrouw Wierde: dit advies nemen wij mee.
•

De ene gemeente vindt het goed dat Avri aandacht heeft voor mensen
die niet mee kunnen met veranderingen, zoals het verstrekken van pa
pierenkalenders. De andere gemeente zegt, verstrek dit zolang er be
hoefte aan is. Je zou hier bijvoorbeeld een plustaak van kunnen maken
en de gemeenten zelf laten bepalen of zij deze service nog wensen. Of
ga bijvoorbeeld bij supermarkten staan om het gebruik van de app juist
te promoten.
De voorzitter merkt op dat iedereen zich wel moet realiseren dat aan maatwerk
een kostenplaatje hangt.
•

Het belangrijkste is de boodschap. Waarom doen we de dingen die we
doen. Als je dit goed uitlegt, dan maakt het niet uit hoe je het doet.

Vragen naar aanleiding van:
•
Hoeveel raadsleden hebben meegedaan aan het onderzoek?
Mevrouw Wierda: vanuit alle gemeenten hebben raadsleden de vragenlijst inge
vuld. Slechts 6 gemeenten waren vertegenwoordigd in de digitale sessies.
In totaal hebben ongeveer 300 mensen (medewerkers Avri/gemeenten, raadsle
den en inwoners) de vragenlijst ingevuld, waardoor wij een goed beeld hebben
gekregen. Met de uitkomst van dit onderzoek komen we nog bij het AB terug.
Conclusie: het is duidelijk dat de gemeenten behoefte hebben aan analyses.
Waar komen meldingen over binnen en wat kunnen gemeenten hierin beteke
nen. De gemaakte aandachtspunten worden meegenomen.
In de benen op tafelsessie van 20 mei a.s. wordt het Strategische Koersplan be
sproken en de enquêtes nader toegelicht.
8.2

Programma GRIP: project
textiel sorteercentrum

Cees Brouwer, geeft een presentatie over Cirtex Textiel sorteercentrum Rivie
renland. Een project die we vanuit de regiodeal oppakken. Deze presentatie is
toegevoegd aan de vergaderstukken, zie bijlage 8.2.
Vragen naar aanleiding van:
•
Is hier al een besluit over genomen? Er wordt nu namelijk voor het eerst
over gesproken in het AB.
Voorzitter: nee, beide besturen hebben dit besproken en het project wordt verder
uitgewerkt.
•

Wat blijft er voor Avri over aan kostenverbetering? Wat is het perspec
tief?
De heer C. Brouwer: we hebben vorig jaar 1 ton betaald voor textiel. Je creëert
nu stabiliteit, omdat we 4 jaar lang € 250.000,- krijgen voor ons textiel. De maxi
male prijs van Reshare was 10 cent en we zitten hiermee op 14 cent. En we
hebben nauwelijks nog transportkosten.
•

Heeft Avri daarom acties uitgevoerd om textielbakken weg te halen bij
maatschappelijke organisaties zoals de dierenambulance? Hier zijn in
Tiel ook raadsvragen over gesteld, maar deze actie was niet bekend bij
wethouder Groen.
De heer Brouwer geeft aan dat deze actie alleen uitgevoerd is om alle partijen
op dezelfde manier te behandelen. Avri en gemeenten krijgen regelmatig aan
vragen van goede doelen om textiel in te mogen zamelen. Avri heeft het man
daat gekregen om alle grondstoffen in te zamelen en daarmee ook het textiel.
Deze aanvragen worden daarom altijd afgewezen. Er zijn een aantal plekken
waar toch een container staat en dat mag niet. Wij hebben uitgezocht waar deze
containers staan en de betreffende organisaties krijgen een brief en onze hand
havers leggen bij het overhandigen van de brief uit waarom ze deze krijgen.
•
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Kunnen jullie, ook voor de raad, een uitleg op papier geven?
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De heer Brouwer: daar wordt al aan gewerkt. Actie WB V
Worden naast OFN ook kennisinstellingen en onderwijsinstellingen be
trokken?
De heer 0. Brouwer: de HAN zit ook aan tafel en schakelen met unipartners zo
als Universiteit Wageningen.
•

Waar houdt de rol van een GR op? Wanneer zijn we overheid en wan
neer aan het ondernemen? Graag eerst bespreken voordat er een plan
ligt waar alleen nog maar ja op gezegd kan worden.
De voorzitter antwoordt dat de regiodeal met bestuurlijk draagvlak is besloten. Er
komt nog een voorstel ter besluitvorming van dit project bij de ABs. Het pro
gramma GRIP was juist bedoeld om dit soort initiateven te verkennen.
De heer Brouwer vult aan dat we met dit soort projecten maatschappelijk kapi
taal slim inzetten wat commercieel niet kan. Later start dan de verkenning wie dit
over kan nemen onder dezelfde condities. In de benen op tafel sessie van 20
mei a.s. gaan wij dieper in op programma GRIP.
•

8.3

De heer Brouwer geeft een korte toelichting op de laatste stand van zaken. Ook
de raadsleden zijn hier gisteravond over bijgepraat.
Avri wil een aantal scenario’s gaan onderzoeken de komende tijd en in de ka
dernota 2023 uitwerken.

Stortplaats, laatste stand
van zaken

Vragen naar aanleiding van:
• Waar zitten we dan qua timing? Iedereen heeft opdracht gekregen om
te bezuinigen, maar in de begroting zit wel weer een verhoging van de
afvalstoffenheffing.
De voorzitter: dit heeft ook tot discussie geleid in het DS. Daarom is besloten dat
het goed zou zijn om een aantal opties op te nemen voor bezuinigingen. We
vragen aan de raden om ons via de zienswijze richting te geven welke opties we
uit zouden kunnen werken. Denk daarbij aan service verlagen, btw voordeel bij
Avri neer te leggen.
• Zou er misschien in de sturing en structuur een verlaging kunnen zitten?
De heer Brouwer: CAO verhogingen hebben we gewoon te verwerken. Als we
meer inzicht hebben over de benchmark dan zouden we hier misschien iets in
kunnen doen. Wat een verlaging van de kosten zou kunnen bewerkstelligen is
datagestuurd werken. Hiermee kunnen we makkelijker sturen.
9.
9.1

Ter informatie
Grondstoffenrapportage penode t/m 2020-12

9.2

Presentatie Sturen en structuur

Ter kennisgeving aangenomen.

9.3

Presentatie begroting 2022,
sessies 7 en 8 april

Ter kennisgeving aangenomen.

10.
10.1

Rondvraag
Planning

11.

Sluiting

Ter kennisgeving aangenomen.

In mei hebben we een benen op tafelsessie met het AB. Tijdens deze sessie
gaan we de dieper in op het strategisch koersplan en programma GRIP. In juli
volgt weer een reguliere vergadering met besluitvormende punten.
De voorzitter bedankt de aanwezigen.
De vergadering wordt om 10.54 uur afgesloten.

v’

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.

Aldus vast esteld in de vergadering van 7 juli 2021,
De sec4is
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