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Afwezig m.k.

# Subject BesluIt 1 Conclusie
Opening De vicevoorzitter (vvz) opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

De vvz geeft aan dat in deze vergadering de nieuwe voorzitter AB en DB
zal worden aangesteld en het nieuwe DB zal worden samengesteld.

De heer Brouwer neemt digitaal deel in verband met Corona.

2. Samenstellen Bestuur
2.1 Verkiezen voorzitter In antwoord op de vraag van de vvz wie zich kandidaat wil stellen voor de

rol van Vz AB en DB wordt een ronde gehouden. Enkele AB-leden geven
aan dat zij de in 4 gemeenten aangenomen motie aangaande samenstel
ling van het DB bij de kandidaatstelling en verkiezing willen betrekken. Dit
resulteert erin, dat eerst de AB-leden van de gemeenten, waar de motie
door de raad is aangenomen, worden bevraagd op hun bereidheid zich
kandidaat te stellen. Bij 3 van de 4 gemeenten blijkt dit het geval. Boven
dien stelt de heer Neven zich (tevens) beschikbaar voor de rol van voor
zitter. Het AB stemt hiermee in, waarmee de heer neven als nieuwe be
stuursvoorzitter voor Avri is benoemd.

2.2 Verkiezen DB leden De vvz stelt vast dat de heer Van Gelder en Mevrouw van Vrouwerff zich
kandidaat stellen als lid voor het DB waarmee het AB instemt.
De voorzitter (vz) neemt het stokje over van de vvz.

3. Vaststellen agenda De heer Brouwer geeft aan dat agendapunten 10.1 en 10.2 over bestuur
lijk proces en milieustraten inmiddels zijn geactualiseerd en enkel ter in
formatie voorliggen en van de agenda kunnen.

4. Mededelingen De heer Brouwer heeft de volgende mondelinge (1) en schriftelijke (3)
mededelingen:

Mondeling
Doordat Corona weer de kop opsteekt blijft de personele bezetting binnen
Avri dun.

Schriftelijk
Mededeling 1: Acculaadplein
In het AVA aansluitend aan het AB zal nadere toelichting volgen op de
vraag om goedkeuring voor erfpacht voor een acculaadplein.
De heer Zondag vraagt zich af of de vermogenspositie van Avri hiermee
niet in het geding komt. Hij wil ook weten of er analyses en rapporten zijn
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van de GR i.v.m. privaat eigenaarschap.

De heer Zondag wil, ondanks een toelichting in AVA, dat dit onderwerp te
rugkomt op de agenda van het AB omdat daar de vermogenspositie van
de GR besproken dient te worden en het hier een zakelijke erfpachtover
eenkomst betreft waarover een rechtmatig besluit dient te worden geno
men.

Besloten wordt deze mededeling voor nu ter kennisgeving aan te nemen
en te agenderen voor een volgende AB vergadering; Actie WBV

In verband met druk op het proces gaat het AB akkoord met het verzoek
van de heer Brouwer om dit op korte termijn te bespreken en zonodig voor
dit onderwerp een extra AB-vergadering in te lassen. Actie WBV

Naschrift: De secretaris heeft na afloop van de vergadering geconstateerd
dat in de schriftelijke mededeling over het acculaadplein abusievelijk is
vermeld dat deze ‘middels erfpacht’ kon worden gerealiseerd. Dit had
moeten zijn: ‘middels een recht van opstal’. Na deze toelichting consta
teerde het AB dat de vermogenspositie van Avri dan niet wordt beïnvloed
en er geen beletsel meer is om het acculaadplein doorgang te laten vin
den. De gecorrigeerde mededeling zal bij de stukken van deze AB
vergadering (7W) worden gevoegd en tevens nogmaals worden aange
boden in de eerstvolgende openbare AB-vergadering (in oktober), zodat
er in die vergadering ook nog expliciet stilgestaan kan worden bij het ge
corrigeerde exemplaar van de mededeling.

Mededeling 2: Rekenrente
De heer Brouwer geeft aan dat binnenkort het definitieve rapport wordt
verwacht van het Ministerie. Het streven is om naar een landelijk eenvor
mig nazorgsysteem te gaan. Zodra het definitieve rapport ontvangen is zal
hij de conclusies delen. Actie WB

Mededeling 3: Gft-verwerking
De heer Brouwer geeft aan dat bij de komende aanbesteding van gft
verwerking niet de combi van composteren en vergisten wordt uitge
vraagd, vanwege de vrees voor minder of zelfs slechts 1 (dure) inschrij
ving; we accepteren ook inschrijvers die enkel composteren aanbieden.

5. Ingekomen stukken
5.1 Uitnodiging Bourgondisch Ter kennisgeving aangenomen.

Fruitwandelen 3 september
2022

6. Besluitenhijst en actielijst
6.1. Vaststellen Besluitenlijst Er wordt op aangedrongen om de besluitenlijst voortaan binnen een week

AB 20 mei 2022 na de vergadering op de website te publiceren.

Besluit:
Het AB stelt de besluitenlijst van 20 mei 2022 conform vast.

6.2 Cumulatieve actielijst en De actielijst en agendaplanning worden besproken en bijgewerkt.
agendaplanning Actie BSV

De heer Brouwer geeft aan dat de stukken ten behoeve van het AB op 13
oktober 2022 zullen worden aangeleverd op 25 augustus in plaats van op
18 augustus 2022.

7. Terugkoppehing uit Plat- Er wordt kort stil gestaan bij de Platformbijeenkomst. Deze was ‘live’ op loca
formbijeenkomst tie (Van der Valk, Zaitbommel, als deelsessie van een regiobijeenkomst). Er
2 juni 2022 zijn geen opnamen van, maar de presentatie is beschikbaar op de website.

8. Ter besluitvorming
8.1 AB voorstel Jaarstukken De heer Van Someren dankt voor de specifiekere informatie die in de

2021 stukken is opgenomen. De vragen en opmerkingen van de raadsleden zijn
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voorzien van inhoudelijke reacties.
De heer Dijkstra vraagt aandacht voor het weerstandsvermogen, omdat
dat nog onvoldoende is.

Besluit:
Het AB stelt het voorstel Jaarstukken 2021 conform vast en besluit hier
mee:

1. De jaarstukken 2021 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de in de jaarstukken opgenomen resultaats

verwerking (zie onderdeel Financiën);
3. In te stemmen met de voorstellen tot resultaatbestemming:

a) Vanuit reserve pluspakket de IBOR gemeenten voor een be
drag van € 101 .000,- te compenseren voor de nabetaling
ORT;

b) De dividenduitkering vanuit Avri Realisatie BV van € 250.000,-
naar aanleiding van de positieve resultaten, te doteren aan

de voorziening basispakket.

8.2 AB voorstel Begroting 2023 Besluit:
Het AB stelt het voorstel Begroting 2023 conform vast en besluit hiermee:

1. Kennis te nemen van de zienswijzenota met betrekking tot de be
groting 2023;

2. De begroting 2023 (inclusief de meerjarenbegroting tot en met
2026) van Avri vast te stellen, waarin voor de afvalbeheer taken
(programma Basispakket) per 2023 een gemiddelde kostenstij
ging van € 1 1 per huishouden (4%) is opgenomen;

3. In te stemmen met en beschikbaar stellen van, de in de begroting
opgenomen investeringskredieten 2023 (€ 3.386.000).

8.3 AB voorstel Inzamelbeleid Het AB vraagt om een goede planning (de zinsnede dat het jaren gaat
kleine kernen duren” is wat al te rekbaar), alsmede de inzet van goede communicatie-

middelen ten behoeve van het informeren van de inwoners.

Besluit:
Het AB stelt het voorstel Inzamelbeleid kleine kernen met bovenstaande op
merking vast en besluit hiermee:

1. De 13 kleine kernen (Acquoy, Altforst, Delwijnen, Erichem, Est,
Gellicum, Heesselt, Kerkwijk, Ommeren, Ravenswaaij, Rijswijk,
Wadenoijen en Zoelmond) over te laten gaan op inzameling rest-
afval doormiddel van ondergrondse containers;

2. Uitvoering van omgekeerd inzamelen gefaseerd, per kern uit te
voeren.

8.4 AB voorstel Inzameling bij Het AB is van mening dat in het voorstel erg de nadruk ligt op het verplich
scholen tend karakter van het lesprogramma.

Het initiatief van een brief aan de scholen is prima maar niet voldoende ef
fectief. Daarom wordt voorgesteld ook contact met NME en milieueducatie
op te nemen.

Afgesproken wordt dat de heer Brouwer een zinsnede zal componeren die
in de brief aan de scholen wordt gestuurd waarin niet zozeer de nadruk lig
top de verplichting, maar waarin een aanbod wordt gedaan van de extra’s
waardoor de randvoorwaarden voldoen. Actie WBV

Besluit:
Het AB stelt het voorstel Inzameling bij scholen met bovenstaande op
merkingen vast en besluit hiermee:

1. Het scheiden van afval op basisscholen van bij Avri deelnemende
gemeenten, van algemeen belang te verklaren;

2. Inzamelen van grondstoffen (PBD, GFT en papier) bij basisscholen
tegen nultarief mogelijk te maken bij actief toepassen lespakket.

8.5 AB voorstel Evaluatie Regio- Besluit:
naal beleidsplan Van Afval Het AB stelt het voorstel Evaluatie Regionaal beleidsplan Van Afval naar
Naar Grondstoffen Grondstoffen conform vast en besluit hiermee:
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1. De Regionale visie Van Afval Naar Grondstof tot 2024 vast te stellen;
2. Het Regionale Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof ,versie 17 juli 2017,

te verlengen tot en met 2024.

8.6 AB voorstel Zienswijze con- De heer Brouwer geeft aan dat dit voorstel, gezien de reactietermijn van
cept Jaarstukken 2021 BSR de BSR, in de DB+ vergadering van 1 1 mei 2022 is afgehandeld en nu als

hamerstuk op de agenda is gezet.

Besluit:
Het AB stelt het voorstel Zienswijze concept Jaarstukken 2021 BSR con
form vast en stemt in met de concept Jaarstukken 2021 BSR.

8.7 AB voorstel Zienswijze De heer Brouwer geeft aan dat dit voorstel, gezien de reactietermijn van
Concept Begroting 2023 de BSR, in de DB÷ vergadering van 8 juni 2022 is afgehandeld en nu als
BSR hamerstuk op de agenda is gezet.

Besluit:
Het AB stelt het voorstel Zienswijze concept Begroting 2023 BSR conform
vast en besluit hiermee:

1. Kennis te nemen van de begroting 2023 BSR;
2. In te stemmen met de zienswijze op de begroting 2023 van de

BSR, zoals in de brief opgenomen.

8.8 AB voorstel Zomerinzame- De heer Van Gelder is tegen voorliggend voorstel met de opmerking ‘af
ling gft spraak is afspraak’ en dat een afspraak niet eenzijdig kan worden afge

zegd door middel van een mededeling.

Mevrouw Van Vrouwerif stemt in met het voorstel maar met de kantteke
ning dat dergelijke situaties in de toekomst voorkomen moeten worden en
inwoners vooraf vroegtijdig dienen te worden geïnformeerd.

De heer Brouwer geeft aan dat het overmacht betrof en door ziekte (Co
rona) en vacatures (personeelskrapte). Hij hoopt dit in de toekomst te
voorkomen (vooral) door meer personeel te werven.
De heer Zondag beaamt dit en wil dat de gemeenten solidair zijn op mo
menten waarop iets extra’s moet gebeuren.

De voorzitter concludeert dat er in deze situatie geen ruimte en tijd was
voor eerder gesprek en dat we deze les zullen meenemen naar een even
tuele volgende situatie zodat we er eerder op kunnen acteren.

Besluit:
Het AB stelt het voorstel Zomerinzameling met de tegenstem van Maas
en Waal vast en besluit hiermee:

1. De inwoners van de gemeenten West Betuwe en West Maas en
Waal als compensatie voor het niet wekelijks kunnen ledigen van
de gft-container (zoals besloten in het AB van 20 mei jongstleden)
composteerbare zakken verstrekken om hiermee eventuele over
last (stank en maden) te voorkomen;

2. De inwoners te compenseren door middel van een vermindering
van € 5 op het tarief afvalstoffenheffing in 2023;

3. Het besluit van 20 mei 2022 om de inkomsten van de tarieven uit
hoofdstuk 6 van de tarieventabel 2022 te verrekenen in hoofdstuk
6 van de tarieventabel 2023 als onderdeel van de afvalstoffenhef
fingenverordening dienovereenkomstig aan te passen.

9. Ter bespreking
9.1 Concept AB voorstel Data- Afgesproken wordt dat tijdens een platform bijeenkomst of op uitnodiging

gestuurd werken in een commissievergadering aandacht wordt ingeruimd om dit onderwerp
toe te lichten aan de raden.
Aandachtspunten ter toelichting zijn o.a.:

1. Informatie en goede communicatie aan de inwoners over de
voordelen van datagestuurd werken.

2. Uitleg verschaffen over wat er met de data wordt gedaan, in het
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kader van de privacy van inwoners.
3. Helderheid verschaffen over zowel de financiële als bedrijfstech

nische terugverdientijd zodat de weerstand verdwijnt.

Zodra het besluit is genomen kan worden overgegaan tot aanbesteding
en kan er een tijdsplanning worden gemaakt die bij het definitieve voorstel
wordt gevoegd.

Afgesproken wordt dat een definitief voorstel wordt gemaakt en geagen
deerd voor een volgende AB-vergadering. Actie WB

10. Ter informatie
10.1 Bestuurlijk proces Papierin- Zie mededelingen.

zameling met verenigingen AB leden, die de thema’s inmiddels hebben besproken met hun raad met
ondersteuning van de heer Brouwer, zien de voordelen van een dergelijke
bijeenkomst; ze bevelen het allen aan.

10.2 Bestuurlijk proces Toe- Zie mededelingen.
komstbestendige milieustra
ten

11. Rondvraag
11.1 DB÷ De heer Van Gelder vraagt of het DB+ blijft bestaan.

Er wordt afgesproken dat het DB+ voorlopig blijft bestaan, omdat het
vroegtijdig geïnformeerd zijn over de diverse onderwerpen een grote pré
blijkt voor het AB.

De voorzitter en de secretaris zullen zich buigen over de invulling van een
inwerkprogramma voor de AB-leden. Actie WBV

De heer Brouwer geeft aan dat 30 september 2022 met potlood staat ge
noteerd voor een Heidag.

12. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

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.

in de

De
w. J.P. Neven
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