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SAMENWERKEN

AAN EEN SCHOON RIVIERENLANO (Vergaderzaal Avri te Geldermalsen)

Aanwezige AB-leden
gemeente Buren De heer J.P. Neven Voorzitter DB en AB
gemeente Maasdriel De heer E.H.C. Hoften Lid AB
gemeente Neder-Betuwe De heer S.H.R. van Someren Lid AB
gemeente Tiel De heer R.J. Dijkstra Lid AB
gemeente West Betuwe Mevrouw J.W. van Vrouwerff Lid DB en AB
gemeente West Maas en Waal De heer F.J.J. van Gelder Lid DB en AB
gemeente Zaitbommel De heer C.A.H. Zondag Lid AB

Woordvoerder(s) namens Avri De heer W. Brouwer Directeur Avri / secretaris Bestuur
Notulen Mevrouw B. Koopman Avri
Afwezig m.k.
gemeente Culem borg Mevrouw D. Bijvoet Lid AB

# Subject Besluit 1 Conclusie
1 Opening De voorzitter opent de vergadering om 09.01 uur en verwelkomt alle aanwezi

gen.

2 Vaststellen agenda De agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen De secretaris geeft aan dat de bij de stukken toegevoegde mededeling een
rectificatie is. Zoals toegezegd na de vorige AB vergadering.

4. Ingekomen stukken
4.1 Brief BSR — Reactie op Ter kennisgeving aangenomen.

zienswijze concept Jaar
stukken BSR 2021

4.2 Brief BSR — Reactie op Ter kennisgeving aangenomen.
zienswijze concept Begro
ting BSR 2023

5. Besluitenlijst en actielijst
5.1 Concept besluitenlijst AB 7 Naar aanleiding van:

juli 2022 • Mededeling 2, agendapunt 4: Wanneer is het definitieve rapport over
de rekenrente beschikbaar voor het AB?

Secretaris: het rapport is binnen en de highlights worden voor het AB op een
rijtje gezet. Komt terug op de agenda.

. Agendapunt 7: De presentatie van de Platformbijeenkomst 2 juni 2022
staat nog niet op de website.

Secretaris: dit wordt aangepast.

. Agendapunt 9.1: Het definitieve voorstel Datagestuurd werken zou op
een vergadering terugkomen. Wanneer?

Secretaris: dit komt op de agenda van het AB van 15 december 2022.

Besluit: het AB stelt de besluitenlijst van 7 juli 2022 met een kleine tekstuele
aanpassing vast.

5.2 Cumulatieve actielijst Bij de cumulatieve actielijst zit een agendaplanning. Deze klopt niet.
Secretaris: snapt de opmerking. Eigenlijk is deze vooral van belang voor het
DB, omdat zij gaan over de agendering van stukken. Om verwarring in de toe
komst te voorkomen stelt hij voor om de agendaplanning enkel nog op te ne
men bij de DB agenda.
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De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. Actie BS 7

6. Terugkoppeling Platform- Vanuit de Raden is positief gereageerd op de Platformbijeenkomst. Het is fijn
bijeenkomst 12 september dat deze bijeenkomsten weer fysiek mogelijk zijn.
2022

7. Ter besluitvorming
7.1 AB voorstel Bestuursrappor- Naar aanleiding van:

tage 2022 • Pag. 7 van de rapportage, grafiek groei weerstandsvermogen: Gaan
we het weerstandsvermogen aanpassen als de rekenrente bekend is?

Voorzitter: we hebben de vier ton, die over is, nu nodig om het weerstands
vermogen op pijl te krijgen. Als dit zich concreter voordoet, dan zullen we hier
over discussie voeren.

. Zitten we nog steeds op de politiek gewenste weg? Of kunnen we de
raden de keuze geven om via gemeenten of inwoners te sparen? Ge
meenten kunnen voor Avri sparen en garanderen dat het bedrag er is.

Secretaris: Bij de zienswijze-uitvraag hebben we expliciet gevraagd om een
reactie. Met de huidige regels komen we tot dit voorstel. Als de rekenrente
omhoog gaat, dan hebben we genoeg gespaard en kunnen we meteen de
stortplaats meteen overdragen aan de Provincie.

. Wat gebeurt er als er het spaaroverschot is?
Secretaris: als er een spaaroverschot is, gaat dit geld terug naar de inwoners.
Zodra we de stortplaats gaan overdragen, gaat die 12 euro ook weer van de
afvalstoffenheffing af.

Besluit: het AB stelt het voorstel Bestuursrapportage 2022 conform vast en
besluit hiermee:
1. De bestuursrapportage 2022 vast te stellen.
2. In te stemmen met de hierin opgenomen begrotingswijzigingen en reserve
mutaties voor 2022
3. In te stemmen met de hierin opgenomen (bijstelling van) investeringskredie
ten voor 2022.

Daarnaast besluit het AB om bij de zienswijze-uitvraag van de Begroting 2024
aan de raden de keuze voor te leggen om als gemeente te sparen of het bij de
inwoners te laten.

8. Ter bespreking
8.1 Stand van zaken GRIP Dit onderwerp staat standaard op de agenda. In de benen-op-tafelsessie is er

uitgebreid over GRIP gesproken.

8.2 Proces Houtskoolschets Op 5 oktober 2022 hebben we een sessie gehad met raadsleden. Een aantal
AB-leden was hier ook bij aanwezig. Hoe is deze bijeenkomst beleefd?

De algemene indruk van de AB-leden is dat ze het jammer vonden dat het een
regionale avond was. Tegen de tijd dat de houtskoolschets aan de beurt was,
was de energie laag. Daarnaast was de setting niet goed waardoor de avond
niet gebracht heeft wat er van verwacht werd.

Hoe kan dit in de toekomst beter georganiseerd worden?
De werkgroep gaat zich hierover buigen. Belangrijkste is dat er voor dit soort
avonden voldoende tijd gereserveerd wordt om zaken goed door te kunnen
nemen en interactie te krijgen.

9. Ter informatie Geen stukken ter informatie.

10. Rondvraag
10.1 Oprichting Cirtex De raad van gemeente Maasdriel heeft ingestemd met de oprichting van

Cirtex, maar wil graag op de hoogte worden gehouden. Kunnen evaluaties ge
deeld worden met de raden? Het AB zegt dit toe.

10.1 Papierinzameling De raad van gemeente West Betuwe gaat een bijeenkomst plannen over pa
pierinzameling en nodigt de secretaris daarvoor uit.
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11. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen. De vergadering wordt om 09.43 uur af
gesloten.

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 vergadering van 15 december 2022,

w, .P. Neven

T
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