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 Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 21 april 2016 
 
(Vergaderzaal Avri te Geldermalsen) 
 
 

Aanwezige AB-leden 
gemeente Buren De heer H. de Ronde Lid AB 
gemeente Culemborg De heer J.A.W.A. Reus Lid AB  
gemeente Buren De heer H. de Ronde Lid AB 
gemeente Geldermalsen De heer R. van Meygaarden Lid AB 
gemeente Lingewaal De heer G. Bel  Lid DB, vicevoorzitter AB 
gemeente Neder-Betuwe De heer H. Gerritsen Lid AB 
gemeente Neerijnen De heer T. Kool Lid AB 
gemeente Tiel De heer L. Verspuij Voorzitter DB en AB 
gemeente West Maas en Waal De heer A.H.M. de Vree Lid AB 
gemeente Zaltbommel De heer S. Buwalda Lid AB  
   
Woordvoerders namens Avri De heer E.J. de Vries Directeur Avri / secretaris Bestuur, lid MT 

 Mevrouw H. van Keulen Manager Klant en Advies (pt. 10) 

M.k.a. gemeente Maasdriel De heer J.H.L.M. de Vreede Lid DB en AB 
gemeente Buren De heer S. van Alfen Lid AB 
 

# Subject Besluit / Conclusie 
1 Opening  De voorzitter opent de vergadering om 09.00u en verwelkomt de aanwezigen.  
   
2 Vaststellen 

agenda 
De voorzitter licht toe dat het voorstel onder agendapunt 6, de archiefverordening, wordt 
ingetrokken. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  

   
3 Vaststelling 

verslagen  
3.a - Verslag AB 18 februari en verslag extra AB 16 maart 2016 
Conclusie: De verslagen worden conform vastgesteld. 
3.b – Cumulatieve actielijst en agendaplanning 
Het geboden doorkijkje naar volgende agenda’s wordt door het bestuur op prijs gesteld. 

   
4 Mededelin-

gen 
De ter vergadering uitgereikte schriftelijke mededelingen betreffen de motivering voor het la-
ten vervallen van agendapunt 6 (de archiefverordening) en de gemotiveerde mededeling, dat 
geen aanleiding bestaat voor het indienen van een zienswijze op de BSR begroting.  

   

5 Sfeerim-
pressie 
platformbij-
eenkomst 
22 maart 

Vijf (van de 200) regionale raadsleden bleken aanwezig tijdens de platformbijeenkomst op 22 
maart. De aanwezigen waren afkomstig uit de gemeenten Neder-Betuwe, Neerijnen, Maas-
driel en Culemborg. De wens tot betrokkenheid vanuit de raden komt niet tot uiting in het aan-
tal aanmeldingen. Enkele AB-leden adviseren als Collegeleden terughoudendheid te betrach-
ten bij vragen inzake Avri. Het is verstandiger om hiertoe naar het platform te verwijzen. 
Voorts wordt gepleit voor een wervende benadering van raadsleden en tijdige verzending van 
de uitnodiging.  

   

6 Archiefver-
ordening 

Het voorstel onder agendapunt 6, de archiefverordening is ingetrokken.  

   

7 Toevoegen 
AB-leden 
aan Reali-
satie BV 

Momenteel participeren de heren Van Oirschot en Veerhoek in de Realisatie BV. De bestuur-
lijke uitbreiding is wenselijk om de bestuurlijke verbinding met Avri te borgen.  
De directeur verwacht dat de aandelen vòòr de volgende AvA, op 7 juli a.s., zijn overgedragen 
door Regio Rivierenland. Besluitvorming kan tot dan toe alleen plaatsvinden via de huidige 
AvA, met Regio Rivierenland als aandeelhouder. 
Besluit: Het AB besluit om een lid van het DB bestuurlijk toe te voegen aan het bestuur van 

de Realisatie BV en de heer Van Meygaarden (namens het AB). 

   

8 Notitie Stra-
tegisch Be-
drijfsplan 
GR Avri 
2016-2020 

Er wordt over het bedrijfsplan geen besluitvorming door de gemeenteraden gevraagd.  
 Vanuit het AB wordt gesuggereerd om de raden eerder dan in december te informeren 

over het Strategisch Bedrijfsplan. De directeur geeft aan dat het de bedoeling is om de ra-
den inhoudelijk te betrekken tijdens de platformbijeenkomsten in juni en november.  

 Het AB heeft geen behoefte aan een gedrukte versie van het Strategisch Bedrijfsplan. De 
voorgenomen investering in drukwerk wordt als overbodig beoordeeld.  

 Het AB adviseert om de titel te wijzigen naar Strategisch Bedrijfsplan 2017-2020. 
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9 Voortgang 
IBP 

Er word gewerkt aan de afronding van fase 0 om vervolgens door te gaan naar fase 1. De 
voortgang verloopt minder snel dan verwacht, maar er wordt hard aan gewerkt. 

   

10 Papier op-
halen door 
verenigin-
gen 

Presentatie - Ambtelijk wordt een presentatie verzorgd. De presentatie wordt in bijlage bij het 
verslag verstrekt. (Actie) Het AB van de RR heeft in december 2015 besloten tot een duur-
zame samenwerking met de verenigingen en verlenging van de samenwerkingsovereenkom-
sten tot eind 2016. Hierover zijn de verenigingen toentertijd per brief geïnformeerd. 
 
De volgende uitgangspunten worden vastgesteld: 

 Inzamelen dient per definitie binnen de eigen gemeente plaats te gaan vinden. Er is geen 
keuze gemaakt tussen actieve afbouw of een uitsterfconstructie.  

 De wachtlijsten voor verenigingen zijn dus vanaf nu ook alleen op de eigen gemeente ge-
richt.  

 Alle verenigingen moeten worden bericht dat zij op de wachtlijst kunnen worden geplaatst.  

 In Tiel bleek commissiebreed bijval voor de suggestie vanuit een insprekende vereniging 
om per gemeente een stichting op te richten voor het ophalen van oud papier binnen de 
eigen gemeente, waarna afhankelijk van de deelnemers bij het ophalen een verdeling van 
de inkomsten kan plaatsvinden. Dit idee kan verder worden uitgewerkt door Avri in overleg 
met de initiatiefnemers uit Tiel, uitgaande van een stichting die zorg draagt voor de verde-
ling van routes tussen verenigingen, ruimte voor nieuwkomers en het beheren van de 
wachtlijst. 

 Het creëren van meer gelijkheid en ruimte voor nieuwkomers hoeft geen expliciet uit-
gangspunt te zijn van het inzamelen van papier met verenigingen. Mogelijk kan dit door 
verenigingen zelf worden geregeld in de eerder genoemde stichting. Feit is, dat in de hui-
dige praktijk al veel onderling tussen verenigingen wordt geregeld, ook om routes te kun-
nen behouden. 

 De huidige inzet van Avri om voor een efficiënte routeplanning te zorgen, moet in stand 
blijven. 

 Niet langer indexeren van de vergoeding voor verenigingen totdat het tarief gelijk is aan 
het 'marktconforme' tarief (zijnde het tarief dat gemiddeld genomen door gemeenten wordt 
uitgekeerd aan verenigingen bij het ophalen van papier). Avri wordt gevraagd de stand 
van zaken inzake marktconformiteit nogmaals te onderzoeken en aan te geven in welk 
tempo afgebouwd kan worden naar marktconformiteit. De inzichten wat betreft de ontwik-
kelingen in papier- en kartonfractie, alsmede het gegeven dat het werk lichter is gewor-
den, zal hierin meegenomen moeten worden.  

   
Avri zal op basis van bovenstaande uitgangspunten een voorstel opstellen. (Actie) 
 

11 Rondvraag 
en sluiting 
 

 De inzet van een afvalverwerker op begraafplaatsen heeft een emotionele lading. In ver-
volg op de vraag om voor de IBOR-taken een andere naamgeving te kiezen, zegt de di-
recteur toe later dit jaar een voorstel in te brengen om de huidige emotionele lading weg 
te nemen. (Actie) 

 In reactie op de Kadernota heeft de Tielse gemeenteraad uitgesproken dat niet gekort 
mag worden op het serviceniveau, zoals verlaging van de ophaalfrequentie. De raad van 
Tiel neigt naar optie 3, zijnde de stijging vertragen door inzet van reserves.  

 Er bestaat bij de raad in Tiel behoefte aan meer inzicht in uitgevoerde en voorziene effici-
encyaanpassingen in de bedrijfsvoering bij Avri en de hieruit voortvloeiende kostenbespa-
ring. In de begroting is hier aandacht aan besteed. 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 10.55 uur. Aansluitend wordt in beslotenheid vervolgd. 
 

  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. 


