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1 INLEIDING 

Voor u ligt de begroting 2017 van Avri. Dit is de eerste keer dat de zelfstandige gemeenschappelijke 
regeling (GR) Avri een begroting opstelt en deze volgens de P&C cyclus in het voorjaar aanbiedt aan haar 
bestuur en uiteindelijk de provincie. Voordeel van de nieuwe werkwijze van GR Avri is dat gemeenten nu 
de hoogte van de afvalstoffenheffing tijdig kennen en deze mee kunnen nemen in de gemeentelijke 
begroting en lastendruk voor de inwoners. Aangezien de begroting in voorgaande jaren feitelijk altijd aan 
het eind van het jaar opgesteld werd, stond Avri nu voor een grote uitdaging om het begrotingsproces 
naar voren te trekken en in hele korte tijd en voor het eerst in zelfstandige vorm een goede begroting te 

realiseren. In voorliggende begroting ziet u het resultaat van onze inspanningen.  
 
In 2017 gaat Avri verder met de transities waar ze de afgelopen jaren aan heeft gewerkt. Dat betekent 
continue aandacht voor bedrijfsmatig werken ofwel optimalisatie van de efficiency van haar 
dienstverlening. Ook verdere optimalisatie van sturing en verantwoording - met name via de uitvoering 
van het informatiebeleidsplan- hoort hierbij.  

De mindset bij Avri en in de maatschappij is veranderd van het zo milieuhygiënisch mogelijk inzamelen 
van afval, naar het inzamelen van grondstof (ofwel het zoveel mogelijk hergebruiken van huishoudelijke 
reststromen). Avri zal daarom samen met de gemeenten verder werken aan beleidsvoorstellen die 

uitvoering geven aan de beleidsdoelstellingen die in 2016 geformuleerd gaan worden in het Regionaal 
Afvalstoffen Plan (RAP 2017-2020) en het percentage hergebruik nog verder zullen gaan verhogen.  
De ontwikkeling van Avri van pure inzamelaar naar een integraal werkende gebiedsregisseur zet zich ook 
verder door. Niet zozeer qua omvang, want Avri heeft voldoende omvang bereikt op dit onderdeel en zal 

gaan consolideren. De ontwikkeling zit met name op de optimalisatie en harmonisatie in het beheer van 
de openbare ruimte en in de verantwoording daarover.  
De transformatie naar een maatschappelijk verantwoord ondernemende organisatie wordt gecontinueerd 
in 2017. Bijvoorbeeld door verdere vergroening van het wagenpark, ontwikkeling van een duurzaam 
energiepark op de voormalige stortplaats en nog meer werkplekken te creëren voor medewerkers met 
een achterstand op de arbeidsmarkt. 
Op bovenstaande wijze werkt Avri samen met de inwoners, gemeenten en partnerorganisaties op een 

efficiënte, sociale en duurzame manier aan een circulaire economie én aan een schoon, heel en veilig 
Rivierenland. 
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2 SAMENVATTING 

Stijging tarief afvalstoffenheffing per 2017 
Het gemiddelde tarief van de afvalstoffenheffing voor de huishoudens in regio Rivierenland stijgt per 2017  
met € 14. Evenals in voorgaande jaren wordt de tariefsstijging verwerkt in het basistarief van de 
afvalstoffenheffing.  
 

De inzet van reserves en voorzieningen heeft de grootste invloed op de tariefsontwikkeling. De aanleiding 
hiervoor is de huidige begroting 2016. In de begroting 2016 is per 2016 reeds een structurele stijging van 
het kostenniveau voorzien. De stijging is het gevolg van twee externe ontwikkelingen; de dalende 
grondstofprijzen op de wereldmarkt (€10) en de gevolgen van de lagere rekenrente die de provincie 
hanteert voor het doelvermogen van de stortplaats (€8). Door de verbeterde scheiding van het 
huishoudelijk afval (als gevolg van de invoering van 'Goed Scheiden Loont') zijn sinds 2014 de 
opbrengsten van de grondstofstromen bij Avri hoger dan de verwerkingskosten van afvalstromen. 

Daardoor is Avri sterker afhankelijk geworden van de ontwikkeling van de grondstofprijzen. Nu de groei in 
China de komende jaren tegenvalt en China daardoor minder grondstoffen hoeft te importeren, is de 
waarde van grondstoffen wereldwijd fors gedaald, soms wel met 40%. Een klein rekenvoorbeeld: voor 
kleding kregen we in 2015 nog 690 euro per ton en in 2016 nog maar € 460 per ton. Deze reductie van 
33% betekent (samen met daling van tonnages) een daling van inkomsten op textiel van €5. Het totale 

effect van de gedaalde opbrengsten van alle grondstoffen (inclusief gestegen kosten GFT) op de 

afvalstoffenheffing bedraagt ongeveer €10. Een andere belangrijke ontwikkeling betreft een tekort van 
€2,3 mln. dat in 2019 wordt voorzien voor de afwerking en overdracht van de stortplaats. Dit is met name 
het gevolg van een door de provincie Gelderland negatief bijgestelde rekenrente. De invloed hiervan op 
de afvalstoffenheffing bedraagt met ingang van 2016 jaarlijks €8 (tot en met 2019). In de jaarrekening 
2015 is - naar aanleiding van de accountantscontrole - een aanvullend bedrag in de voorziening 
stortplaats opgenomen van € 328.000. Deze mutatie was nog niet verwerkt in de concept begroting 2017 
die op 15 april 2016 is verstuurd naar de gemeenteraden en naar het AB Avri. Paragraaf 6.4 (onderdeel 

kosten stortplaats) gaat nader in op deze mutatie.  
 
In de begroting 2016 is de hieruit voortvloeiende tariefsstijging sterk gereduceerd door inzet van eigen 
reserves (€ 18). Het is niet mogelijk om lasten die een meer dan incidenteel karakter hebben te blijven 
dekken met incidentele middelen. Daarom komt de reeds in 2016 voorziene tariefsstijging in deze 
begroting opnieuw terug.  
 

De tariefsstijging kan als volgt worden samengevat: 
 

 
   Tabel 1: ontwikkeling tarief afvalstoffenheffing per 2017 
 

De tariefsstijging per 2017 wordt in voorliggende begroting gereduceerd door de inzet van het overschot 
uit de jaarrekening 2015 en een extra onttrekking uit de Voorziening Inzameling AVH.  

Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing 2016 € 175

Inzet reserves en voorzieningen

Vervallen van de inzet 2016 uit de Voorziening Inzameling AVH € 15

Vervallen van de inzet 2016 uit de Algemene Bedrijfsreserve € 3

Inzet Voorziening Inzameling AVH overschot jaarrekening 2015 -€ 1,5

Inzet Voorziening Inzameling AVH tbv tariefsegalisatie -€ 5

Overige ontwikkelingen

Effecten nieuwe CAO Gemeenten 2016-2017 € 3

Overige mutaties (o.a. efficiency maatregelen), per saldo -€ 0,5

Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing 2017 € 189

Ontwikkeling tarief afvalstoffenheffing per 2017
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Middels deze extra onttrekking wordt geanticipeerd op het huidige voordeel dat per 2020 ontstaat op de 
kosten voor de stortplaats. Per 2020 komen de lasten hiervoor te vervallen als gevolg van sluiting en 

overdracht van de stortplaats aan de provincie.  
Voorgesteld wordt om het tarief afvalstoffenheffing hier per 2020 niet op naar beneden bij te stellen. 
Zodoende wordt het voordeel per 2020 in de periode 2017-2019 reeds extra uit de voorziening onttrokken 

om het tarief te verlagen.  
Hierdoor wordt de ontwikkeling van het tarief afvalstoffenheffing in de meerjarenbegroting geëgaliseerd. 
Het doteren aan een egalisatievoorziening in het kader van tariefsegalisatie is toegestaan. 
 
Daarnaast stijgt de afvalstoffenheffing per 2017 als gevolg van het principe akkoord van de nieuwe CAO 
gemeenten. Tot slot zijn er nog diverse budgetmutaties die per saldo een geringe stijging van het tarief 
afvalstoffenheffing veroorzaken. Dit zijn o.a. de gestegen verwerkingskosten voor het hout, de gestegen 

jaarlijkse bijdrage aan BSR en de daling van uitvoeringskosten door route optimalisatie.  
 
Avri had in 2010 de doelstelling geformuleerd om de afvalstoffenheffing met 20% te laten dalen. In de 
periode 2010-2015 is het Avri uiteindelijk gelukt om de afvalstoffenheffing met 37% (ofwel €99) te laten 
dalen. In 2015 bedroeg de afvalstoffenheffing in Rivierenland namelijk gemiddeld €171 ten opzichte van 
€270 in 2010. Om deze kostendaling te bereiken zijn in die periode diverse maatregelen genomen. De 

grootse impact kwam van de maatregelen die gericht waren op een verbetering bedrijfsefficiency, o.a. 

door inzet van zijladers en reductie van de overhead. Het overheadpercentage ten opzichte van het 
lastentotaal bedraagt 14,4%. In de branche ligt dit percentage op 20,5% (bron: benchmarkanalyse NVRD 
2012). Ook het nieuwe afvalbeleid 'Goed Scheiden Loont' droeg fors bij aan die daling. Het arsenaal aan 
maatregelen om de efficiency te verbeteren is ondertussen vrijwel geheel benut. Ondanks de stijging per 
2017 ligt het tarief in 2017 nog steeds ver onder het nationale gemiddelde van €242 en ligt ook nog 
steeds meer dan 20% onder het niveau van 2010. 

 
Meerjaren ontwikkeling afvalstoffenheffing 
De meerjaren ontwikkeling van het tarief afvalstoffenheffing ziet er als volgt uit: 
 

 
   Grafiek 1: meerjaren ontwikkeling tarief afvalstoffenheffing 
 

Prijsindexeringen zorgen jaarlijks voor een autonome stijging van het tarief afvalstoffenheffing met € 2. 
Andere oorzaken van de tariefsstijging per 2018 zijn de dalende vergoeding voor het kunststof 
verpakkingsafval en de lagere incidentele inzet van de Voorziening Inzameling AVH per 2018 (€ 5). Per 
2019 en 2020 zijn prijsindexeringen en de jaarlijks lagere inzet van de Voorziening Inzameling AVH (€1) 

oorzaken van de geleidelijke stijging van het tarief afvalstoffenheffing.  
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Voorziening Inzameling AVH 
De inzet uit de Voorziening Inzameling AVH heeft de laatste 5 jaren de afvalstoffenheffing gemiddeld met 

€ 22 verlaagd (11%). Hierdoor is de voorziening de laatste jaren sterk afgebouwd en komt deze ultimo 
2016 onder haar minimale niveau ter dekking van de risico's. Dit is weergegeven in onderstaande grafiek.  
 

 
   Grafiek 2: saldo ontwikkeling Voorziening Inzameling AVH 

 
In juni 2015 heeft het AB van de GR Regio Rivierenland de nota 'Risicomanagement en 
weerstandsvermogen' van Avri vastgesteld. Hierin zijn de risico's voor de uitvoering van het basispakket 

geactualiseerd en gekwantificeerd op € 2,1 mln. Gelijktijdig is besloten dat de beschikbare 
weerstandscapaciteit even groot dient te zijn, waardoor het weerstandvermogen uitkomt op ratio 1,0 
(niveau: voldoende). Besluitvorming bij de huidige begroting 2016 (dec. 2015) heeft tot gevolg dat de 
voorziening verder is ingezet ten gunste van de afvalstoffenheffing 2016 en de voorziening daarmee 
ultimo 2016 onder haar risiconiveau komt (€ 1,3 mln., factor 0,6 onvoldoende). Het jaarrekening 
overschot 2015 (+0,2 mln.) en de aanvullende donatie voor de stortplaats (-0,3 mln.) zorgen ervoor dat 
het saldo ultimo 2016 uitkomt op 1,2 mln. In de meerjarenbegroting blijft het saldo onder het 

gekwantificeerde risiconiveau. Gemeenten dienen het inrichten van weerstandscapaciteit voor Avri in 
overweging te nemen. 
 
Pluspakket voor gemeenten 
Avri verricht diverse aanvullende activiteiten voor de deelnemende gemeenten. Deze worden pluspakket 
activiteiten genoemd en worden tegen kostprijs verricht. Deze activiteiten hebben hoofdzakelijk 

betrekking op het integrale beheer en onderhoud van de openbare ruimte (IBOR taken), dat wordt 
uitgevoerd voor 4 gemeenten. De taken worden tegen kostprijs verricht waarbij eventuele 
exploitatieoverschotten en -tekorten worden verrekend met de deelnemende gemeenten (conform 
raamovereenkomsten). De IBOR cijfers in voorliggende begroting zijn gelijk aan de uitvoeringsbudgetten 
zoals opgenomen in de begroting 2016 van Avri. De specifieke IBOR werkbegrotingen worden de 
komende maanden door Avri voor 2017 opgesteld op basis van de dienstverleningsovereenkomsten 
tussen Avri en de verschillende gemeenten. Deze worden voor de zomervakantie met de IBOR gemeenten 

besproken zodat deze onderdeel kunnen uitmaken van het begrotingsproces van de IBOR gemeenten. 
 
Bedrijfsafval 
Bedrijven kunnen hun afval en grondstoffen tegen een marktconform tarief laten inzamelen en verwerken 
door Avri. De winsten die Avri hiermee genereert, komen ten gunste van het programma basispakket. De 

verwachting binnen de begroting 2017 is dat de geraamde exploitatieresultaten achterblijven bij die van 
voorgaande jaren. De exploitatieresultaten blijven positief, maar beperkt van omvang. Stijging van 

personele kosten enerzijds en lagere verwerkingsopbrengsten van grondstoffen (als gevolg van 
marktontwikkelingen) anderzijds zijn hiervoor de belangrijkste oorzaken. De uitvoering van bedrijfsafval  
wordt niet alleen beoordeeld op resultaat en rendement.  Avri beoogt meer doelen bij de uitvoering van 
dit programma. Eén van de doelen betreft de optimalisering van de beschikbare middelen en 
dekkingsbijdrage aan onder andere de indirecte kosten. Ook worden de kosten van sponsoring 
gefinancierd uit dit programma. 



 

8 

3 LEESWIJZER 

Deze begroting is opgebouwd conform de uitgangspunten en richtlijnen van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV). Voorliggende begroting bevat derhalve een beleidsmatig en een financieel 
gedeelte.  
 
De begroting 2017 begint met een algemene inleiding die vervolgd wordt met een samenvatting van de 
begroting 2017. Voorafgaand aan de programma's van Avri komen de gehanteerde uitgangspunten van 
voorliggende begroting aan bod. De uitgangspunten van de reeds aan de gemeenten aangeboden 

kadernota 2017 (waarin opgenomen de algemene en financiële beleidskaders) zijn opgenomen in 
hoofdstuk 4.  
 
Het BBV schrijft voor dat gemeenschappelijke regelingen informatie over de (toerekening van) overhead 
opnemen in hun begroting vanaf 2018. Het betreft informatie over de hoogte van de overhead die (vanuit 
financieel oogpunt) niet direct zichtbaar is binnen de programma's. Deze informatie is reeds nu al 
opgenomen binnen de begroting van Avri. Hoofdstuk 5 beschrijft de wijze waarop Avri de overhead intern 

doorrekent naar de programma's (kostendragers). In dit hoofdstuk wordt deze systematiek nader 
toegelicht en in een bijlage inzichtelijk gemaakt met concrete getallen. Binnen de begroting 2017 zijn de 
overheadkosten nog opgenomen binnen de afzonderlijke programma's. Deze lasten worden vanaf de 
begroting 2018 gepresenteerd in een afzonderlijk programma "overheadkosten".   
 
De beleidsbegroting begint vanaf hoofdstuk 6 met een drietal programma's: 
 

 programma basispakket     (hoofdstuk 6); 

 programma pluspakket      (hoofdstuk 7); 
 programma bedrijfsafval     (hoofdstuk 8). 

 
De wettelijk voorgeschreven beleidsparagrafen komen aan bod in de hoofdstukken 9 tot en met 14.  
De volgende paragrafen zijn opgenomen: 
 

 paragraaf lokale heffingen     (hoofdstuk 9); 

 paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing  (hoofdstuk 10); 
 paragraaf financiering      (hoofdstuk 11); 
 paragraaf bedrijfsvoering    (hoofdstuk 12); 
 paragraaf onderhoud kapitaalgoederen   (hoofdstuk 13) 
 paragraaf verbonden partijen     (hoofdstuk 14). 

 

De paragraaf grondbeleid is voor Avri niet van toepassing en is derhalve niet opgenomen binnen deze 
begroting.  
 
De financiële begroting bevat een overzicht van de totale lasten en baten van alle activiteiten van Avri 
(hoofdstuk 15). De financiële positie van Avri (hoofdstuk 16) komt eveneens binnen de financiële 
begroting aan bod. De financiële positie geeft onder andere inzicht in het verloop van de exploitatie, de 
geplande investeringen en het verloop van de reserves en voorzieningen.  
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4 UITGANGSPUNTEN KADERNOTA 

De kadernota 2017 is op 24 maart 2016 verstuurd naar de gemeenteraden en het AB van de GR Avri. De 
kadernota bevat de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting 2017 en de 
meerjarenbegroting 2018 - 2020.  
 

4.1 Algemene beleidskaders 

Beleidskaders die op voorliggende begroting van Avri van toepassing zijn: 
 Landelijk afvalbeheersplan 2009 - 2021 (LAP); 
 Regionaal Afvalstoffenplan 2012 - 2016 (RAP); 

 Uitvoeringsprogramma VANG (Van Afval Naar Grondstof) 2013 - 2025; 
 De Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022; 
 EVOA Grensoverschrijdend Vervoer (Overbrengen van afvalstoffen binnen de Europese Unie); 
 Algemene wet bestuursrecht (Awb); 
 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr); 
 Informatiebeleidsplan (IBP). 

 

4.2 Regionaal Afvalstoffenplan 

Landelijk streven is dat 75% van het Nederlandse huishoudelijk afval in 2020 gescheiden wordt  
aangeboden. Dat komt neer op maximaal 100 kilo (grof en fijn) restafval per inwoner per jaar.  

In 2016 zullen de gemeenten van regio Rivierenland nieuwe ambities verkennen en vastleggen in een 
nieuw Regionaal Afvalstoffenplan (RAP), afgeleid van het Landelijk afvalbeheersplan (LAP). Het LAP 3 en 
de uitvoering van VANG (Van Afval Naar Grondstof) lopen gelijk op en zijn onderling verweven.  
De ambities hebben tot gevolg dat de gemeenten aan nieuwe mogelijkheden moeten denken als het om 
afvalinzameling en andere dienstverlening aan de inwoners van de regio gaat. Hierbinnen zijn wet- en 
regelgeving leidend. Naast ambities op het gebied van duurzaamheid gaat het bestuur zich buigen over de 

positie van Avri in de ontwikkeling naar een circulaire economie en over de wijze waarop Avri zich 
verhoudt tot initiatieven met een maatschappelijke waarde. Het gaat hier om de wijze waarop Avri de 
regie op de afvalstromen houdt door afspraken te maken met initiatiefnemers van inzameling van 
hergebruikstromen. Ambities en afspraken die mede van invloed zijn op de ontwikkeling van het tarief 
van de afvalstoffenheffing. 
 

4.3 Ontwikkelingen op de afval- en grondstoffenmarkt 

4.3.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal ontwikkelingen binnen de afval- en grondstoffenmarkt die 
direct effect hebben op de exploitatie(resultaten) van de inzameling en verwerking van het restafval en de 
overige grondstoffen. Deze ontwikkelingen zijn een gevolg van de huidige financiële situatie (malaise) op 

mondiaal niveau. De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd af (o.a. vanuit China minder vraag naar 
ingezamelde grondstoffen). In de navolgende alinea's wordt ingegaan op de ontwikkeling van de 
financieel meest invloedrijke stromen op de Avri begroting. 
 

4.3.2 Papier 

De markt van  papierrecycling is momenteel redelijk stabiel. Grote schommelingen hebben zich in 2015 
niet voorgedaan. De hoeveelheid ingezameld papier in kilo's per huishouden loopt vanaf 2017 wel iets 
terug. Dit heeft te maken met het feit dat er in dit digitale tijdperk minder papier gebruikt wordt. 
Daarnaast is het percentage karton bij huishoudens hoger vanwege toenemende internet aankopen. Het 
gewicht van karton is lager dan van papier dus neemt de hoeveelheid in gewicht af.  

 

4.3.3 Kunststof 

De hoeveelheden ingezameld kunststof is stabiel. De afzet van kunststoffen is echter problematisch. Door 

een lage olieprijs is het produceren van "virgin" kunststoffen zo laag dat de voorkeur veelal uitgaat naar 
de vervaardiging van nieuw plastic in plaats van hergebruik en recycling van ingezameld plastic. De 
verwachting is dat dit voor de komende periode niet gaat veranderen. Voor Avri heeft dit overigens geen 
directe gevolgen omdat we langdurige prijsafspraken hebben met het Afvalfonds. 
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4.3.4 Schroot 

China is en was wereldwijd de grootste afnemer maar door het op gang komen van een eigen recycle 
industrie in China is de vraag afgenomen en zet China schroot tegen sterk verlaagde tarieven op de 
markt. De vergoedingen voor deze stroom zijn daardoor in 2015 sterk gedaald en de verwachting is dat 
deze trend zich niet snel zal herstellen. De hoeveelheden schroot die Avri inzamelt stijgt in 2017 wel t.o.v. 
2016 (ruim 10%). Deze stijging is eveneens toe te schrijven aan een lagere marktprijs voor schroot. 
Schroot wordt meer en meer aangeboden aan Avri (via de huis-aan-huis inzameling) in plaats van dat 
particulieren dit afzonderlijk wegbrengen naar commerciële partijen.  

 

4.3.5 Textiel 

De kwaliteit van het landelijk ingezamelde textiel neemt af. Dit heeft te maken met het feit dat textiel 

goedkoper geproduceerd wordt en langer wordt gedragen. Dit maakt dat er een enorme toename is van 
deze laagwaardige stroom. Daarnaast is de techniek om textiel te vervezelen nog verre van optimaal. 
Volledige recycling is nog niet mogelijk. De vergoedingen voor textiel nemen hierdoor enorm af. Op korte 
termijn worden hierin geen verbeteringen verwacht.  
 

4.3.6 Restafval 

De tarieven voor verbranding stijgen als gevolg van groeiende hoeveelheid van brandbaar restafval. 

Groot-Brittannië biedt moment veel restafval aan op de Nederlandse Markt. Vanwege langlopende 
contracten en langdurige afspraken over verbrandingstarieven heeft voorgaande ontwikkeling geen direct 
financieel gevolg voor Avri. Het huidige contract loopt tot 31 maart 2020 met een eenzijdige optie voor 

Avri om dit contract 2 maal met 2 jaar te verlengen (dus tot 31 maart 2024). 
 

4.3.7 GFT 

De tarieven voor de verwerking van GFT komen overeen met de uitgangspunten opgenomen binnen de 
begroting 2016 en de meerjarenramingen 2017 - 2019. Voor de hoeveelheden GFT afval wordt uitgegaan 
van een constant verloop en voorzien wij geen afwijkingen ten opzichte van de begroting 2016. De 
contractafspraken voor GFT zijn meerjarig vastgelegd en lopen tot en met 2018.  
 

4.4 Financieel beleidskader 

Financiële beleidskaders die op voorliggende begroting van Avri van toepassing zijn: 
 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); 
 Gemeentewet; 
 Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Avri 2016; 

 Nota activabeleid Avri (2012); 
 Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Avri (2015); 
 Bijdrageverordening Avri 2016; 
 Begroting 2016 en meerjarenramingen 2017 - 2019. 

 

4.5 Indexeringen 
 

4.5.1 Lonen 

De VNG en de vakbonden FNV, CNV, en CMHF hebben een principeakkoord over de cao Gemeenten. De 
cao loopt van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017. Per 1 januari 2016 stijgen de salarissen met 3% en per 1 
januari 2017 met 0,4%. Dit is inclusief de uitvoering van de eerder gemaakte afspraken in het 

pensioenakkoord van 2014 en het loonruimteakkoord van 2015. Los van het LOGA-akkoord is nu een 
Loonruimte-overeenkomst Publieke Sector 2015-2016 overeengekomen. Hierin is afgesproken dat de 
indexeringssystematiek van pensioenen wordt aangepast. Gevolg hiervan is dat de pensioenpremie per 
2016 gaat dalen (1,4%). De genoemde 0,4% voor 2017 geldt voor 4 maanden. Binnen de ramingen voor 
2017 wordt voor de loonstijging van dat jaar vooralsnog uitgegaan van 1,2%. Voor de jaren 2018 – 2020 
wordt rekening gehouden met een prijsstijging van 1%. Voor de ontwikkeling van de pensioenspremies 

houden wij rekening met een voordeel van 0,7%. De premies dalen - zoals hiervoor aangegeven - vanaf 1 

januari met 1,4% als gevolg van de wijziging van de indexeringssystematiek. Daarentegen gaan de 
pensioenspremies vanaf 1 april 2016 met 1% omhoog om te kunnen voldoen aan de wettelijke 
dekkingsgraad.  Van deze laatste 1% komt ca. 0,7% ten laste van de werkgever en 0,3% voor de 
werknemer. Per saldo betekent dit een verlaging van de pensioenpremie voor de werkgever met 0,7 % 
(1,4% - 0,7%).  
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Binnen deze begroting is rekening gehouden met de gevolgen van het Individueel Keuze Budget (IKB).  
Geld uit diverse regelingen (o.a. vakantietoelage, levensloop en eindejaarsuitkering) is vanaf 1 januari 

2017  beschikbaar voor medewerkers in één vrij besteedbaar budget. De verwachting is dat rekening 
gehouden moet worden met een eenmalige extra last van ruim € 300.000. 
 

4.5.2 Prijsstijging 

De prijsaanpassingen zijn afkomstig van het Centraal Planbureau (Prijsstijging Bruto Binnenlands Product 
/ Macro Economische Verkenning van september 2015) en zijn vooralsnog gebaseerd op 2016 (1%). Dit 

inflatiepercentage van 1% wordt vooralsnog ook gehanteerd  voor de jaren 2017 - 2020. Ook hiervoor 
geldt dat - binnen de verdere uitwerking van de conceptbegroting  - aansluiting gezocht wordt bij de 
meest recente en actuele inflatiecijfers. 
 

4.5.3 Aantal huisaansluitingen 

Het aantal geregistreerde huisaansluitingen volgt de meerjarige ontwikkeling van het aantal huishoudens 
volgens de meest recente cijfers van Belastingsamenwerking Rivierenland (gebaseerd op de opgaven van 
gemeenten). Hierin wordt uitgegaan van een autonome groei van het aantal huisaansluitingen met 0,5% 
per jaar. Vanwege de economische omstandigheden wordt daarnaast een groei van het aantal 
kwijtscheldingen verwacht van 0,25% per jaar.  

 
4.6 Voorziening Inzameling AVH 

Naast voornoemde (service) mogelijkheden voor de kosten van het basispakket speelt ook de inzet van 
de Voorziening Inzameling AVH een rol. De inzet van deze voorziening is dan ook een belangrijke 
parameter om in overweging te nemen bij de tariefstelling in enig jaar. In de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de functies, mogelijkheden en uitgangspunten van 
verwerking in voorliggende begroting beschreven.  
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5 UITGANGSPUNTEN INRICHTING BEGROTING 
 
5.1 Inleiding 
De verdeelsystematiek die in deze begroting wordt gehanteerd om de kosten toe te rekenen aan de 
diverse programma's komt in dit hoofdstuk aan bod. De inrichting van de begroting geeft antwoord op de 
vraag waar de kosten voor worden gemaakt (paragraaf productstructuur) en hoe de kosten worden 
toegerekend (paragraaf kostentoerekening). Vervolgens komen de doelen, definities en uitgangspunten 
van de verdeelsystematiek aan bod. Dit hoofdstuk loopt vooruit op het centrale inzicht in 
overheadgegevens dat in het vernieuwde BBV van gemeenten wordt gevraagd. Deze verplichting geldt 
voor gemeenten vanaf de begroting 2017 en voor gemeenschappelijke regelingen vanaf de begroting 

2018. 
 

5.2 Productstructuur 
De programma indeling (en onderliggende producten) vormt de belangrijkste structuur in de totale 
begroting. Dit zijn de producten die Avri aan haar klanten levert en waar Avri vervolgens verantwoording 
over aflegt aan haar bestuur. Avri hanteert een indeling naar de diverse klantgroepen: basispakket voor 
inwoners, pluspakket voor gemeenten (met name IBOR) en dienstverlening aan bedrijven.  
Als dienstverlenende uitvoeringsorganisatie bestaat een groot deel van de programmakosten uit personele 

uitvoeringslasten. De inzet van personele uren worden afzonderlijk geregistreerd zodat de daarmee 
samenhangende kosten flexibel en transparant toegerekend kunnen worden aan de diverse producten / 
activiteiten (waaraan deze tijd uiteindelijk besteed wordt). Hiermee zorgen we ervoor dat de kosten van 
de diverse programma's niet vermengd worden. Tot slot administreert Avri specifieke kosten in 
afzonderlijke groepen (hulp kostenplaatsen) wanneer daar een specifieke verdeelsleutel voor wordt 
toegepast (zie ook paragraaf kostentoerekening). 
 

 Toelichting Indeling 

Programma's de diverse diensten (activiteiten) die Avri 

voor haar klanten uitvoert 

per klantgroep 

- basispakket inwoners 
- pluspakket gemeenten 
- bedrijfsafval 

Afdelingen groepering van interne organisatiekosten 
van Avri 

volgens organisatie structuur 
- directie 

- bedrijfsvoering 
- afvalbeheer 
- ibor 

- klant & advies 

Hulp 
kostenplaatsen 

groepering van specifiek toe te rekenen 
kosten 

- huisvesting 
- rente 
- wagenpark 

       Tabel 2: indeling productstructuur Avri 
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De inrichting van de begroting van Avri kan samengevat als volgt worden gevisualiseerd: 
 

 
        Figuur 1: inrichting begroting Avri 

5.2.1 Structuur 
In figuur 1 is het hoogste niveau van de productstructuur gevisualiseerd. Onder dit niveau zijn 
verschillende subniveaus gestructureerd. Zo is binnen afdeling IBOR ieder beheer & onderhoud team per 
gemeente ingedeeld. Dit geldt ook voor het wagenpark dat van de betreffende gemeente is overgenomen. 

Naast het gegeven dat hierdoor de diverse geldstromen goed en transparant gescheiden worden, biedt 
deze structuur ook flexibiliteit. Zo kunnen bijvoorbeeld personele kosten op organisatieniveau, 
afdelingsniveau, maar ook op teamniveau worden verwerkt in de begroting.  
 

5.2.2 Kostentoerekening 
De methode van kostentoerekening bepaalt hoe de kosten worden toegerekend aan de programma's. 
Zowel de systematiek van toerekening, de gehanteerde definities als de nagestreefde organisatiedoelen 
kunnen daarbij organisatie specifiek zijn en dat leidt ertoe dat er op verschillende manieren met 
kostentoerekening omgegaan wordt. 

Het financiële model van Avri voor de toerekening van kosten is hoofdzakelijk gebaseerd op gerealiseerde 
productie uren (man en tractie). Het aantal productie uren en de verhouding ervan is bepalend hoeveel 
kosten aan welk programma worden doorbelast. Door de toerekening van kosten afhankelijk te maken 
van productie, worden de financiën verbonden aan productiviteit, wat het belang van goede sturing op 
productiviteit vergroot. 
 

5.3 Doelen 
Ten aanzien van de kostentoerekening worden de volgende doelen nagestreefd: 

1. Transparant en flexibel ingerichte kostentoerekening met een juiste financiële vertaling van de 
feitelijk geleverde dienstverlening. 

2. Juiste stuur- en verantwoordingsinformatie aan bestuur en management. 
3. Optimale sturing op directe en indirecte kosten. De hoogte van de indirecte kosten hangt samen 

met de omvang van activiteiten. Ontwikkelingen in de productie en productiviteit spelen in de 
managementinformatie en het budgetbeheer binnen Avri een belangrijke rol. Hierin worden 
dergelijke ontwikkelingen direct financieel inzichtelijk. De organisatorische indeling en onderlinge 

samenhang van de interne kosten dwingen jaarlijks een integrale afweging binnen de begroting af 
van plannen en ambities en consequenties hiervan voor onze klanten. De financiële gevolgen van 

plannen en ambities worden hierdoor toegerekend aan de activiteiten waar ze betrekking op 
hebben en worden uiteindelijk verantwoord in het programma (basispakket, afvaltaken & 
plustaken) waar ze betrekking op hebben. 
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5.4 Definities 
Ten aanzien van toerekening van kosten spelen definities een belangrijke rol. De belangrijkste definities 

die hierbij van toepassing zijn betreffen de definities voor directe en indirecte kosten.  
Avri hanteert conform het vernieuwde BBV de volgende definitie voor directe kosten: 'kosten die direct 
verbonden zijn aan de producten gericht op de externe klant'. Avri volgt deze definitie en voegt daar aan 
toe dat het om kosten gaat waar een rechtstreekse klantvergoeding tegenover staat.  
 

Ten aanzien van de indirecte kosten hanteert Avri ook de definitie van het BBV: 'het geheel van functies 
gericht op de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces'.  
Avri volgt deze definitie en rekent de indirecte kosten toe op basis van de productiviteit van de 
medewerkers uit het primaire proces. De indirecte kosten zijn gericht op de ondersteuning van 
medewerkers in het primaire proces. Daarmee worden de indirecte kosten versleuteld in de kosten van de 
directe medewerkers als opslag op de directe uitvoeringskosten. Dit gebeurt in de vorm van uurtarieven 

die worden gerekend voor de gerealiseerde uren op een product. 

 
   Figuur 2: opbouw en structuur productkosten 

 

5.5 Uitgangspunten 
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd in de begroting. 
Algemeen 

 Directe productkosten worden rechtstreeks aan het betreffende product toegerekend  
(voorbeelden: plastic afvalzakken, inzet van aannemers IBOR, kosten van de stortplaats). 

 Uitvoeringskosten (personele kosten en tractiekosten) worden toegerekend op basis van 
productieve uren vermenigvuldigd met een uurtarief (incl. opslag voor indirecte kosten). 

(voorbeelden: chauffeurs, medewerker KCC, medewerker beheer&onderhoud, achterlader, 
kraanwagen) 

 Indirecte kosten worden toegerekend op basis van (de verhouding van) productie uren  
voor zowel man- als tractie. 
(voorbeelden: kosten financiën, kosten Informatiebeleidsplan, manager bedrijfsvoering) 

 

Hulpkostenplaatsen 

 De kosten voor het wagenpark worden toegerekend aan de producten op basis van productie uren 
van tractie vermenigvuldigd met een uurtarief (incl. opslag voor indirecte kosten).  
De indirecte kosten bestaan o.a. uit het wagenparkbeheer, monteurs en het garageterrein en 
worden verdeeld naar rato van de productieve tractie uren.  
Ten aanzien van de stalling en de wasplaats geldt een verhouding voor grote en kleine voertuigen 
3:1, aangezien grote voertuigen meer gebruiken / verbruiken. 

 Huisvesting (kantoorgebouwen, gemeentewerven etc.) wordt op basis van feitelijk m2 gebruik 

toegerekend aan de betreffende afdelingen. 
 Rentelasten worden toegerekend naar rato van de boekwaarde van activa. Dit resulteert in een 

gemiddelde 'rente omslag' percentage. Er wordt geen rente over eigen financieringsmiddelen 
berekend en er zijn geen renteresultaten doordat met interne rekenrentes wordt gewerkt. 
 

Overige 

 De gemaakte kosten voor Avri Realisatie B.V. en Avri Solar B.V. worden op basis van 

gerealiseerde uren x uurtarief vanuit verschillende afdelingen doorbelast aan beide bedrijven. De 
gehanteerde uurtarieven volgen uit de Avri begroting en worden jaarlijks contractueel vastgelegd. 

 

De totale overheadcijfers en toerekening naar de diverse programma's zijn weergegeven in bijlage 1. Als 
gemeenschappelijke regeling lopen wij hiermee vooruit op de wettelijke verplichting van het (in een 
afzonderlijk programma) presenteren van overhead gegevens en toerekening daarvan. Dit is voor 
gemeenschappelijke  regelingen verplicht vanaf de begroting 2018. 
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6  PROGRAMMA BASISPAKKET 
 
 
 
 

BASISPAKKET 
 
 
 

  
6.1 Inleiding  
In het programma Basispakket zijn de diensten opgenomen die Avri uitvoert voor de 10 regiogemeenten 
in Rivierenland. Avri geeft hiermee invulling aan de gemeentelijke afvaltaak van inzameling en verwerking 
van huishoudelijke afvalstoffen én aan het Regionale Afvalbeheer Plan, waarin de ambities en 
speerpunten van de 10 regiogemeenten op het gebied van afval en grondstoffen zijn vastgelegd. 
 

6.2 Wat willen we bereiken?  
Met de uitvoering van het Basispakket beoogt Avri een schoon Rivierenland tegen zo laag mogelijke 

kosten voor de inwoners.  Avri voert de inzameling en scheiding van afval zo efficiënt en effectief mogelijk 
uit om  de regionale doelstellingen te realiseren.  De 10 regiogemeenten hebben bij invoering van het 
project Goed Scheiden Loont (GSL) in 2013 de ambitie van een afvalscheidingpercentage van 65% in 

2015 vastgesteld. Deze doelstelling is afgeleid van de landelijk doelstelling uit het Landelijk Afvalbeheer 
Plan.  Het gaat hier om het percentage van apart ingezamelde afvalstromen die geschikt zijn voor 
hergebruik.  Het afvalscheidingpercentage in Rivierenland was in 2014 en 2015 ruim 69%. Voor aanvang 
van de invoering van GSL was het afvalscheidingpercentage 55% in Regio Rivierenland.   

 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in 2014 scherpe doelstellingen geformuleerd, dit maal in 
kilo's. De nieuwe doelstelling zet gemeenten aan om in 2020 nog slechts 100 kilo restafval per persoon 
per jaar te hebben, en dit in 2025 zelfs naar 30 kilo te reduceren. In 2016 zullen ook de 10 
regiogemeenten nieuwe ambities vastleggen in een nieuw Regionaal Afvalstoffenplan. In de voorliggende 
begroting is hier nog geen rekening mee gehouden. In de gemeenten in de regio Rivierenland werd in 
2015 gemiddeld 150 kilo restafval per persoon geproduceerd.  

 

6.3 Wat gaan we daar in 2017 voor doen? 
- Inzameling van afval en hergebruikstromen huis-aan-huis, via brengvoorzieningen en via milieustraten.  
- Beheer en onderhoud van inzamelmiddelen. 
- Op en overslag van afval- en grondstofstromen.  
- Het laten verwerken van afval- en grondstofstromen. 
- Beheer en exploitatie van de voormalige stortplaats en voorbereiding van de overdracht ervan aan de  

  provincie. 

- Handhaving op de afvalstoffenverordening. 
- Communicatie met inwoners over inzameling en afvalscheiding. 
- Beleidsontwikkeling voor gemeenten en beleidsadvies aan gemeenten m.b.t. afval- en  
  grondstoffenbeleid. 
- Datamanagement ten behoeve van een correcte afvalstoffenheffing. 
- Heffen en innen van de afvalstoffenheffing in samenwerking met Belastingsamenwerking Rivierenland. 
 

Dit programma gaat over: 

Het inzamelen van verwerken van huishoudelijke 

afvalstromen en grondstoffen. 
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6.4 Wat gaat dat kosten?  
De lasten en baten van de uitvoering van het programma Basispakket zijn weergegeven in onderstaande 

tabel: 
 

 
       Tabel 3: meerjarenbegroting kosten basispakket  
 
 
Toelichting op de begroting 2017-2020  
 
Personeelskosten 

De kosten van personeel zijn beduidend gestegen als gevolg van het principeakkoord over de cao voor 

Gemeenten. Zie hiervoor de uitgangspunten zoals genoemd in par. 4.5.1. 
Daarnaast stijgen ook de indirecte kosten van het basispakket. Dit is o.a. het gevolg van enerzijds de 
reeds gemelde CAO indexeringen en IKB en anderzijds  investeringen in de bedrijfsvoering van Avri, 
waaronder de uitvoering van fase 1 van het Informatie Beleidsplan (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering). 
Voornoemde ontwikkelingen hebben een aanzienlijke stijging van de personeelskosten tot gevolg. In de 
begroting 2016-2019 was uitgegaan van een stijging van de personeelskosten met 1%.  

Voor de jaren 2018 – 2020 wordt rekening gehouden met een prijsstijging van 1%. In 2018 vervalt de 
eenmalige last voor het IKB. Daar tegenover staat de stijging van de indirecte kosten als gevolg van de 
uitvoering van de vervolgfases van het IBP1. Per saldo resteert de autonome indexering van 1%.  
 
Kosten materieel 
De kosten van materieel zijn gedaald als gevolg van productievoordelen door route optimalisatie op 
enerzijds de inzameling van GFT afval en anderzijds de inzameling van kunststof verpakkingen. Daarnaast 

zijn er voordelen op onderhoudsbudgetten, maar ook op brandstofkosten als gevolg van de gedaalde 
brandstofprijzen. In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een autonome indexering van kosten 
met 1%. 
 

  

                                                           

1 De uitvoering van de vervolgfases van het IBP is in de meerjarenraming verwerkt. Het Algemeen Bestuur moet daar 

nog expliciet toe besluiten. 

MEERJARENBEGROTING KOSTEN BASISPAKKET 2017 - 2020
jaarrek begr begr begr begr begr

2015 2016 2017 2018 2019 2020
OPBRENGSTEN

Inzet voorziening inzameling AVH 1.228 1.148 524 130 70 0

Inzet Algemene Bedrijfsreserve 35 240 0 0 0 0

Opbrengsten grondstoffen 5.933 5.415 5.393 5.220 5.208 5.196

TOTAAL OPBRENGSTEN 7.196 6.803 5.917 5.350 5.278 5.196

KOSTEN

Personeelskosten (incl. index 1%) 8.235 8.179 8.683 8.761 8.789 8.806

Kosten materieel (incl. index 1%) 2.973 3.079 2.994 3.090 3.171 3.202

Afval verwerkingskosten 4.570 4.448 4.552 4.588 4.632 4.677

Dienstverlening BSR 499 335 397 402 399 405

Dienstverlening verenigingen (incl. index 1,2%) 685 690 703 711 720 729

Kosten stortplaats 359 506 518 518 518 0

Kapitaallasten 1.811 1.825 1.815 1.903 1.974 1.991

Dotatie voorziening inzameling AVH 0 82 82 82 82 600

Overige kosten (incl. index 1%) 1.503 1.118 1.162 1.174 1.186 1.198

TOTAAL KOSTEN 20.635 20.262 20.906 21.229 21.471 21.608

SALDO: KOSTEN BASISPAKKET EXCL. BTW 13.439 13.459 14.989 15.879 16.193 16.412

BTW 13,5% 1.814 1.835 2.024 2.144 2.186 2.216

SALDO: KOSTEN BASISPAKKET INCL. BTW 15.253 15.427 17.013 18.023 18.379 18.628

Per geregistreerde huisaansluiting € 161 € 162 € 178 € 187 € 190 € 192

Per betalende huisaansluiting € 173 € 175 € 189 € 200 € 203 € 206
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Afval verwerkingskosten 
Naast de prijsindexeringen in diverse verwerkingscontracten wordt de kostenstijging met name 

veroorzaakt door de stijging van de verwerkingskosten voor hout. Door overcapaciteit op de markt (als 
gevolg van minder biomassacentrales en de import van hout uit Groot Brittannië) stijgen de 
verwerkingstarieven. In de meerjarenbegroting wordt een geleidelijke kostenstijging verwacht door 

indexering van verwerkingstarieven. De verwerkingskosten zijn nader gespecificeerd in onderstaande 
tabel: 
 

 
      Tabel 4: afval verwerkingskosten t/m 2020 
 
Dienstverlening BSR 
De kosten voor de dienstverlening van BSR zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting 2016-2020 van 

BSR. Hierbij wordt aanvullend op de begroting van BSR rekening gehouden met de doorbelasting van de 
investering voor het combineren van meerdere aanslagjaren op één biljet. BSR zal de doorbelasting van 
deze investering middels een begrotingswijziging per 2016 verwerken, waarna deze voor een periode van 
5 jaar tot een stijging van de bijdrage aan BSR leidt. 
 
Dienstverlening verenigingen 

De dienstverlening van verenigingen voor de inzet van vrijwilligers bij de inzameling van papier blijft in de 
meerjarenbegroting 2017 gehandhaafd. De vergoeding die Avri betaalt aan verenigingen is geactualiseerd 
op basis van de uitgaven en index van 2016. Conform het besluit van het AB Regio Rivierenland wordt de 
vergoeding in de meerjarenbegroting jaarlijks geïndexeerd met de CBS index. 
 
Kosten stortplaats 

De kosten voor de stortplaats bestaan - naast de exploitatiekosten - hoofdzakelijk uit de jaarlijks 

benodigde reservering voor het eeuwigdurende onderhoud door de provincie na overdracht van de 
stortplaats. Deze reservering is noodzakelijk als gevolg van de negatieve bijstelling van de rekenrente 
door de provincie. Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland heeft in juni 2015 kennis genomen van 
het geraamde tekort van (destijds) € 2,1 miljoen ultimo 2019 en ingestemd met de verwerking van dit 
tekort in de begroting 2016. In de begroting 2017 zijn geen andere inzichten ten opzichte van de 
begroting 2016. De verwachting is dat sluiting en overdracht van de stortplaats aan de provincie ultimo 
2019 plaatsvindt. Per 2020 komen daarmee de kosten voor de stortplaats te vervallen (€ 600.000). 

 
De controle van de jaarrekening 2015 van Avri (als onderdeel van GR Regio Rivierenland) heeft geleid tot 
een aanpassing binnen de concept jaarrekening 2015. De accountant heeft aangegeven dat de 
aanvullende dotatie aan de voorziening stortplaats (t.b.v. het hiervoor genoemde tekort ultimo 2019) 
reeds vanaf 2015 plaats dient te vinden en niet vanaf 2016. In het AB voorstel (juni 2015) is bestuurlijke 
goedkeuring verkregen voor verwerking van dit tekort in de begroting 2016-2019 van Avri. De accountant 

is van mening dat direct bij kennisname in 2015 een jaarlijks evenredige dotatie aan de Voorziening 
Stortplaats plaats dient te vinden. De storting in de Voorziening Stortplaats is verwerkt in de jaarrekening 
2015 (en gedekt middels een onttrekking van € 328.000 uit de Voorziening Inzameling AVH). Het saldo 

van de Voorziening Inzameling AVH daalt hierdoor met € 328.000 ten opzichte van de stand van de 
voorziening zoals opgenomen in de concept begroting 2017 (versie 3.0 verstuurd aan AB op 15 april). De 
tarieven afvalstoffenheffing 2017 tot en met 2020 zijn hier verder niet op aangepast. Hierdoor krijgt  de 
voorziening inzameling AVH (in vier jaar tijd) dit bedrag weer "teruggestort". Het saldo van de voorziening 

inzameling AVH is in de voorliggende begroting even zo hoog als het saldo vermeld in de begroting 2017 
versie 3 van 15 april. De stand per 01-01-2020 is € 731.000. 

 

Afval verwerkingskosten meerjarenbegroting 2017-2020

bedragen x € 1.000 begr begr begr begr begr

2016 2017 2018 2019 2020

Verwerkingskosten

Restafval 2.018 1.980 2.001 2.023 2.044

GFT afval 1.473 1.443 1.461 1.479 1.498

Overige kostenstromen 518 702 693 692 691

Sorteerkosten kunststof verpakkingen 439 427 433 438 444

Totaal kosten 4.448 4.552 4.588 4.632 4.677
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Kapitaallasten 
De kapitaallasten van het basispakket worden gevormd door de afschrijvings- en rentelasten van met 

name de milieustraten, de overslaghal op locatie Geldermalsen en minicontainers en brengvoorzieningen. 
De kapitaallasten van het materieel zijn opgenomen bij de kosten van het materieel.  
De kapitaallasten van het basispakket vertonen in de meerjarenbegroting een licht stijgend patroon als 

gevolg van een in het verleden gehanteerde annuïtaire afschrijvingsmethode. In de meerjarenbegroting 
zijn jaarlijks vervanginginvesteringen voor mini containers en brengvoorzieningen verwerkt. 
 
Dotatie voorziening inzameling AVH 
Per 2020 komen de lasten voor de stortplaats te vervallen als gevolg van sluiting en overdracht van de 
stortplaats aan de provincie ultimo 2019. Voorgesteld wordt om per 2020 voor € 600.000 aan de tarieven 
egalisatievoorziening te doteren, waardoor het tarief afvalstoffenheffing niet fluctueert als gevolg van het 

vervallen van deze kosten. In de periode 2017 tot en met 2019 kan het tarief zodoende in totaliteit met  
€ 600.000 worden verlaagd. Het doteren aan een egalisatievoorziening in het kader van tariefsegalisatie 
is wettelijk toegestaan. Hierdoor wordt de voorziening weer op haar oorspronkelijke niveau ultimo 2016 
gebracht (€ 1,3 mln.) Een verdere toelichting is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing. 
 

Overige kosten 

De overige kosten bestaan voornamelijk uit de productbudgetten voor communicatie, onderhoudskosten 
van inzamelmiddelen en dienstverlening van marktpartijen. Zoals aangegeven in de kadernota worden 
dergelijke kosten jaarlijks geïndexeerd met 1%.  
 
Toelichting baten 
 

Inzet Voorziening Inzameling AVH 
In de begroting 2016 is een onttrekking van ruim € 1,1 mln. uit de Voorziening Inzameling AVH gedaan  
(€ 15 per huishouden) om de tariefsstijging van de afvalstoffenheffing voor de inwoners per 2016 te 
reduceren. De middelen uit deze voorziening betreffen incidentele middelen. Per 2017 wordt enerzijds het 
overschot op de jaarrekening 2015 ingezet als eenmalige dekking van de kosten van het basispakket (€ 
1,5 per huishouden). Anderzijds wordt de voorziening in 2017 voor € 400.000 (€ 5 per huishouden) 
aangesproken vanwege het verwachte voordeel voor de kosten van de stortplaats per 2020. In par. 10.5 

is een nadere toelichting beschreven op de uitgangspunten voor de inzet van de Voorziening Inzameling 
AVH in deze begroting. 
 
Inzet Algemene Bedrijfsreserve (ABR) 

In de begroting 2016 is een onttrekking van circa 0,25 mln. uit de Algemene Bedrijfsreserve gedaan  
(€ 3 per huishouden) om de tariefsstijging van de afvalstoffenheffing voor de inwoners per 2016 te 

reduceren. De middelen uit de ABR betreffen incidentele middelen. Per 2017 is er geen inzet uit de ABR in 
het basispakket verwerkt, aangezien de reserve haar minimumniveau ter dekking van de bedrijfsrisico's 
ultimo 2016 heeft bereikt. 
 
Opbrengsten grondstoffen 
De opbrengsten bestaan uit de verkoop van diverse ingezamelde grondstoffen zoals papier, textiel en 
kunststofverpakkingen. De opbrengsten van grondstoffen blijven ten opzichte van de begroting 2016 op 

nagenoeg gelijk niveau. Tegenover de reeds bekende daling van de vergoeding voor het kunststof 
verpakkingsafval (-4% als gevolg van de Raamovereenkomst Verpakkingen) staat een stijging van de 
verwerkingstarieven voor glas. Voor het glas is een nieuw meerjarig contract afgesloten waarbij 
geprofiteerd is van de gunstige marktomstandigheden. De vergoeding voor papier is afhankelijk van de 
omstandigheden op de wereldmarkt en fluctueert maandelijks. In de begroting 2017 wordt uitgegaan van 
een verwerkingsopbrengst van € 82,50 per ton. Deze vergoeding is tevens uitgangspunt in de 
meerjarenbegroting, waarbij dalende tonnages voor een lichte daling van de opbrengsten zorgen. 

De verwerkingsopbrengsten zijn nader gespecificeerd in onderstaande tabel: 
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     Tabel 5: verwerkingsopbrengsten grondstoffen t/m 2020 

 
Toelichting betalende huisaansluitingen 
Naast de ontwikkeling van baten en lasten is ook het aantal betalende huisaansluitingen van invloed op de 
gemiddelde afvalstoffenheffing. Dit is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de kwijtscheldingen. In 

de begroting 2017 is er een positief effect voor de gemiddelde afvalstoffenheffing van € 4 per huishouden. 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 9.3.2. 
  

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen meerjarenbegroting 2017-2020

bedragen x € 1.000 begr begr begr begr begr

2016 2017 2018 2019 2020

Verwerkingsopbrengsten

Papier 1.143 1.214 1.202 1.190 1.178

Kunststof verpakkingen 2.880 2.895 2.734 2.734 2.734

Textiel 619 461 461 461 461

Drankenkartons 294 294 294 294 294

Overige opbrengststromen 479 529 529 529 529

Totaal opbrengsten 5.415 5.393 5.220 5.208 5.196
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6.5 Mogelijkheden tariefsbeïnvloeding begroting 2017 

In de kadernota 2017 zijn de mogelijkheden voor tariefsbeïnvloeding van de afvalstoffenheffing 
opgenomen. Hiervan is aangegeven dat deze terugkomen in voorliggende begroting. De mogelijkheden 
zijn in onderstaande tabel weergeven. Per mogelijkheid is aangegeven wat het financieel effect hiervan is 
op het gemiddelde tarief van de afvalstoffenheffing. De wijze waarop deze mogelijkheden zijn opgenomen 
binnen voorliggende begroting 2017 is eveneens beschreven. 
 

 Mogelijkheden Effect op gemiddeld 
tarief  
afvalstoffenheffing 

Status van verwerking binnen 
voorliggende begroting 2017 

1. Digitaliseren en real time maken 
van de afvalkalender. Digitale 
versie van afvalkalender komt real 
time beschikbaar op de website. 
Uitgangspunt is dat er geen 
papieren versie meer huis aan huis 
verstrekt wordt (wel op verzoek). 

Verlaging  € 0,50 Binnen de voorliggende 
begroting is uitgegaan van het 
digitaal verstrekken van de 
afvalkalender.   

2. Exploitatie van een brengstation 

voor groen tuinafval in Gemeente 
West Maas en Waal 

Verhoging € 0,50 Binnen de voorliggende 

begroting zijn de kosten voor dit 
brengstation verwerkt. 

3. Doorvoeren van route 
optimalisatie voor inzamelroutes 
voor GFT afval en Plastic Metalen 
Drankenkartons (PMD) 

Verlaging € 2 Binnen de voorliggende 
begroting is uitgegaan van deze 
route optimalisatie 

4. Stoppen met inzamelen van papier 
met verenigingen. Avri neemt de 
inzameling van papier op binnen 
de reguliere werkzaamheden die 
overdag plaatsvinden.  

Verlaging  € 8 De begroting 2017 gaat uit van 
continuering van de huidige 
inzameling van papier middels 
ondersteuning van verenigingen. 
Het financiële effect van deze 
mogelijkheid is derhalve  niet 

verwerkt binnen de cijfers van 
deze begroting. 

5. 1x3 of 1x4 weken inzameling van 
restafval. Het huidige 
aanbiedgedrag van de inwoner 

biedt mogelijkheden voor het 
minder frequent ophalen van 
restafval. Dit leidt gelijktijdig tot 
afname van het service niveau.  
 

Verlaging van € 4 tot  
€ 6 
 

De begroting 2017 gaat uit van 
continuering van de huidige 
inzamelfrequentie van restafval. 

Het financiële effect van deze 
mogelijkheid is niet verwerkt 
binnen de cijfers van deze 
begroting. 

        Tabel 6: mogelijkheden basispakket 
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6.6 Programmabaten en -lasten 

De lasten van het programma basispakket worden gedekt door de baten afvalstoffenheffing. De opbouw 
van deze baten is weergegeven in de paragraaf Lokale Heffingen. In deze paragraaf wordt het 
totaaloverzicht van baten en lasten van dit programma gepresenteerd. De totalen van dit programma 
komen terug in het totaaloverzicht van baten en lasten (zie hoofdstuk 15). 
 

 
   Tabel 7: Overzicht baten en lasten programma basispakket  

Lasten

Lasten uitvoering basispakket 20.906.000

BTW basispakket 13,5% 2.024.000

Kwijtscheldingen * 605.000

Totaal lasten programma basispakket 23.535.000

Baten

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 5.393.000

Inzet voorziening inzameling AVH ** 535.000

Baten afvalstoffenheffing (bruto) * 17.607.000

Totaal baten programma basispakket 23.535.000

Saldo van lasten en baten voor vermogensmutaties 0

Vermogensmutaties (stortingen / onttrekkingen reserves) 0

Saldo van lasten en baten na vermogensmutaties 0

*) de onderbouwing is weergegeven in de paragraaf Lokale heffingen

**) het nadelige exploitatieresultaat 2017 (als gevolg van afrondingsverschillen 

tussen gemiddeld lastentarief en batentarief) wordt uit de voorziening 

Inzameling AVH onttrokken en wordt als baat verantwoord in de exploitatie (€ 

11.000).

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET 2017
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7  PROGRAMMA PLUSPAKKET 
 
 
 
 
 

PLUSPAKKET 

 
 
 
 
 
 

 

7.1 Inleiding  
In dit programma zijn diensten opgenomen die individuele gemeenten kunnen afnemen in aanvulling op 
het basispakket. Het gaat om diensten op het gebied van afvalinzameling en om diensten in de openbare 
ruimte die Avri uitvoert tegen kostprijs. 
 

7.2 Wat willen we bereiken? 
Avri streeft naar partnerschap met haar eigenaren-gemeenten als het gaat om 'Schoon, Heel en Veilig' in 
de openbare ruimte. Binnen dit partnerschap wil Avri een betrouwbare partij zijn die zonder winstoogmerk 
extra klantwaarde levert vanwege haar regionale binding, jarenlange ervaring in de regio en diversiteit en 
samenhang in het aanbod van de dienstverlening. 
 

7.3 Wat gaan we daar voor doen? 
 Avri biedt een breed dienstenpakket aan uitvoering- en beheertaken in de openbare ruimte op het 

gebied van groen, grijs, riolering, verkeer en vervoer, openbare verlichting, begraafplaatsen, 
speeltuinen, gladheidbestrijding en ongediertebestrijding.  

 Daarnaast voert Avri de intake van meldingen over de openbare ruimte uit, kan zij de 
projectcommunicatie van uitvoeringsprojecten verzorgen en levert zij op verzoek adviesdiensten 
bij onderhoud en projectuitvoering.  

 Avri voert toezicht en handhaving op (onderdelen) van de APV uit. 
 Avri doet extra inzamelrondes van rest- en/of gft afval op gemeenteniveau. 
 Avri verwerkt afvalstromen uit de openbare ruimte. 

 

7.4 Wat gaat dat kosten?  
De lasten en baten van de IBOR begrotingen zijn op moment van samenstelling van voorliggende 
begroting nog in concept. In hoofdstuk 5 is uitgelegd dat de kosten van Avri op basis van tarieven voor 
manuren (personele inzet) en tractie-uren worden doorbelast naar de plus gemeenten die aanvullende 
taken van Avri afnemen.  De algemene overhead van Avri (zowel personeel als materieel) wordt binnen 
deze kostprijs verrekend. Avri maakt - voor de dienstverlening in kader van integraal beheer van de 

openbare ruimte - naast de  inzet van eigen personeel en tractie gebruik van diensten van derden 
(onderaannemers). De totale kosten worden uiteindelijk doorberekend naar de gemeenten waarbij alle 

IBOR lasten uiteindelijk één op één verrekend worden met de gemeenten (zoals beschreven in de 
raamovereenkomsten tussen Avri en de gemeenten). Om deze reden houdt Avri geen (egalisatie of 
risico)reserves voor de IBOR activiteiten aan.  
 
 

Dit programma gaat over: 

De aanvullende activiteiten die Avri verricht voor 

gemeenten zoals het Integraal Beheer van de Openbare 

Ruimte (IBOR) en handhavingstaken. 
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De totale - geraamde lasten en baten per IBOR gemeente - worden hieronder weergegeven ter nadere 
duiding van de totale omvang van dit programma.  

 

 
   Tabel 8: uitvoeringsbudgetten pluspakket 
 
Bovenstaande cijfers zijn conform de uitvoeringsbudgetten zoals opgenomen in de begroting 2016 van 
Avri. De specifieke werkbegrotingen  IBOR worden de komende maanden door Avri voor 2017 opgesteld 

op basis van de dienstverleningsovereenkomsten tussen Avri en de verschillende gemeenten. Deze 

worden voor de zomervakantie met de IBOR gemeenten besproken zodat deze onderdeel kunnen 
uitmaken van het eigen begrotingsproces van de IBOR gemeenten. Besluitvorming omtrent kwaliteit en 
kwantiteit van de IBOR activiteiten en de daarmee gepaard gaande kosten is voorbehouden aan de 
betreffende gemeenten. 
 
Ook de overige pluspakket activiteiten worden verrekend met de betreffende gemeenten. Voor het extra 
GFT vindt verrekening plaats met de inwoners in de opslag op de afvalstoffenheffing voor de betreffende 

inwoners, waarbij rekening wordt gehouden met overschotten of tekorten op deze activiteit uit eerdere 
jaren.  
 

7.5 Programmabaten en -lasten 

Het overzicht van baten en lasten van dit programma is weergegeven in onderstaande tabel. De totalen 
van dit programma komen terug in het totaaloverzicht van baten en lasten (zie hoofdstuk 15). 
 

 
  Tabel 9: Overzicht baten en lasten programma pluspakket 
  

begroting

2017

Gemeente Buren IBOR 2.223.000

Gemeente Neerijnen IBOR 5.176.000

Gemeente Neder Betuwe IBOR 1.510.000

Gemeente Tiel IBOR 4.424.000

Gemeente Tiel Bureau Toezicht en Handhaving 800.000

Overige pluspakket activiteiten 579.000

Totaal uitvoeringsbudgetten pluspakket 14.712.000

UITVOERINGSBUDGETTEN PLUSPAKKET

Lasten

Gemeente Buren IBOR 2.223.000

Gemeente Neerijnen IBOR 5.176.000

Gemeente Neder Betuwe IBOR 1.510.000

Gemeente Tiel IBOR 4.424.000

Gemeente Tiel Bureau Toezicht en Handhaving 800.000

Overige pluspakket activiteiten 579.000

Totaal lasten 14.712.000

Totaal Baten 14.712.000

Saldo van lasten en baten voor vermogensmutaties 0

Vermogensmutaties (stortingen / onttrekkingen reserves) 0

Saldo van lasten en baten na vermogensmutaties 0

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA PLUSPAKKET
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8 PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 
 
 
 
 

 
 

BEDRIJFSAFVAL 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

8.1 Inleiding  
Avri voert in beperkte mate commerciële activiteiten uit in de vorm van inzameling, inname en het laten 
verwerken van afval dat vrijkomt bij bedrijven. De dienstverlening aan bedrijven is ondersteunend aan de 
basistaken, gericht op het zo goed mogelijk benutten en inzetten van beschikbare productiemiddelen en 

vormt een beperkt onderdeel van de bedrijfsvoering en van de omzet. 
 

8.2 Wat willen we bereiken? 
- Verlaging van de afvalstoffenheffing door inzet van het resultaat van bedrijfsafval.  
- Optimaal benutten van beschikbare middelen voor afval- en grondstofinzameling. 
- Uiting geven aan de regionale maatschappelijke betrokkenheid van Avri. In de paragraaf bedrijfsvoering 
  wordt nader ingegaan op de wijze waarop Avri Maatschappelijk Verantwoord aan het ondernemen is. 
 

8.3 Wat gaan we daar voor doen? 
- Inzameling van afval en grondstoffen bij ongeveer 2.000 bedrijfsklanten, met name Midden en Klein   

  Bedrijf (MKB). 
- Nieuwe klantbenadering: focus op dienstverlening aan scholen en verenigingen 
- Inname van afval en grondstoffen van bedrijfsklanten op onze overslaglocatie Geldermalsen 
- Op- en overslag van afval en grondstoffen van bedrijfsklanten 
- Het laten verwerken van afval- en grondstofstromen van bedrijfsklanten 
- Sponsoring van evenementen in de regio, zoals Appelpop, Fruitcorso, Bloesemtocht en Dijkensport 
 

 
  

Dit programma gaat over: 

De inzameling en verwerking van afval van 

bedrijven. 



 

26 

8.4 Wat gaat dat kosten?  
De lasten en baten van de uitvoering van het programma Bedrijfsafval zijn weergegeven in onderstaande 

tabel: 
 

 
       Tabel 10: meerjarenbegroting bedrijfsafval 
 
Toelichting op de begroting 2017-2020 
De belangrijkste oorzaak van de forse daling van het resultaat wordt veroorzaakt door de gestegen 

personeelskosten. Naast de reeds gemelde consequenties van het CAO akkoord betreft dit voornamelijk 
de gestegen kosten voor het klantencontactcentrum (KCC). In 2015 en 2016 is het klantencontactcentrum 
van Avri heringericht qua taken en verder geprofessionaliseerd. Hierbij zijn de taken van de voormalige 
binnendienst van bedrijfsafval ook ondergebracht bij het KCC. Dit geeft momenteel inzicht in de feitelijke 
tijdsbesteding en maakt duidelijk dat de ondersteuning voor bedrijfsklanten groter is dan voorheen 

verondersteld.  

 
In mindere mate is de reeds gemelde crisis op de grondstoffenmarkt oorzaak van het teruglopen van het 
resultaat de laatste jaren. Zoals in eerdere bestuurlijke stukken reeds gemeld is het resultaat van dit 
programma in sterke mate afhankelijk van de ontwikkeling van de marktvergoeding voor het ingezamelde 
bedrijfspapier. Deze vergoeding fluctueert maandelijks. De verwerkingsopbrengsten voor dit programma 
bedragen circa € 200.000. Een fluctuatie van het huidige markttarief met 10% heeft een effect op het 
resultaat van € 20.000. De laatste jaren heeft aangetoond dat het papiertarief in enkele maanden tijd met 

30%-40% kan wijzigen. Dit zorgt voor onvoorspelbaarheid van het bedrijfsafval resultaat. Resultaten van 
dit programma wordt gedekt door de Algemene Bedrijfsreserve.  
 
Vanaf 1 januari 2016 zijn overheden verplicht tot afdracht van vennootschapsbelasting over hun 
bedrijfsmatige (en fiscaal winstgevende) activiteiten. De activiteiten die Avri verricht in kader van 
bedrijfsafval vallen hieronder. Binnen deze begroting is rekening gehouden met deze afdracht. 

8.5 Dekkingsbijdrage 
Naast dat commerciële activiteiten vaak beoordeeld worden op resultaat en rendement, beoogt Avri meer 

doelen bij de uitvoering van dit programma. Een van de doelen betreft de optimalisering van de 
beschikbare middelen en dekkingsbijdrage aan onder andere de indirecte kosten. Met dekkingsbijdrage 
wordt de mate verstaan waarop een programma (of klantgroep) bijdraagt aan de kosten als gevolg van 
het afnemen van diensten. De dekkingsbijdrage van bedrijfsafval is zowel van toepassing op directe 
uitvoeringskosten (bijvoorbeeld optimale inzet van tractie), directe kosten (bijvoorbeeld bijdrage aan 

sponsoring, zie par. 8.6) als een bijdrage aan de indirecte kosten. De dekkingsbijdrage van dit 
programma aan de indirecte kosten van Avri bedraagt € 277.000 (zie ook bijlage 1).  
 

MEERJARENBEGROTING BEDRIJFSAFVAL 2017 - 2020

bedragen x € 1.000 jaarrek begr begr begr begr begr

2015 2016 2017 2018 2019 2020
OPBRENGSTEN

Opbrengsten inzameling bedrijfsafval 1.134 1.143 1.171 1.171 1.171 1.171

Opbrengsten locatie Meersteeg 214 211 193 198 203 208

Afval verwerkingsopbrengsten 242 210 206 206 206 206

TOTAAL OPBRENGSTEN 1.590 1.564 1.570 1.575 1.580 1.585

KOSTEN

Personeelskosten (incl. index 1%) 633 606 724 730 733 734

Kosten materieel (incl. index 1%) 216 212 222 225 227 229

Afval verwerkingskosten 537 495 528 530 531 534

Kapitaallasten 45 36 37 37 37 37

Overige kosten (o.a. marketing) 41 90 48 48 48 48

TOTAAL KOSTEN 1.472 1.439 1.559 1.570 1.576 1.582

RESULTAAT 118 125 11 5 4 3

Vennootschapsbelasting 25% 0 -31 -3 -1 -1 -1

RESULTAAT 118 94 8 4 3 2
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8.6 Sponsoring 
De kosten voor sponsoractiviteiten van Avri worden gefinancierd uit dit programma. De sponsorbijdrage in 

deze begroting bedraagt € 17.500. Hierdoor werkt Avri aan haar maatschappelijke betrokkenheid en kan 
het zich profileren als maatschappelijk betrokken overheidsorganisatie. De doelstelling voor sponsoring 
door Avri is het uitdragen van de kernwaarden van Avri. De kernwaarden, zoals benoemd in het 
Strategisch Bedrijfsplan 2011-2015 zijn: Betrokken, Klantgericht en Duurzaam.  
Om in aanmerking te komen voor sponsoring door Avri moet een activiteit aan de volgende voorwaarden 

voldoen:  
 geen winstoogmerk van het evenement; 
 het evenement past bij de kernwaarden van Avri; 
 groot bereik (veel bezoekers uit regio Rivierenland en omgeving); 
 het evenement valt buiten de richtlijnen die zijn opgesteld voor 'activiteitenafval'  

(activiteitenafval maakt op basis van bestuursbesluit uit 2009 onderdeel uit van het programma 

basispakket).  
 
 

8.7 Investeren in de klant 
In 2016 zal Avri een onderzoek uitvoeren om de kennis van haar bedrijfsklanten te vergroten. De 
eenmalige onderzoekskosten voor 2016 bedragen € 20.000. Hiervoor is reeds in de begroting 2016 

budget verleend. Met kennis van de klant kan Avri zicht richten op behoud van het goede, verbetering 
waar nodig en inzet op nieuwe kansen en mogelijkheden in de markt. De onderzoeksresultaten zullen 
input zijn voor een nieuw strategisch bedrijfsplan Avri Bedrijfsafval. 

 

8.8 Programmabaten en -lasten 

Het overzicht van baten en lasten van dit programma is weergegeven in onderstaande tabel. De totalen 

van dit programma komen terug in het totaaloverzicht van baten en lasten (zie hoofdstuk 15). 
 

 
   Tabel 11: Overzicht baten en lasten programma bedrijfsafval 
 
  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL

Lasten

Personeelskosten 724.000

Kosten materieel 222.000

Afval verwerkingskosten 528.000

Kapitaallasten 37.000

Overige kosten 48.000

Af te dragen vennootschapsbelasting 3.000

Totaal lasten programma basispakket 1.562.000

Baten

Opbrengsten inzameling bedrijfsafval 1.171.000

Opbrengsten locatie Meersteeg 193.000

Afval verwerkingsopbrengsten 206.000

Totaal baten programma basispakket 1.570.000

Saldo van lasten en baten voor vermogensmutaties 8.000

Vermogensmutaties (storting naar ABR) -8.000

Saldo van lasten en baten na vermogensmutaties 0
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9 LOKALE HEFFINGEN 
GR Avri is verantwoordelijk voor de afvalstoffenheffing van de 10 deelnemende gemeenten. De 

gemeenschappelijke regeling Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) verzorgt voor GR Avri de 
belastingaanslagen en de inning daarvan. Uitgangspunt is dat de tarieven afvalstoffenheffing 
kostendekkend zijn (overeenkomstig het wettelijk uitgangspunt dat de gemiddelde tarieven voor de 
dienstverlening op begrotingsbasis niet meer dan 100% kostendekkend mogen zijn). 
 

9.1 Baten afvalstoffenheffing 
In onderstaande tabel zijn de baten afvalstoffenheffing en onderliggende uitgangspunten gepresenteerd. 
 

 
       Tabel 12: baten afvalstoffenheffing 2017-2020 

9.2 Toelichting baten afvalstoffenheffing 
 
9.2.1 Ontwikkeling huisaansluitingen 
Het aantal geregistreerde huisaansluitingen volgt de meerjarige ontwikkeling van het aantal huishoudens 
volgens de meest recente cijfers van Belastingsamenwerking Rivierenland (gebaseerd op de opgaven van 

gemeenten). Hierin wordt uitgegaan van een autonome groei van het aantal huisaansluitingen met 0,5% 
per jaar. Vanwege de economische omstandigheden wordt daarnaast een groei van het aantal 
kwijtscheldingen verwacht van 0,25% per jaar. Per saldo groeit het aantal betalende huishoudens met 

circa 200 aansluitingen per jaar. 
 

  

Baten afvalstoffenheffing 2017-2020

jaarrek begr begr begr begr begr

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aantal huishoudens

Geregistreerde huishoudens 94.798 94.964 95.673 96.151 96.632 97.115

Betalende huishoudens 89.217 88.083 89.933 90.142 90.351 90.560

% betalende huishoudens 94,1% 92,8% 94,0% 93,8% 93,5% 93,3%

Tarieven

Basistarief € 108 € 114 € 128 € 139 € 142 € 145

Toeslag basistarief per extra mini container restafval € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50

Variabel tarief: aanbieding 60 ltr. (brengvoorziening) € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,20

Variabel tarief: aanbieding 140 ltr. (mini container) € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50

Variabel tarief: aanbieding 240 ltr. (mini container) € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00

Baten afvalstoffenheffing (x € 1.000)

Bruto baten afvalstoffenheffing 15.586 16.038 17.607 18.733 19.110 19.472

Kwijtschelding -556 -602 -605 -697 -761 -827

Netto baten afvalstoffenheffing 15.030 15.436 17.002 18.036 18.349 18.645

Kostendekkendheid tarief afvalstoffenheffing

Netto baten afvalstoffenheffing 15.030 15.436 17.002 18.036 18.349 18.645

Kosten van het basispakket 15.253 15.426 17.013 18.023 18.379 18.628

Kostendekkendheid tarief afvalstoffenheffing nvt* 100% 100% 100% 100% 100%

Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing € 171 € 175 € 189 € 200 € 203 € 206

*) de wettelijke bepaling van kostendekkendheid van het tarief afvalstoffenheffing geldt uitsluitend op begrotingsbasis.
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9.2.2 Ontwikkeling tarieven 
In de voorliggende begroting geldt als uitgangspunt dat de variabele tarieven niet wijzigen, waardoor 

ontwikkeling van de kosten van het basispakket wordt verwerkt in het basistarief van de 
afvalstoffenheffing. De hoogte van het basistarief volgt de ontwikkeling van de kosten en is 100% 
kostendekkend. De variabele tarieven zijn bij de invoering van Goed Scheiden Loont bepaald en 
voornamelijk gebaseerd op de mate van gedragsbeïnvloeding van afvalscheiding. In de toekomst kan 
overwogen worden om tariefsontwikkelingen in de variabele tarieven te verwerken. 

 

9.3 Kwijtscheldingen 
 
9.3.1 Kwijtscheldingsbeleid 
Het Algemeen Bestuur van GR Regio Rivierenland heeft in haar vergadering van 12 december 2012 de 

kwijtscheldingsregeling 2012 (met terugwerkende kracht) vastgesteld waarin;  
 De kosten van bestaan worden gesteld op 100% van de normuitkering als bedoeld in artikel 16 

van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;  
 Is bepaald dat ten aanzien van pensioengerechtigde personen niet de bijstandsnorm, maar de 

AOW-norm wordt gehanteerd;  
 Is bepaald dat kwijtschelding voor ondernemers (voor zover het heffingen in de privésfeer 

betreffen) mogelijk is;  
 Is bepaald dat bij de beoordeling van verzoeken om kwijtschelding mede rekening wordt 

gehouden met de kosten van kinderopvang.  
Naast voornoemde algemene beleidsregels is in artikel 9 van de afvalstoffenheffing verordening 2016 de 
onderstaande bepaling voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing van kracht. Deze uitgangspunten 
worden gehandhaafd in de begroting 2017. Het gemiddeld aantal aanbiedingen voor kwijtschelding is 
gebaseerd op de gemiddelden zoals verwacht bij de start van GSL in 2014. In de Afvalstoffenheffing 

Verordening 2017 kan mogelijk worden voorgesteld om het aantal aanbiedingen voor kwijtschelding te 
actualiseren op basis van de huidige gemiddelden.  
1. Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding voor minima  verleend voor  

(hoofdstuk 1 van de tarieventabel), één 140 liter restafvalcontainer bestemd voor huishoudelijke 
afvalstoffen en één 140 liter container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval.  
Kwijtschelding wordt verleend op het vaste deel afvalstoffenheffing en 13 aanbiedingen voor een 140 
liter restafval container of 35 aanbiedingen bij een verzamelcontainer met een inwerpopening van 60 

liter (variabele tarief), met dien verstande dat, indien gedurende het belastingjaar gebruik is gemaakt 
van verschillende middelen voor het aanbieden van restafval, het maximale variabele bedrag aan 
kwijtschelding € 45,50 bedraagt. Voor uitbreiding van het standaardpakket in volume wordt op 

aanbiedingen geen kwijtschelding verleend. 
2. Een verzoek om kwijtschelding dient ingediend te worden bij BSR. BSR kan besluiten kwijtschelding te 

verlenen op basis van persoonlijke en financiële omstandigheden. 

 
 

9.3.2 Ontwikkeling kwijtscheldingen 
De laatste jaren is het aantal kwijtscheldingen gegroeid als gevolg van de economische omstandigheden. 
In de begroting 2016 is zodoende het kwijtscheldingspercentage verhoogd. Op basis van de 
voortgangsinformatie van BSR blijkt de aanname van kwijtscheldingen in de begroting 2016 te hoog te 
zijn. Het percentage betalende huishoudens is gebaseerd op de realisatiecijfers 2015 en is per 2017 1,2% 
hoger dan de aanname voor 2016. Er zijn ten opzichte van de begroting 2016 zodoende meer 
huishoudens die de kosten van het basispakket kunnen dragen. In de meerjarenraming wordt - ondanks 

het lichte herstel van de economie - een geringe stijging van de kwijtscheldingen verwacht. Op dit 
moment is het percentage van huishoudens onder de armoedegrens hoger dan ooit. De reserves bij de 
huishoudens zijn verbruikt. Er zijn nog steeds veel werknemers die o.b.v. een tijdelijk contract werken, 
waardoor er na einde contract vaak een inkomensverlaging (30%) ontstaat. Hierdoor blijft de komende 
jaren een grote groep huishoudens voor kwijtschelding in aanmerking komen. 

Daarnaast is in de jaarrekening 2015 reeds melding gemaakt van het lagere kwijtscheldingspercentage op 
het variabele deel. Dit wordt veroorzaakt door maximering van kwijtscheldingen op aanbiedingen in het 
kwijtscheldingsbeleid (zie paragraaf kwijtscheldingsbeleid). Zodoende komen er gemiddeld meer variabele 
opbrengsten binnen dan verwacht. Het gevolg van beide ontwikkelingen is dat er gemiddeld meer 
opbrengsten binnenkomen dan in de begroting 2016 verwacht. Hierdoor daalt de gemiddeld benodigde 
afvalstoffenheffing voor de betalende huishoudens. Het effect per 2017 ten opzichte van de begroting 

2016 is € 4 per huishouden. 
  



 

31 

9.4 BTW opslag 13,5% 
Gemeenten mogen sinds de invoering van het BTW compensatiefonds (BCF)  de inkoop BTW die zij 

betalen over de activiteiten van de afvalinzameling- en verwerking verrekenen met de burger. De 
wetgever staat deze mogelijkheid toe omdat gemeenten met de invoering van het BCF gekort zijn op hun 
algemene uitkering uit het gemeentefonds en deze korting deels betrekking heeft de dienstverlening ten 
aanzien van de afvalstoffenheffing. Avri berekent deze mogelijkheid voor de gemeenten door in de 
uiteindelijke tarieven van de afvalstoffenheffing. Dit BTW deel wordt berekend over de kostengrondslag en 

leidt (na doorbetaling door Avri) tot baten voor de gemeenten. Sinds de verhoging van de BTW in 
Nederland van 19% naar 21% is dit percentage bepaald op 13,5%. Dit percentage komt tot stand op 
basis van middeling van kosten waar enerzijds 21% BTW en anderzijds geen BTW op van toepassing is 
(het is dus een mengpercentage). Eventuele wijziging van het opslagpercentage heeft directe 
consequenties voor de gemeentelijke begroting. De BTW mag worden beschouwd als onderdeel van de 
kosten, waardoor er geen invloed is op de kostendekkendheid van het tarief afvalstoffenheffing. Een 

overzicht van de BTW baten per regiogemeente op basis van de begroting 2017 is weergegeven in bijlage 
3. 

 
9.5 Verwijderen zwerfafval 
Een aantal regiogemeenten hanteren een opslag op het basistarief van de afvalstoffenheffing ter dekking 

van de kosten voor het verwijderen van zwerfafval dat ontstaat tijdens de inzameling van huishoudelijke 
afvalstoffen. Deze gelden worden door Avri ontvangen van BSR en aan de betreffende gemeenten 
doorbetaald en maken derhalve geen onderdeel uit van de begroting van Avri. 
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10 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 
 
10.1 Inleiding 
Het AB van Regio Rivierenland heeft in juni 2015 de "Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen" 
van Avri vastgesteld. Dit beleidskader biedt inzicht in het risicomanagement, beschrijft op welke wijze 
risicomanagement  als vast proces binnen de bedrijfsvoering wordt toegepast en verankerd, en geeft 
inzicht in het risicoprofiel van Avri en de bijbehorende weerstandscapaciteit en - ratio. Met 
weerstandscapaciteit worden de financiële middelen en mogelijkheden bedoeld om substantiële, niet 
begrote, onverwachte kosten af te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de dagelijkse activiteiten. 
Een risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief gevolg. Risico's die relevant 

zijn voor het weerstandsvermogen zijn die gebeurtenissen waarvan de mogelijke negatieve gevolgen nog 
niet middels concrete maatregelen zijn ondervangen (en in financiële zin in de begroting zijn gedekt). Avri 
zal een beroep moeten doen op haar weerstandscapaciteit op het moment dat deze risico's zich 
daadwerkelijk voor gaan doen. 
De door Avri gehanteerde systematiek voor het beoordelen van risico's en de vertaling hiervan naar het 
risicoprofiel wordt op hoofdlijnen binnen dit hoofdstuk beschreven. De uitwerking van het 
"gekwantificeerde risicoprofiel" komt daarna aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op de aanwezige 

weerstandscapaciteit van Avri. Dit gaat gepaard met een oordeel over het aanwezige 

weerstandsvermogen in relatie tot de hoogte van de financiële gevolgen van de aanwezige risico's. 
Actueel risicomanagement vraagt om (jaarlijkse) actualisatie van voornoemde inventarisatie en 
kwantificering.   

 
10.2 Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Avri 2015 
Het is noodzakelijk om risico's een bepaalde prioriteit te geven om te kunnen bepalen welke risico's de 
meeste aandacht verdienen. Van de geïnventariseerde risico's moet ingeschat worden in hoeverre deze 
zich voor kan doen (de kans) en wat de mogelijke omvang is (gevolg). Het kwantificeren van risico's krijgt 
daarmee vorm (risico = kans * gevolg). De volgende stappen worden gezet: 

1. Inschatten van de kans (de waarschijnlijkheid) dat het risico zich voordoet; de score kan gegeven 
worden op basis van ervaringen; 

2. Bepalen hoe groot de financiële gevolgen zijn (= de financiële verwachtingswaarde); 
3. Berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit per risico = kans X verwachtingswaarde risico. 
4. Indelen van de risico's naar de beschikbare weerstandscapaciteit (voorziening en ABR): 

 risico's die voortvloeien uit de afvalinzameling huishoudens worden direct gekoppeld aan 

de Voorziening Inzameling afval huishoudens (de voorziening); 
 risico's die voortvloeien uit plustaken (excl. IBOR) worden gekoppeld aan de algemene 

bedrijfsreserve (de ABR); 
 risico's die voortvloeien uit IBOR werkzaamheden worden wel benoemd maar niet direct 

gerelateerd aan een van voornoemde vermogensbestanddelen. Mogelijke financiële 
consequenties van dergelijke risico's komen rechtstreeks ten laste van de betreffende 
IBOR gemeente. 

 algemene risico's (o.a. overhead) worden naar rato van omzet (50% - 50%) verdeeld 
over de Voorziening Inzameling AVH en de ABR. 
 

Het gekwantificeerde risicoprofiel voor het basispakket is bepaald op € 2,1 miljoen. Dit bedrag wordt 
gereserveerd in de Voorziening Inzameling AVH. De 5 financieel omvangrijkste gekwantificeerde risico's 
voor het basispakket betreffen: 

1. Prijsontwikkelingen papiermarkt    € 560.000 

2. Dataregistratie en inning van afvalstoffenheffing  € 150.000 
3. Milieurisico's (o.a. grondwatervervuiling)   € 140.000 
4. Ontwikkelingen verwerkingscapaciteit in de markt  € 140.000 
5. Casussen met medewerkers     € 140.000   

         

Voor de risico's die voortvloeien uit de plustaken (excl. IBOR) en risico's als gevolg van de organisatie 

ontwikkeling komt dit bedrag uit op € 0,9 miljoen. Dit bedrag wordt gereserveerd in de Algemene 
Bedrijfsreserve Avri. 
Het AB van GR Regio Rivierenland heeft in juni 2015- bij de besluitvorming omtrent voornoemde nota - 
het minimale niveau van het beschikbare weerstandsvermogen vastgesteld op factor 1,0. Dit niveau wordt 
aangeduid als 'voldoende'. Het voorgaande betekent dat de hoogte van de betreffende voorziening 
minimaal even hoog moet zijn als het niveau van de risico's dat voorzien wordt. Voor Avri betekent dit dat 
de Voorziening Inzameling AVH minimaal € 2,1 mln. hoog moet zijn en de ABR € 0,9 mln. In de 

jaarrekening 2015 voldoet zowel de Voorziening Inzameling AVH als de ABR aan deze normstelling.  
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10.3 Vordering Stichting Afvalfonds (jaarrekening 2015) 
Avri ontvangt voor de inzameling, sortering en verwerking van kunststof verpakkingen een vergoeding 
(verwijderingsbijdrage) vanuit Stichting Afvalfonds (als gevolg van de Raamovereenkomst Verpakkingen). 
Stichting Afvalfonds heeft over de verwerkte kunststof verpakkingen vanaf april 2015 nog geen 
vergoeding aan Avri uitbetaald. De totale vordering in de jaarrekening 2015 bedraagt € 2,6 mln. Stichting 
Afvalfonds geeft aan met betrekking tot het tweede en derde kwartaal van 2015 over onvoldoende 
documentatie van Kunststof Hergebruik Limburg (hierna: KHL) te beschikken waaruit blijkt dat het 

materiaal vanaf deze periode op correcte wijze door KHL is afgevoerd. Het risico bedraagt € 0,6 mln.  
Hoewel Avri (na levering aan KHL) juridisch gezien geen eigenaar meer is van de kunststof verpakkingen, 
wordt de vergoeding aan Avri pas uitgekeerd nadat KHL dit op aantoonbaar correcte wijze heeft gedaan. 
Deze handelswijze is van toepassing op alle gemeenten in Nederland. Avri heeft het contract met KHL 
inmiddels ontbonden, omdat KHL vanwege faillissement van haar onderaannemer niet langer kon voldoen 
aan de verplichtingen uit de overeenkomst.  
Op het moment van het opstellen van voorliggende begroting (april 2016) is er naar aanleiding van de 

jaarrekening controle 2015 nog geen standpunt ingenomen door de accountant in hoeverre dit risico 
dusdanig concreet is dat een expliciete voorziening voor dit risico gevormd dient te worden. Bij het 
eventueel vormen van een dergelijke voorziening zal dit bedrag onttrokken worden uit het risicodeel van 
de Voorziening Inzameling AVH aangezien dit een risico inzake de uitvoering van de basistaken betreft. 

Het risico is niet expliciet beschreven in de huidige nota risicomanagement 2015 (zie vorige paragraaf). 
Het saldo van de Voorziening Inzameling AVH daalt in dit scenario met 0,6 mln. 

 
10.4 Besluitvorming begroting 2016 
Het AB heeft bij de vaststelling van de begroting 2016 besloten tot een aanvullende inzet van de 
Voorziening Inzameling AVH om de verwachte stijging van het gemiddelde tarief van de 

afvalstoffenheffing grotendeels tegen te kunnen gaan. Zonder deze (incidentele) dekking zou het tarief 
van de afvalstoffenheffing in 2016 met ca. € 18 gestegen zijn. Aanvullende inzet van de Voorziening 
Inzameling AVH heeft geleid tot een gemiddelde tariefstijging per 2016 van € 4. Gelijktijdig heeft dit 
geleid tot een daling van de Voorziening Inzameling AVH tot een bedrag van ca. € 1,3 miljoen. Daarmee 
komt de hoogte van de voorziening in 2016 onder het minimaal gewenste niveau te liggen (factor 0,6 = 
onvoldoende). Het verwachte saldo van de ABR ultimo 2016 is becijferd op een bedrag van circa € 0,9 
miljoen (factor 1,0 = voldoende).  

 
De Voorziening Inzameling AVH kent de volgende twee functies: 

1. de voorziening biedt weerstand tegen risico's die samenhangen met het basispakket; 

2. de voorziening egaliseert exploitatieoverschotten en -tekorten die voortvloeien uit de 
jaarrekening. 

 

Ad.1  Weerstandsfunctie:  
Het AB heeft - met de vaststelling van de nota risico management en weerstandsvermogen - in 2015 het 
minimale risiconiveau van deze voorziening vastgesteld op 2,1 miljoen (factor 1,0 = voldoende 
weerstandscapaciteit) Vaststelling van de begroting 2016 heeft geleid tot een aanvullend beroep op deze 
voorziening. Dit leidt ertoe dat de voorziening op begrotingsbasis ultimo 2016 uitkomt op een niveau van 
afgerond € 1,3 miljoen (0,6 = onvoldoende weerstandscapaciteit). Dit is inclusief rekeningsresultaat 2015 
en de aanvullende onttrekking in 2015 als gevolg van de opmerking van de accountant over de 

stortplaats.  
 
Ad. 2  Egalisatiefunctie: 
Jaarlijkse tekorten en overschotten op de exploitatie worden - conform bestaand beleid - onttrokken dan 
wel toegevoegd aan de Voorziening Inzameling AVH. De voorziening heeft hiermee een egaliserende 
functie voor de jaarlijkse exploitatieresultaten. Deze egalisatiefunctie is feitelijk komen te vervallen, 
aangezien het huidige niveau van de voorziening beneden het benodigde weerstandsniveau van € 2,1 

miljoen is komen te liggen.    
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10.5 Begroting 2017 
In het kader van de begroting 2017 zijn de volgende opties beschreven ten aanzien van de inzet de 

Voorziening Inzameling AVH: 
 
Optie 1:  weerstandscapaciteit Avri vergroten: het (gefaseerd) aanvullen van de voorziening naar 
  het minimale weerstandsniveau van € 2,1 miljoen. 
Optie 2:  weerstandscapaciteit Avri handhaven: handhaven van de voorziening op het niveau  

  van € 1,3 miljoen. 
Optie 3:  weerstandscapaciteit Avri verlagen: de voorziening wordt incidenteel ingezet ter dekking 
  van kosten in de begroting 2017 en de meerjarenramingen 2018 - 2020 hetgeen leidt tot 
  een demping van de verwachte stijging van het tarief van de afvalstoffenheffing.  
  Gemeenten dienen het inrichten van weerstandscapaciteit voor Avri in overweging te 
  nemen. 

Optie 4:  weerstandscapaciteit Avri in de begroting handhaven en weerstandscapaciteit aanvullen bij 
  (mogelijke) overschotten van de jaarrekening. 
  Betreft handhaving van de voorziening op het niveau van € 1,3 miljoen met geleidelijke 
  aanvulling tot het minimale niveau van € 2,1 miljoen via positieve rekeningsresultaten als 
  deze zich voordoen. 
 

In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van optie 3. Aanleiding hiervoor is de tariefsegalisatie 

rondom de kosten van de stortplaats. Dit zorgt t/m 2019 voor een verdere daling van het saldo van de 
voorziening. Deze wordt vervolgens in 2020 op begrotingsbasis aangevuld tot het niveau van € 1,3 mln. 
 
De saldo ontwikkeling van de Voorziening Inzameling AVH in relatie tot het gekwantificeerde risiconiveau 
is weergegeven in onderstaande grafiek: 
 

 
   Grafiek 3: saldo ontwikkeling Voorziening Inzameling AVH 

 
Actualisatie en besluitvorming van de nota risicomanagement binnen voorliggende conceptbegroting is in 
de tijd gezien niet haalbaar. 
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10.6 Kengetallen financiële positie 
Het BBV verplicht (lokale) overheden tot opname van een verplichte basisset van financiële kengetallen 

binnen zowel de begroting als het jaarverslag. Artikel 11, lid 2 vermeldt hierover het volgende: 
 
De paragraaf over het weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat ten minste een kengetal voor: 

 Netto schuldquote; 

 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen; 

 Solvabiliteitsratio; 

 Grondexploitatie; 

 Structurele exploitatieruimte; en 

 Belastingcapaciteit. 
 

Deze kengetallen geven aanvullend inzicht in de financiële positie van Avri. De kengetallen zijn informatief 
en hebben geen formele functie als normeringinstrument in het kader van het financieel toezicht door de 
provincie.  
 
De volgende kengetallen zijn voor Avri van toepassing: 

 Netto schuldquote; 

 Solvabiliteitsratio; 
 Structurele exploitatieruimte. 

De kengetallen worden kort inhoudelijk toegelicht alvorens deze worden becijferd. Volstaan wordt met de 
cijfers voor de jaarrekening 2015 (peildatum 31 december 2015) en de ramingcijfers voor 2017 
(peildatum 1 januari 2017). De kengetallen volgen uit de balansgegevens van Avri. De gegevens van de 
balans van de jaarrekening 2015 en de geprognosticeerde balans 2017 zijn daarom in de volgende 
paragraaf weergegeven.  

 

10.7 Balans jaarrekening 2015 en begroting 2017 
De balans is nog niet wettelijk voorgeschreven vanuit de BBV. Avri presenteert deze wel binnen de 
begroting 2017. De balans geeft enerzijds inzicht in de ontwikkeling van met name de materiële activa en 
het verloop van de eigen financieringsmiddelen en de langlopende leningen. Hierdoor wordt zichtbaar wat 
de verwachte financieringsbehoefte op termijn is. De balans is tevens bruikbaar voor het berekenen van 
de financiële kengetallen die verplicht opgenomen moeten worden in de begroting. De vlottende activa en 
passiva zijn op begrotingsbasis gelijk gehouden aan de uitkomsten van de jaarrekening 2015. Het verloop 

van deze posten laat zich niet preciezer ramen dan de huidige inzichten. 
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    Tabel 13: Balansen Avri ten behoeve van kengetallen 

 

10.7.1 Netto Schuldquote 
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van Avri ten opzichte van de totale 
exploitatiebaten. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de 
aflossingen op de exploitatie. Dit kengetal is opgebouwd uit de volgende componenten: 
A Vaste schulden; 
B Netto vlottende schuld; 

C Overlopende passiva; 
D Financiële activa;  
E Uitzettingen < 1 jaar; 
F Liquide middelen;  
G Overlopende activa; 
H Totale baten (excl. mutaties reserves). 
 

De formule van het kengetal is als volgt: (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 
Voor Avri bedraagt de schuldquote:  
 

 
Jaarrekening 2015 begroting 2017 

Netto schuldquote 56% 66% 
 

De schuldquote voor Avri bedraagt zowel in de jaarrekening 2015 als in de begroting 2017 meer dan 
50%. Dit betekent dat meer dan de helft van het balanstotaal bestaat uit externe (met name 
langlopende) financiering. 

 

Balans Avri  jaarrekening 

2015 

31-12-2015 

 Begroting 

2017 

01-01-2017 

Vaste activa 30.397.000        30.880.250      

Vlottende activa:

Voorraden 51.000                 51.000               

Vorderingen afvalstoffenheffing 6.060.000           6.060.000         

Overige debiteuren 2.183.000           2.183.000         

Uitzettingen in Rijk's schatkist < 1 jaar -                            -                           

Bank, giro en overige liquide middelen 2.192.000           2.192.000         

Transitorische vorderingen 4.642.000           4.642.000         

Totaal vlottende activa 15.128.000        15.128.000      

Totaal activa 45.525.000         46.008.250       

Passiva

Eigen vermogen 1.155.000           834.000             

Vreemd Vermogen:

Voorzieningen 5.421.000           2.095.000         

Vaste schulden > 1 jaar 30.320.000         34.450.250       

Totaal vaste passiva 36.896.000        37.379.250      

Crediteuren en overige posten 6.761.000           6.761.000         

Transitorische schulden 1.868.000           1.868.000         

Totaal vlottende passiva 8.629.000          8.629.000         

Totaal passiva 45.525.000         46.008.250       
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10.7.2 Solvabiliteitsratio 
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin Avri in staat is aan haar financiële verplichtingen te 

voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan: het eigen vermogen als percentage van het 
balanstotaal. Dit kengetal is opgebouwd uit de volgende componenten: 
A Eigen vermogen; 
B Balanstotaal. 
 

De formule van het kengetal is als volgt: (A/B) x 100%. 
De solvabiliteitsratio bedraagt voor Avri: 

 
 

10.7.3 Structurele exploitatieruimte 
Voor de structurele exploitatieruimte geldt een norm in die zin dat structureel evenwicht voor het 
begrotingsjaar een voorwaarde is vanuit de provincie voor het toepassen van repressief toezicht. Dit 
betekent dat structurele lasten inclusief structurele toevoegingen aan bestemmingsreserves maximaal 

gelijk mogen zijn aan de structurele baten inclusief structurele onttrekkingen aan bestemmingsreserves. 
Het saldo van structurele baten en lasten wordt nominaal weergegeven en als percentage van de totale 

baten. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt dus 
onderscheid gemaakt tussen structurele en eenmalige (incidentele) lasten en baten. Bij incidentele lasten 
of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het kengetal 
voor de structurele exploitatieruimte kent de volgende componenten: 
A Totale structurele lasten 

B Totale structurele baten 
C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 
D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 
E Totale baten 
 
De formule van het kengetal is als volgt: ((B-A)+(D-C))/(E) x 100% 
 

Het resultaat van de formule is voor Avri nihil (lees: nul). Dat wordt veroorzaakt doordat Avri geen 
incidentele (eenmalige) lasten heeft. Avri kent bijvoorbeeld geen investeringen van maatschappelijk nut 
binnen het basispakket. Incidentele kosten binnen het pluspakket leiden gelijktijdig tot incidentele baten 
(afrekening met de betreffende gemeente die de dienst afneemt). De geraamde lasten binnen de 
meerjarenbegroting kennen een structureel karakter en worden gedekt door structurele baten vanuit 

enerzijds de afvalstoffenheffing, bijdragen van derden voor verwijdering van bedrijfsafval en de jaarlijkse 

bijdragen van gemeenten voor aanvullende dienstverlening in kader van het pluspakket. 
  

Jaarrekening 2015 begroting 2017

Solvabiliteitsratio 2,5% 1,8%
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11 FINANCIERING  
 
11.1 Inleiding 
Het BBV schrijft een financieringsparagraaf voor waarin de beleidsvoornemens ten aanzien van het 
risicobeheer van de financieringsportefeuille staan. Het "Treasurystatuut 2016 van GR Avri" bevat nadere 
regels voor de uitoefening van de financieringsfunctie. Deze paragraaf gaat in op een aantal externe en 
interne ontwikkelingen op het terrein van financiering. Naast de verwachte "renteontwikkeling" komt de 
financieringsbehoefte van Avri aan bod. Daarbij wordt ingegaan op de vraag hoe Avri voorziet in haar 
financieringsbehoefte en in hoeverre zich dit verhoudt binnen de gestelde (wettelijke) kaders van de 
kasgeldlimiet en de risiconorm. Vervolgens wordt ingegaan op mogelijke financieringsrisico's en op de 

wijze waarop deze binnen Avri beheerst worden.  

 
11.2 Externe ontwikkelingen 
Conform het Treasurystatuut GR Avri art. 4 lid 5 beschrijven we in deze alinea de algemene rente visie 
van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De huidige rentetarieven bedragen op moment van 
samenstelling van deze begroting ca. 1,1% voor een 25-jaars annuïteiten lening en 0,15% voor een 
kasgeldlening van 6 maanden. De BNG verwacht (berichtgeving maart 2016) dat de Europese Centrale 
Bank een ruim monetair beleid blijft voeren, waardoor de korte rente laag zal blijven. De lange 

rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel wat gaan oplopen.  

 
11.3 Financieringsportefeuille Avri 
Avri heeft als kapitaalintensief bedrijf een permanent grote financieringsbehoefte. Avri heeft 
kapitaalgoederen (vrachtwagens, brengvoorzieningen, gereedschappen etc.) nodig voor de uitvoering van 

activiteiten. Technologische ontwikkelingen, veranderende wetgeving en organisatie ontwikkelingen 
zorgen jaarlijks voor diverse (materiële) investeringen. Daarnaast heeft Avri de laatste jaren haar eigen 
reserves en voorzieningen aangewend ter dekking van jaarlijkse exploitatielasten. Dit betekent dat 
uitgaven de laatste jaren gedekt zijn geweest zonder dat daar een rechtstreekse inkomstenstroom 
tegenover stond. Dit zorgt ervoor dat de liquiditeiten zijn teruglopen. Het voorgaande heeft eind 2015 
geleid tot het aantrekken van leningen van in totaal € 15 miljoen (zie begroting 2016; pag. 24). Avri heeft 
daarnaast een twee specifieke leningen aangetrokken voor de financiering van de aankoop van de 

gemeentewerf Tiel; één geldlening specifiek voor de gronden en één geldlening voor het gebouw. De 
hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden één op één verrekend met de gemeente Tiel.  
 
De leningportefeuille van Avri is als volgt: 

 
     Tabel 14: leningportefeuille en rentekosten Avri 

GELDLENINGEN BEGROTING 2017

Periode Saldo per 01-01-

2017

Rente percentage Rentelasten 

2017

Aflossings 

methode

Aflossing 

aandeel Avri

Saldo per 01-01-2018

BNG 2005 -2020 € 1.333.333 3,55% € 47.333 Lineair € 333.333 € 1.000.000

BNG 2013 - 2023 € 2.940.000 2,21% € 61.493 Lineair € 420.000 € 2.520.000

BNG 2014 - 2024 € 7.250.000 2,00% € 137.500 Lineair € 1.000.000 € 6.250.000

BNG 2015 - 2035 (deel 1) € 4.687.500 1,60% € 74.500 Lineair € 250.000 € 4.437.500

BNG 2015 - 2035 (deel 2) € 4.691.358 1,60% € 74.568 Lineair € 246.914 € 4.444.444

BNG 2015 - 2035 (deel 3) € 4.750.000 1,60% € 75.500 Lineair € 250.000 € 4.500.000

Financieringsbehoefte 2017 € 4.614.059 1,60% € 73.825 Lineair € 230.703 € 4.383.356

Totaal leningen o / g € 30.266.250 € 544.720 € 2.730.950 € 27.535.300

€ 88.589

Rentecompensatie Regiokantoor a.g.v. verdeling geldleningen € 2.246

Totaal rentelasten incl. gronden en rentecompensatie € 635.555

Leningen t.b.v. aankoop gemeentewerf Tiel

Periode Saldo Avri per 

01-01-2017

Rente percentage Rentelasten 

2017

Aflossings 

methode

Aflossing 

aandeel Avri

Saldo Avri per 01-01-

2018

BNG 2016 - 2041 (opstal) € 2.784.000 1,75% € 50.750 Lineair € 116.000 € 2.668.000

BNG 2016 - 2041 (grond) € 1.400.000 2,13% € 29.820 Fixe * n.v.t. € 1.400.000

Totaal rentelasten 

gemeentewerf Tiel

€ 4.184.000 € 80.570 € 116.000

Totaal leningen € 34.450.250 € 716.125 € 2.846.950

Financieringsbijdrage gronden aan GR Rivierenland

*) Bi j een fixe afloss ingsmethode wordt tussenti jds  niet afgelost. Deze afloss ingsmethode s lui t het beste aan bi j de waardering van de te 

financieren gronden, aangezien op gronden niet wordt afgeschreven.
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Avri betaalt sinds de afsplitsing van de GR Regio Rivierenland jaarlijks een vergoeding aan Regio 
Rivierenland voor de financiering van de gronden die in gebruik zijn door Avri (tegen het rentetarief van 

de daarvoor afgesloten geldlening). Verdeling van de oude leningportefeuille over Regio Rivierenland en 
Avri leidt tot een marginale rentecompensatie ten gunste van Regio Rivierenland. Bestuurlijk uitgangspunt 
van de afsplitsing (mei 2015) was dat de verdeling voor beide partijen "budgettair neutraal" diende te 

verlopen.   
 
Voornoemde externe rentelasten zijn toegerekend aan de activa en leiden tot een gemiddelde rente van 
2,6% (rente omslag percentage). Deze rente wordt omgeslagen over de totale activa van Avri met 
uitzondering van de gemeentewerf Tiel die een zelfstandige projectfinanciering kent.  
De rentelasten voor toekomstige investeringen en (restant) kredieten is verdisconteerd binnen de 
renteomslag. Binnen de begroting 2017 is rekening gehouden met een aanvullende rentelast van 

afgerond € 75.000 (gemiddeld investeringsvolume van ca. € 500.000). De vraag op welke wijze (duur en 
vorm van betreffende lening) in de uiteindelijke (benodigde) financiering wordt voorzien, zal beantwoord 
worden op het moment dat daadwerkelijk tot de investeringen wordt overgegaan en is mede afhankelijk 
van de liquiditeitspositie en prognose van Avri op dat moment.   
 

11.4 Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto vlottende schuld van een gemeenschappelijke regeling in 

een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan 8,2% van het begrotingstotaal (ca. € 40 miljoen). Dit 

betekent dat Avri op grond van de kasgeldlimiet ca. € 3 miljoen aan kort geld mag aantrekken. De 
kredietfaciliteit die Avri heeft met de BNG is gebaseerd op de kasgeldlimiet. 
Wij verwachten dat de vraag naar financiering in 2017 de kasgeldlimiet te boven zal gaan en dat een 
aanvullend beroep op lang geld gedaan moet worden (zie financieringsbehoefte in tabel 14). Avri blijft de 
financieringsbehoefte nauwlettend volgen op basis van liquiditeitsprognoses. Deze is uiteindelijk bepalend 
voor de strategische afweging voor het aantrekken van kort dan wel lang geld.  
 

11.5 Rente risiconorm 
De rente risiconorm bepaalt dat jaarlijks 20% van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan 
renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een maximumgrens gesteld aan het renterisico op de 
langlopende leningsportefeuille. Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald 
dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar wordt aangepast. Herfinanciering is het 
totaalbedrag aan aflossingen op de bestaande leningenportefeuille. Zoals uit het hiervoor gepresenteerde 
overzicht van de leningportefeuille blijkt, bedraagt het totaal van de aflossingen jaarlijks ca. € 2,8 
miljoen. Dit bedrag blijft ruimschoot onder de risiconorm die voor Avri ca. € 8 miljoen bedraagt. De 

leningen van Avri kennen daarnaast de mogelijkheid (en het risico) van tussentijdse renteherziening niet. 

Het rentepercentages van de leningen van Avri staan vast gedurende de gehele looptijd. Geconcludeerd 
wordt dat Avri voldoet aan de rente risiconorm. 
 

11.6 Schatkist bankieren 
Schatkist bankieren houdt in dat (lokale) overheden de financiële middelen die zij (tijdelijk) niet nodig 
hebben voor de uitoefening van hun taken en verantwoordelijkheden afromen naar de schatkist van het 
Rijk. Als zelfstandige GR heeft Avri zich vanaf 1 januari 2016 eveneens te houden aan de spelregels van 

het Schatkist bankieren. Avri heeft hiervoor via de BNG een aparte bankrekening geopend waarop 
overtollige financieringsmiddelen automatisch tijdelijk geparkeerd worden. Overschotten boven de € 
275.000 worden automatisch overgeboekt naar de rekening van de schatkist. Avri ontvangt hierover een 
marktconforme rentevergoeding. 
  

11.7 Kredietrisico   
Kredietrisico's zijn risico's op het niet terugontvangen van uitgezette middelen. Avri heeft samen met 
Lander voorzien in een gedeelte van het startkapitaal van Kringloopwinkel Secunda. De lening van  
€ 87.500 wordt vanaf 2011 in tien jaarlijkse termijnen afbetaald. De stand van de lening bedraagt  

op 01-01-2016 € 43.750. Secunda voldoet jaarlijks aan haar aflossingsverplichtingen, derhalve wordt 

geen kredietrisico voorzien. 
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11.8 Koers- en valutarisico en gebruik van derivaten 
Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële 

activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Valutarisicobeheer 
is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde 
van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van wat verwacht werd op het 
beslissingsmoment. Beide soorten risico's doen zich binnen het werkveld van Avri niet voor.  
Het Treasury statuut van Avri staat het gebruik van derivaten - ter beperking van financiële risico’s - toe. 

Derivaten zijn financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde 
(bijvoorbeeld de waarde van een langlopende lening). Derivaten worden in de praktijk onder andere 
gebruikt om renterisico’s te beheersen en financieringskosten te minimaliseren. Avri maakt in de 
dagelijkse praktijk geen gebruik van derivaten. 
 

11.9 EMU Saldo  
De Wet Houdbare Overheidsfinanciën bepaalt dat het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een 
gelijkwaardige inspanning leveren bij het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Dit betekent onder 

meer dat het overheidstekort of -overschot, het EMU-saldo, beperkt moet blijven. Het saldo van de 
Economische en Monetaire Unie (EMU-saldo) is het totaal aan inkomsten minus uitgaven van de 
rijksoverheid, sociale fondsen en lokale overheden (onder andere gemeenten, provincies, waterschappen 
en gemeenschappelijke regelingen). Als de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten spreken we van een 

EMU-tekort. Rijk en decentrale overheden hebben afgesproken dat decentrale overheden tezamen een 
EMU-tekort morgen hebben van maximaal 0,5% van het bruto binnenlands product (BBP). 
 

Het EMU saldo wordt berekend aan de hand van een standaard format. De berekening van het positieve 
EMU saldo van Avri treft u aan in bijlage 4. Avri draagt derhalve niet bij aan een mogelijk EMU tekort van 
lokale overheden. 
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12 BEDRIJFSVOERING  
 
12.1 Inleiding 
Avri is net als vele andere organisaties aan het veranderen. De groei in de afgelopen jaren in werkvolume 
en in diversiteit van het dienstenaanbod, maar ook de veranderende verwachtingen van de rijksoverheid 
(e-overheid), burgers, bedrijven en ketenpartners, vragen om verdere ontwikkeling, structurering en 
professionalisering van de bedrijfsvoering van Avri. Avri is door deze groei en de ontwikkelingen voor de 
dienstverlening en de bedrijfsvoering afhankelijk van een goede interne en externe informatievoorziening 
en de ondersteuning van ICT (automatisering). Daarmee is de informatievoorziening een speerpunt voor 
2016 en 2017 en een strategische en kritische succesfactor voor Avri.  

 

12.2 Informatie Beleids Plan (IBP) 
 
Professionalisering 
De ontwikkelingen van Avri vragen om flexibiliteit en professionalisering van de bedrijfsvoering en om de 
juiste vertaling van de ondersteuningsbehoeften naar optimale werkprocessen en bijbehorende systemen. 
Het doel hierbij is om de juiste ondersteuning te kunnen bieden die de organisatie nodig heeft om de 
dienstverlening naar de klanten te blijven borgen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de bedrijfsvoering 

klantgericht, flexibel, professioneel en bedrijfsmatig is. Transparantie is en blijft hierbij de belangrijkste 
toetssteen. Duidelijk is dat er geïnvesteerd moet worden in de bedrijfsvoering van Avri en dat de behoefte 
en noodzaak aanwezig is voor Avri om doelgericht toe te werken naar een duurzaam ingerichte en 
toekomstgerichte informatiehuishouding.  
 
Informatiebeleid 
In 2015 is de balans opgemaakt voor de informatievoorziening binnen Avri. Duidelijk is dat de 

informatiehuishouding niet op orde is door dat processen niet optimaal ingericht zijn, gewerkt wordt met 
verouderde systemen en dat bepaalde systemen niet goed aansluiten op de processen.  
In het Informatiebeleidsplan (IBP) 2016 - 2017 zijn de kaders, ambities en doelstellingen opgenomen 
voor het op orde krijgen van de informatiehuishouding en de ICT van Avri. Dit om te kunnen voldoen aan 
wettelijke regelgeving, aan onze verantwoordingplicht richting opdrachtgevers en deelnemers, risico’s te 
verkleinen en goed te kunnen sturen op de uitvoering van het werk en de kosten daarvan. In het 
informatiebeleidsplan is informatievoorziening gedefinieerd als het geheel aan mensen, processen, 

hardware, software en aanvullende middelen dat Avri in staat stelt om op de juiste tijd, op de juiste plaats 
en in de juiste vorm over de juiste informatie te kunnen beschikken en te verantwoorden.  
 

Investering 
De investering voor de uitvoering van het meerjarige IBP-programma is indicatief geraamd op  
€ 1.970.000. Het Algemeen Bestuur heeft op 18 februari 2016 ingestemd met het gefaseerd uitvoeren 

van het IBP en ingestemd met de uitvoering van fase 1 (m.n. ontvlechting ICT infrastructuur). Het 
gefaseerd uitvoeren draagt bij tot een meer verfijnde raming van de benodigde investeringen en tot een 
betere beheersing en afstemming van prioriteiten en afhankelijkheden.  
De financiële gevolgen van fase 1 in 2016 (investering en efficiencyvoordelen) zijn verwerkt in de 
voorliggende begroting 2017 (€ 0,39 verhoging van de afvalstoffenheffing). Binnen de uitwerking van de 
meerjarenramingen van de begroting 2017 zijn de lasten opgenomen van de vervolgfasen. De 
efficiencyvoordelen hiervan zijn op dit moment nog niet duidelijk.  

 
Het voorgaande betekent overigens niet dat het Algemeen Bestuur automatisch instemt met de 
investeringskredieten zoals die opgenomen worden binnen de meerjarenramingen. Iedere benodigde 
nieuwe investering voor een fase wordt afzonderlijk ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen 
Bestuur. Indien mogelijk kunnen fases elkaar overlappen. De financiële effecten van iedere fase van het 
IBP zijn in de begroting 2017 - en de meerjarenramingen -  inzichtelijk gemaakt. Van een "go beslissing" 
is pas sprake nadat het AB daar expliciet een besluit over heeft genomen. 

 

De financiële effecten van het IBP worden per fase zowel voor het basispakket als voor het pluspakket 
inzichtelijk gemaakt. De dekking van de financiële effecten voor de pluspakket gemeenten wordt 
meegenomen in de begrotingen van de plusgemeenten. 
  



 

42 

12.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 
Avri streeft er naar de uitvoering van haar taken op maatschappelijk verantwoorde wijze vorm te geven. 

Zo werkt Avri aan duurzaamheid door bijvoorbeeld de vergroening van het wagenpark (25 wagens zijn al 
over van diesel naar biogas), het gebruik van stortgas voor de verwarming van het kantoor, zonnecellen 
op het kantoordak en plannen voor zonne-energie en windenergie op de voormalige stortplaats.  
Dit zijn overigens maatregelen die geen extra geld kosten, maar in bepaalde gevallen zelfs geld 
opleveren. Tevens werkt Avri aan bijvoorbeeld aan het realiseren van werkplekken voor medewerkers met 

een achterstand op de arbeidsmarkt (ondertussen meer dan 65 personen), geeft Avri voorlichting op 
scholen, verzorgt excursies voor inwoners, ondersteunt 153 markten en braderieën, sponsort regionale 
evenementen (Appelpop, Bloesemtocht, e.d.) en zamelt papier in met 81 verenigingen. 
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13 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN  
 

De belangrijkste kapitaalgoederen van Avri worden gevormd door de gebouwen en terreinen op de 
locaties Meersteeg te Geldermalsen, milieustraten Zaltbommel, Culemborg en Tiel.  Begin 2015 heeft Avri 
de voormalige gemeentewerf van Tiel overgenomen. In deze zelfde periode werden op de locatie in 
Geldermalsen de nieuwe wasplaats, zoutloods en parkeerplaats bedrijfsvoertuigen in gebruik genomen en  
in 2016 zal er een extra overslagvijver voor het regenwater worden aangelegd.  

 
Met betrekking tot deze kapitaalgoederen geldt, dat er niet alleen jaarlijks onderhoud plaats zal moeten 
vinden, maar ook zal met enige regelmaat groot onderhoud uitgevoerd moeten worden. Om tot een 
adequate indicering van de onderhoudskosten te komen zal, mede gezien bovengenoemde uitbreidingen,  
het meerjaren onderhoudsplan in 2016 worden geactualiseerd. Deze actualisatie wordt in de 2e helft van 
2016 uitgevoerd. Eventuele aanpassing van de jaarlijks benodigde dotatie aan de onderhoudsvoorziening 

wordt meegenomen in een tussentijdse begrotingswijziging. 
 
Door de uitbreiding van Avri met de uitvoering van IBOR taken is niet alleen het aantal maar ook de 
diversiteit van het wagenpark , gereedschappen en middelen sterk toegenomen. De komende jaren zal 
Avri bij (vervangings)investeringen daar waar mogelijk deze diversiteit terug brengen waardoor 
onderhoudskosten kunnen worden bespaard. De benodigde dotatie voor onderhoud aan IBOR middelen 

zullen in de begroting aan de IBOR gemeenten worden doorbelast.  
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14 VERBONDEN PARTIJEN  
 
14.1 Inleiding 
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waar Avri een bestuurlijke en een financiële band mee heeft. Dit 
zijn onder andere vennootschappen (waarvan de aandelen geheel of gedeeltelijk in het bezit zijn van 
Avri), verenigingen of stichtingen die een publiek belang behartigen dan wel andere gemeenschappelijke 
regelingen. Met de bestuurlijke band wordt bedoeld dat Avri één of meer zetels heeft binnen de 
betreffende partij dan wel stemrecht heeft. Van een financiële band is sprake als er middelen ter 
beschikking zijn gesteld aan deze partij. Het BBV verplicht opname van deze partijen binnen een aparte 
paragraaf binnen de begroting en jaarrekening. Artikel 15 van het BBV schrijft voor dat de financiële 

informatie van de verbonden partijen (cijfers met betrekking tot eigen en vreemd vermogen en 
exploitatieresultaat) in het kader van de begroting 2017 betrekking moet hebben op de ramingen van 
2017, en niet over afgesloten begrotingsjaren. In de begroting van Avri zijn deze opgenomen voor zover 
deze - op moment van samenstelling van de begroting - bekend zijn. In de meeste gevallen wordt 
volstaan met de jaarrekeningcijfers 2015 aangezien dit voor Avri op dit moment (eind maart 2016) de 
meest actuele cijfers zijn. 
 

14.2 Avri Realisatie B.V. te Geldermalsen 
Avri Realisatie B.V. (voorheen Avri Ontwikkeling B.V.) is op 26 augustus 1999 opgericht, bedoeld om 
nieuwe - veelal commerciële - activiteiten te ontwikkelen op Grondstoffenpark Rivierenland. Hiervoor is in 
1999 een werkkapitaal ter beschikking gesteld. De verstrekte geldlening bij de oprichting is in 2003 
omgezet in een aandelenkapitaal, waarvan Regio Rivierenland tot 2015 enig aandeelhouder was. 
 
In het bestuurlijke voorstel - om te komen tot een zelfstandige gemeenschappelijke regeling Avri - is 
opgenomen dat enkele deelnemingen - waaronder Avri Realisatie BV - tegen boekwaarde (zonder 

verrekening) overgaan naar Avri omdat het hier Avri gerelateerde activiteiten betreft. De gemeenteraden 
hebben in 2015 unaniem ingestemd met het voorstel tot verzelfstandiging. Het nieuwe bestuur GR Avri 
heeft op 16 december 2015 besloten de aandelen van Avri Realisatie B.V. over te nemen. De formele 
overdracht van de aandelen moet nog afgewikkeld worden. De aandelen staan op de balans voor een 
bedrag van € 75.000. Het doel van Avri Realisatie B.V. is om te kunnen anticiperen op toekomstige 
ontwikkelingen en een beter draagvermogen bij Avri te creëren.  
 

Avri Realisatie B.V. heeft geen personeelsleden in dienst. De personele invulling voor de activiteiten wordt 
verrekend vanuit Avri (zie ook bijlage 1). Naast een algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) 
heeft Avri Realisatie B.V. een Raad van Commissarissen die uit twee personen bestaat.  

Avri Realisatie B.V. kent geen (zelfstandige) begroting. Cijfers over 2017 van de Realisatie B.V. zijn 
daarom binnen voorliggende begroting van Avri niet terug te vinden. Volstaan wordt met de 
jaarrekeningcijfers 2015. Overigens moet de jaarrekening 2015 nog vastgesteld worden door de AvA.  

 

 
   Tabel 15: kengetallen Avri Realisatie B.V. 
 
Risico's: 
Concrete risico's worden in het jaarverslag 2015 van de Realisatie B.V. niet benoemd. In het jaarverslag 

staat vermeld dat de AvA op 11 december 2013 een minimale weerstandscapaciteit te hanteren van € 
386.000. Ultimo 2015 wordt hier aan voldaan. In het jaarverslag is daarnaast vermeld dat een gedeelte 
van de thans aanwezige weerstandscapaciteit mogelijk ingezet gaat worden als voorfinanciering voor een 

gedeelte van de investeringen van het Solarpark.  In dat geval wordt een gedeelte van de algemene 
reserve "bestemd" worden als specifieke projectreserve.  
 
Het financiële afbreukrisico van Avri Realisatie B.V. voor Avri bedraagt maximaal € 75.000 (het 

voornoemde aandelen kapitaal). Overige financiële risico's komen volledig voor rekening van Avri 
Realisatie B.V. en vallen buiten de reikwijdte van de GR Avri.  
 

Avri Realisatie B.V. jaarrekening 

2014

jaarrekening 

2015

Eigen Vermogen € 1.992.000 € 1.954.061

Vreemd Vermogen € 48.000 € 54.580

Exploitatieresultaat -€ 38.000 € 32.000
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14.3 Avri Solar B.V. te Geldermalsen 
Avri Solar B.V. is in 2014 opgericht ten behoeve van de realisatie (en mogelijk de exploitatie) van een 

solarpark op de afgewerkte stortplaats van Avri. Avri Realisatie B.V. is de oprichtster van de Solar B.V. en 
enige aandeelhouder van deze vennootschap. Avri Realisatie B.V. fungeert tevens als bestuur en AvA voor 
Avri Solar B.V.. Avri Solar B.V. kent een zelfstandige jaarrekening die geconsolideerd wordt met de 
jaarrekening van Avri Realisatie B.V. 
Op het moment van samenstelling van de voorliggende begroting was de jaarrekening van Solar B.V. nog 

niet door de AvA vastgesteld. De cijfers van de jaarrekening 2015 Avri Solar B.V. worden - net als de 
cijfers van de jaarrekening 2015 van Avri Realisatie BV - afzonderlijk gepresenteerd.  
 
De Solar B.V. kent net als Avri Realisatie B.V. geen (zelfstandige) begroting. Cijfers over 2017 zijn 
daarom binnen voorliggende begroting van Avri niet terug te vinden. Volstaan wordt met de 
jaarrekeningcijfers 2015. De jaarrekening 2015 van Avri Solar B.V. moet nog vastgesteld worden door de 

AvA.  
 

 
   Tabel 16: kengetallen Avri Solar B.V. 
 
Risico's: 

Eventuele risico's worden in het jaarverslag niet benoemd. Ten aanzien eventuele risico's wordt binnen 
voorliggende begroting verwezen naar de tekst zoals hiervoor is opgenomen bij de Realisatie B.V. 
 

14.4 Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN B.V.) te Weurt. 
Tot en met 2015 participeert Regio Rivierenland in de afvalverbrandingsinstallatie van ARN. De aandelen 
zijn als volgt over de verschillende aandeelhouders verdeeld: 
 
Milieusamenwerking Afvalverwijdering Regio Nijmegen 3.750 aandelen 
Regio de Vallei       1.176 aandelen 

Regio Rivierenland         588 aandelen 
Door de rechtspersoon gehouden eigen aandelen                      490 aandelen 

Remondis Nederland B.V.     3.996 aandelen 
Totaal                          10.000 aandelen 
 
De aandelen van Regio Rivierenland hebben een balanswaarde van afgerond € 266.000. In het kader van 

het besluitvormingsproces omtrent de verzelfstandiging van Avri is eveneens besloten dat deze "tegen 
boekwaarde (zonder verrekening)" overgaan naar GR Avri.  
 
De cijfers van zowel de jaarrekening 2015 als de begroting 2017 zijn op moment van samenstelling van 
voorliggende begroting nog niet beschikbaar. Volstaan wordt met de cijfers van de  jaarrekening 2014. 

 

 
   Tabel 17: kengetallen ARN B.V. 

  

Avri Solar B.V. jaarrekening 

2014

jaarrekening 

2015

Eigen Vermogen n.v.t. n.v.t.

Vreemd Vermogen n.v.t. € 184.840

Exploitatieresultaat n.v.t.     -/-  € 52.609

ARN Jaarrekening 2014

Eigen Vermogen € 16.440.000

Vreemd Vermogen € 56.874.000

Exploitatieresultaat € 325.000
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14.5 Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) te Tiel 
Deze gemeenschappelijke regeling verzorgt de dienstverlening inzake de heffing en invordering van 

waterschapsbelastingen, afvalstoffenheffing en gemeentelijke belastingen, alsmede bij de uitvoering van 
de Wet onroerende zaken en het beheer en de uitvoering van vastgoedinformatie. Met ingang van 2008 
worden de aanslagen afvalstoffenheffing voor Avri opgelegd en geïnd door de BSR.  
 
BSR is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen  tussen het Waterschap Rivierenland, 

Avri en de gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Montfoort, Neerijnen, Tiel, West 
Maas en Waal, Wijk bij Duurstede, IJsselstein. In het Algemeen Bestuur heeft een lid van GR Avri zitting. 
De meest actuele cijfers van BSR zijn de rekeningcijfers 2015 (zijn nog niet vastgesteld door bestuur). 
 

 
      Tabel 18: kengetallen BSR 
 
 

14.6 Stichting Kringloopbedrijf Rivierenland te Tiel 
Deze Stichting, ook wel Kringloopwinkel Secunda genoemd, richt zich op recycling van tweedehands 
goederen. Avri en Lander hebben gezamenlijk, ieder voor de helft, een gedeelte van het startkapitaal aan 

SKR beschikbaar gesteld in de vorm van een gemeenschappelijke lening met terugbetaalgarantie. Regio 
Rivierenland is bestuurlijk betrokken bij de stichting.  
 
De lening ad € 87.500 wordt vanaf 2011 in tien jaarlijkse termijnen afbetaald. De rente die SKR over de 
verstrekte geldlening betaalt bedraagt 5%. De stand van de lening bedraagt ultimo 2015 € 43.750. De 
cijfers van zowel de jaarrekening 2015 als de begroting 2017 zijn op moment van samenstelling van 

voorliggende begroting nog niet beschikbaar. Volstaan wordt met de cijfers van de  begroting 2016 en de 
prognose 2017 die eveneens binnen de begroting 2016 afgegeven is. 

 

 
      
      Tabel 19: kengetallen Secunda 

  

BSR jaarrekening 

2014

jaarrekening 

2015

Bestemmingsreserves 0 € 139.000

voorziening voor verplichtingen, 

verliezen en risico's.

€ 1.118.000 € 1.199.000

Overig Vreemd Vermogen € 5.092.000 € 3.674.000

Exploitatieresultaat 2015 

(voor bestemming) 

€ 139.000

Secunda Begroting 2016 Prognose 2017

Vermogen € 184.000 € 239.000

Liquiditeit € 228.000 € 306.000

Exploitatieresultaat € 19.000 € 55.000
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15 TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN 

In dit hoofdstuk zijn de totale baten en lasten van Avri uiteengezet. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de 
financiën van de exploitatie van de diverse programma's. In onderstaande tabel is het totale saldo van de 
programma's berekend. 
 

 
      Tabel 20: totaal baten en lasten Avri 2017-2020  
 

De totale baten en lasten per programma zijn in onderstaande tabel 21 weergegeven. Hierin zijn ook de 

vermogensmutaties gepresenteerd. Dit betreffen de mutaties uit de Algemene Bedrijfsreserve.  
 

 
  Tabel 21: totaal baten en lasten per programma en vermogensmutaties 2017-2020  

Totaal baten en lasten 2017-2020 (x € 1.000)

begr begr begr begr

2017 2018 2019 2020

Totaal programma's Avri Lasten 39.809 40.353 40.707 40.946

Baten 39.817 40.357 40.710 40.948

Saldo programma's Avri 8 4 3 2

Totaal baten en lasten per programma 2017-2020 (x € 1.000)

begr begr begr begr

2017 2018 2019 2020

Programma basistaken Lasten 23.535 24.070 24.418 24.651

Baten 23.535 24.070 24.418 24.651

Saldo Programma basistaken 0 0 0 0

Programma bedrijfsafval Lasten 1.562 1.571 1.577 1.583

Baten 1.570 1.575 1.580 1.585

Saldo Programma bedrijfsafval 8 4 3 2

Programma plustaken * Lasten 14.712 14.712 14.712 14.712

Baten 14.712 14.712 14.712 14.712

Saldo Programma plustaken 0 0 0 0

Resultaat vóór bestemming 8 4 3 2

Vermogensmutaties Lasten 8 4 3 2

Baten * 0 0 0 0

Totaal Vermogensmutaties -8 -4 -3 -2

Resultaat na bestemming 0 0 0 0

* Jaarlijks wordt € 25.000 vanuit de ABR ingezet ter dekking van acquisitie lasten. Deze bijdrage is 

reeds verwerkt in de baten van het programma basistaken.
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16 UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE 

16.1 Inleiding 
De financiële positie bevat een raming voor het  begrotingsjaar 2017 en de drie volgende jaren volgend 
op het begrotingsjaar. Uitgangspunt is dat de financiële gevolgen van bestaand beleid (geïndexeerd) 
verwerkt worden in de ramingen 2017 - 2020, aangevuld met de financiële gevolgen van nieuw beleid / 
nieuwe investeringen. De volgende onderwerpen passeren daarnaast - binnen dit hoofdstuk - kort de 
revue: 
 

- de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume; 
- post onvoorziene uitgaven; 
- de investeringen; onderscheiden in investeringen met een economisch nut en investeringen in de 

openbare ruimte met een maatschappelijk nut; 
- de financiering; 
- de stand en het gespecificeerde verloop van de reserves; 

- de stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen; 
- gehanteerde uitgangspunten voor indexering. 

 
 

16.2 Exploitatieresultaat 2017 - 2020 
De exploitatie van de diverse programma's van Avri is meerjarig structureel in evenwicht. Dit houdt in dat 
de structurele lasten zijn gedekt met structurele baten.  
In het programma basistaken wordt het lastenniveau gedekt door de baten afvalstoffenheffing. De 
inwoners van regio rivierenland zijn wettelijk verplicht tot betaling van de afvalstoffenheffing over te 

gaan. Een eventueel saldo tussen baten en lasten wordt verrekend met de Voorziening Inzameling AVH. 
In het programma pluspakket (met name IBOR) wordt op contractbasis gewerkt voor individuele 
gemeenten. Dit gebeurt tegen kostprijs waarbij een eventueel saldo tussen baten en lasten bij de 
jaarrekening worden verrekend met de betreffende gemeente. In de begroting en jaarrekening is derhalve 
geen exploitatiesaldo bij de uitvoering van dit programma. Het programma bedrijfsafval betreft een 
commerciële activiteit. In voorliggende begroting zijn ook voor deze activiteit de lasten meerjarig 

afgedekt. Het geringe exploitatieresultaat wordt afgestort naar de Algemene Bedrijfsreserve. 

 
16.3 Jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbare volume 
Lokale overheden dienen in de begroting in te gaan op de zogenaamde jaarlijks terugkerende aan 

arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Onder arbeidsrechtelijke 

verplichtingen worden verstaan de aanspraken op toekomstige uitkeringen door huidig dan wel voormalig 
personeel. Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) schrijft voor dat 
jaarlijkse arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume in de exploitatie moeten 
worden verantwoord. Als de verplichtingen niet van een vergelijkbaar volume zijn, dan moet hiervoor een 
voorziening worden getroffen. De betalingen voor WW uitkeringen vallen binnen de categorie van de 

jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen aangezien Avri hiervoor eigen 
risicodrager is. Voor voormalig werknemers die recht hebben op een WW uitkering ontvangt Avri een nota 
van het UWV. De WW uitkering wordt qua duur in de komende jaren versoberd. Avri kent beperkte WW 
verplichtingen voor 2017. Voor kosten ontslagvergoedingen is binnen de Avri begroting een jaarlijks 
budget opgenomen van € 52.500.    

 
16.4 Post onvoorziene uitgaven 
De artikelen 8 en 17 van het BBV schrijven voor dat de begroting inzicht verschaft in het opgenomen 
budget voor onvoorziene uitgaven. De post onvoorzien kan aangewend worden ter dekking van 
onverwachte uitgaven in het begrotingsjaar die geen uitstel dulden. Het BBV kent geen bepalingen 

omtrent de minimale omvang van deze post. Avri kent op begrotingsbasis geen post onvoorziene 
uitgaven. Niet geraamde (en niet uitstelbare) uitgaven worden jaarlijks verantwoord binnen de 

tussentijdse rapportage(s) dan wel binnen de jaarrekening en komen ten laste van de reguliere budgetten 
dan wel worden uiteindelijk verrekend met de Voorziening Inzameling AVH (voor zover het uitgaven voor 
basispakket betreft), de algemene bedrijfsreserve (voor zover het uitgaven voor bedrijfsafval betreft) dan 
wel verrekend met de individuele gemeenten waarvoor Avri in het programma pluspakket taken verricht. 
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16.5 Investeringen 
Om de activiteiten te kunnen uitvoeren en producten te kunnen ontwikkelen zijn investeringen in 

duurzame kapitaalgoederen nodig. Deze investeringen kunnen nieuw zijn, maar ze kunnen ook ter 
vervanging zijn van verouderde activa. Gezien de kapitaalintensieve bedrijfsvoering en de omvang van de 
activa (m.n. het wagenpark), heeft Avri jaarlijks veel vervangingsinvesteringen. Vervangingsinvesteringen 
hebben geen lastenstijging tot gevolg. Nieuwe investeringen hebben dat wel. In deze wordt een overzicht 
gepresenteerd van de investeringen die in deze meerjarenbegroting zijn verwerkt. Voor de investeringen 

voor 2017 wordt investeringskrediet aangevraagd. Deze investeringen worden in dit hoofdstuk nader 
toegelicht. Het BVV kent een onderscheid in investeringen met een maatschappelijk en een economisch 
nut. De investeringen van Avri vallen onder die van "economisch nut". Dit betekent dat de investering 
"verhandelbaar zijn" dan wel bijdragen aan het genereren van middelen (o.a. afvalstoffenheffing). 
 
In onderstaande tabel is het overzicht van investeringen weergegeven. Hierin zijn de 

vervangingsinvesteringen aangeduid. 
 

 
       Tabel 22: investeringsbegroting 2017-2020 

  

MEERJARENBEGROTING INVESTERINGEN 2017-2020

Jaar Investering Vervanging?

2017 Materieel IBOR € 500.000 Vervanging

Materieel Afvalbeheer € 764.500 Vervanging

Ondergrondse brengvoorzieningen € 250.000 Vervanging

Bovengrondse brengvoorzieningen € 100.000 Vervanging

Mini containers € 175.000 Vervanging

Vervaningsinvesteringen huisvesting € 100.000 Vervanging

IBP fase 2 uitvoering projecten € 977.000

€ 2.866.500

2018 Materieel IBOR € 400.000 Vervanging

Materieel Afvalbeheer € 1.829.500 Vervanging

Ondergrondse brengvoorzieningen € 250.000 Vervanging

Bovengrondse brengvoorzieningen € 100.000 Vervanging

Mini containers € 175.000 Vervanging

Vervaningsinvesteringen huisvesting € 100.000 Vervanging

€ 2.854.500

2019 Materieel IBOR € 400.000 Vervanging

Materieel Afvalbeheer € 44.500 Vervanging

Ondergrondse brengvoorzieningen € 250.000 Vervanging

Bovengrondse brengvoorzieningen € 100.000 Vervanging

Mini containers € 175.000 Vervanging

Vervaningsinvesteringen huisvesting € 100.000 Vervanging

€ 1.069.500

2020 Ondergrondse brengvoorzieningen € 250.000 Vervanging

Bovengrondse brengvoorzieningen € 100.000 Vervanging

Mini containers € 175.000 Vervanging

Vervaningsinvesteringen huisvesting € 100.000 Vervanging

€ 625.000

Totaal investeringen begroting 2017-2020 € 7.415.500
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16.5.1 Toelichting op de aangevraagde investeringskredieten 2017 
 

Materieel IBOR - € 500.000 

Er wordt krediet aangevraagd voor de vervanging van bedrijfswagens voor het beheer van de openbare 

ruimte. 

 

Materieel afvalbeheer - € 764.500 

Er wordt krediet aangevraagd voor de vervanging van een tweetal zijladers, een shovel en klapnetten 

voor afzetcontainers.  

 

Vervanging brengvoorzieningen - € 350.000 

Jaarlijks wordt er krediet aangevraagd voor de vervanging van boven- en ondergrondse 

brengvoorzieningen teneinde de dienstverlening aan inwoners te kunnen continueren.  

 

Vervanging mini containers - € 175.000 

Jaarlijks wordt er krediet aangevraagd voor de vervanging van mini containers teneinde de 

dienstverlening aan inwoners te kunnen continueren.  

           

Vervanging bedrijfscontainers - € 35.000 

Jaarlijks wordt er krediet aangevraagd voor de vervanging van bedrijfscontainers teneinde de 

dienstverlening aan bedrijven te kunnen continueren.  

 

Vervangingsinvesteringen huisvesting - € 100.000 

Jaarlijks wordt er krediet aangevraagd voor de vervangingsinvesteringen in de huisvesting teneinde de 

dienstverlening aan bedrijven te kunnen continueren. Deze investeringen maken geen onderdeel uit van 

het huidige meerjaren onderhoudsplan (zie paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen). 

 

ICT & informatievoorziening - € 977.000 

Vanwege de ontwikkelingen en groei in bedrijfsactiviteiten de laatste jaren, investeert Avri in haar ICT & 

informatievoorziening. In de paragraaf bedrijfsvoering van deze begroting wordt hier nader op ingegaan. 

De uiteindelijke kredietvotering van deze investering vindt afzonderlijk plaats door het AB Avri. In 

tegenstelling tot de andere kredieten die voor 2017 zijn opgenomen, betekent vaststelling van de 

begroting 2017 vooralsnog niet dat het AB heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een 

investeringskrediet van € 977.000 voor uitvoering van het IBP fase 2.  

 

16.6 Dekking van kapitaallasten 
De kapitaallasten die voortkomen uit de investeringen voor Afval, komen ten laste van het basispakket 
(afvalstoffenheffing). Kapitaallasten die voortkomen uit de investeringen voor IBOR, komen ten laste van 
de betreffende IBOR gemeente(n). Kapitaallasten van investeringen die niet Afval- of IBOR specifiek zijn, 
worden als overhead volgens verhouding van de productie uren verdeeld (zie ook hoofdstuk 5 
Uitgangspunten inrichting begroting). 

 
16.7 Financiering 
Een overzicht van de vaste geldleningen van Avri is opgenomen binnen de paragraaf Financiering. In de 
paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing treft u een geprognosticeerde balans aan voor het 
jaar 2017. In deze balans is de (aanvullende) financieringsbehoefte van Avri voor 2017 opgenomen. Deze 

financieringsbehoefte vloeit enerzijds voort uit nieuwe investeringen (zie voorgaande paragraaf) en 
anderzijds uit het feit dat de hoogte van de voorzieningen afnemen (worden ingezet ter dekking van 
voorziene lasten).  
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16.8 Reserves en voorzieningen 
De meerjaren ontwikkeling van de saldi van de reserves en voorzieningen wordt weergeven in de deze 

paragraaf. Het resultaat is weergeven in onderstaande tabel. De reserves en voorzieningen worden 
vervolgens kort toegelicht. 
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      Tabel 23: mutaties reserves en voorzieningen 

  

Reserves en Voorzieningen begroting 2017 en meerjarenramingen 2018 - 2019

bedragen * € 1.000 2016 2017 2018 2019 2020

1. Algemene Bedrijfsreserve

Saldo per 01-01 1.155 834 832 811 789

Stortingen:

- exploitatieresultaat bedrijfsafval 94 8 4 3 2

- Verrekening resultaat extra inzameling GFT pluspakket 2015 33

Onttrekkingen:

- Dekking resultaat handhaving pluspakket excl. BTH -10

- Dekking overige resultaten pluspakket -8

- Inzet in basispakket -240

- Investeringen bedrijfsvoering -150

- Acquisitie en productontwikkeling pluspakket -25 -25 -25 -25 -25

Saldo 31-12 834 832 811 789 766

2. Voorziening inzameling AVH

Saldo per 01-01 2.478 1.238 785 750 731

Stortingen:

- Aanvulling a.g.v. jaarrekening 2015 mutatie stortplaats 82 82 82 82

- Aanvulling t.b.v. minimaal risiconiveau 600

Onttrekkingen:

- Exploitatieresultaat basispakket 0 -11 13 -31 17

- Inzet in basispakket -1.148 -524 -130 -70

- Desintegratiekosten ICT -174

Saldo 31-12 1.238 785 750 731 1.348

3. Voorziening Stortplaats

Saldo per 01-01 2.582 418 716 974 1.232

Stortingen:

- Dotatie vanuit afvalstoffenheffing 328 328 328 328

Onttrekkingen:

- Kosten eindafwerking -2.492 0

- Opstellen nazorgplan 0 -20 -50 -40

- Overige kosten 0 -10 -20 -30

Saldo 31-12 418 716 974 1.232 1.232

4. Voorziening onderhoud gebouwen

Saldo per 01-01 361 439 400 380 327

Stortingen: 155 155 155 155 155

Onttrekkingen -77 -194 -175 -208 -101

Saldo per 31-12 439 400 380 327 381

Totaal Reserves en voorzieningen 2.929 2.733 2.915 3.079 3.727
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Algemene bedrijfsreserve 

Doel: Daarnaast biedt deze voorziening weerstandscapaciteit tegen de 
gekwantificeerde risico's die zich kunnen voordoen die bij de 
pluspakket (excl. IBOR), bedrijfsafval en algemene 

bedrijfsvoeringrisico's. 
 

Aard: Algemene reserve 

Optimum (norm): Minimum: € 900.000 (factor 1,0 van de risico's op de uitvoering 
van het pluspakket (excl. IBOR) en bedrijfsafval. 

  
Omvang en toelichting 
toevoegingen  
en onttrekkingen: 

De storting in 2017 betreft enerzijds de toevoeging van het 
exploitatieresultaat van bedrijfsafval. Daarnaast wordt jaarlijks 
een gering bedrag (€ 25.000) gereserveerd als acquisitie- en 
ontwikkelbudget om schaalvergroting in activiteiten voor 
gemeenten te realiseren. Hiermee wordt invulling gegeven aan 
de bedrijfsstrategie en wordt een optimale dekking van de kosten 

nagestreefd. De stand van de ABR bedraagt op basis van de 

huidige ramingen per 01-01-2017 € 834.000. 

Voorziening Inzameling Afvalstoffenheffing 

Doel: Wanneer de opbrengst van de afvalstoffenheffing de daarmee te 
dekken kosten overschrijdt, wordt de meeropbrengst gedoteerd 
aan deze egalisatievoorziening. Bij eventuele tekorten wordt de 

voorziening aangesproken. Daarnaast biedt deze voorziening 
weerstandscapaciteit tegen de gekwantificeerde risico's die zich 
kunnen voordoen binnen het basispakket.  

Aard: Egalisatievoorziening & weerstandsvoorziening 

Optimum (norm): Minimum: € 2.100.000 (factor 1,0 van de risico's op basistaken); 

Het bedrag boven het minimum (> € 2,1 miljoen) wordt gezien 
als het deel dat voor egalisering ingezet kan worden.  

  
Omvang en toelichting 

toevoegingen  
en onttrekkingen: 

De onttrekking 2017 heeft betrekking op de inzet van 

rekeningsresultaat 2015 ten gunste van de reguliere exploitatie 
2017. Hiermee wordt het tarief afvalstoffenheffing (eenmalig) 
positief beïnvloed. Daarnaast wordt rekening gehouden met 
egalisatie van het geraamde exploitatieresultaat 2017 van € 

11.000. De stand van de voorziening bedraagt op basis van de 
huidige ramingen per 01-01-2017 € 1.238.000. 
 

Voorziening eindafwerking stortplaats Avri 

Doel: De voorziening is bestemd voor de kosten die aan het eind van de 
levensfase van de stortplaats moeten worden gemaakt voor de 
verplichte afwerking en overdracht van de stortplaats. De hoogte 
van de voorziening is gebaseerd op de kosten van de 
eindafwerking en nazorgverplichting aan de provincie. 

Aard: Voorziening 

Optimum: Niet van toepassing 

Laatste jaar aanwending: Bij overdracht stortplaats (verwachting eind 2019) 

Beoordeling omvang en 
toelichting toevoegingen  
en onttrekkingen: 

De stand van de voorziening bedraagt op basis van de huidige 
ramingen per 01-01-2017 € 418.000. De voorziening wordt in 
2017 gevoed vanuit de exploitatie van het programma 
basispakket (afvalstoffenheffing) voor € 328.000. De 
nazorgkosten worden uit de voorziening onttrokken (€30.000). 
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Voorziening eindafwerking onderhoud gebouw 

Doel: De voorziening is bestemd om de kosten voor het onderhoud van 

de gebouwen van Avri gelijkmatig en voor een soortgelijk niveau 
in de reguliere exploitatie te verwerken.   

Aard: Egalisatievoorziening  

Optimum: Conform de raming van het onderhoudsplan gebouwen (zie ook 
toelichting paragraaf kapitaalgoederen). 

  
Omvang en toelichting 

toevoegingen  
en onttrekkingen: 

De baten hebben betrekking op de jaarlijkse storting vanuit de 

reguliere exploitatie naar deze voorziening (€ 155.000). De 
jaarlijkse lasten van het onderhoud worden jaarlijks ten laste van 
deze voorziening gebracht en bedragen voor 2017 € 194.000.  
De stand van de voorziening bedraagt 01-01-2017 € 439.000. 
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17 VASTSTELLINGSBESLUIT  
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avri, bijeen in haar vergadering  

van 7 juli 2016:  
 
BESLUIT:  
 
- De begroting 2017 Avri inclusief meerjarenbegroting 2018 - 2020 vast te stellen conform voorliggend 

ontwerp;  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 juli 2016.  
 
 

 
 
De secretaris,        De voorzitter,  
 
 
 

 

 
 
 
 
Dhr. E. de Vries      Dhr. L. Verspuij  
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1: Specificatie overheadcijfers Avri 

 
Specificatie afdelingsoverhead en hulpkostenplaatsen inclusief toerekening aan programma's: 
 

 
 
 

  

Specificatie overheadgegevens begroting 2017

(bedragen x € 1.000)

Totaalbedrag

toegerekend 

aan:

Programma 

basispakket

Programma 

pluspakket

Programma 

bedrijfsafval

Avri Realisatie B.V. 

(incl. Solar B.V.)

Afdelingsoverhead

Overhead afd. Bedrijfsvoering 3.723 2.292 1.194 187 52

Overhead afd. Directie 223 171 33 14 5

Overhead afd. Afvalbeheer 831 673 99 43 16

Overhead afd. IBOR 505 33 472 0 0

Overhead afd. Klant & Advies 476 298 146 33 0

Totaal afdelingsoverhead 5.758 3.467 1.943 277 72

Verhouding afdelingsoverhead 100% 60% 34% 5% 1%

Hulpkostenplaatsen

Wagenpark (overheadcijfers) 543 396 117 29 0

Rente 767 616 138 14 0

Huisvesting 1.044 490 516 38 0
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Bijlage 2:  alternatieve scenario's inzet Voorziening Inzameling AVH die bijdragen tot een meer  
  gelijkmatig verloop van het tarief afvalstoffenheffing. 
 
In deze bijlage worden 3 scenario's voor de tariefsontwikkeling van de afvalstoffenheffing uitgewerkt: 
 

1. lineaire tariefsstijging afvalstoffenheffing; 
2. tariefsontwikkeling afvalstoffenheffing op basis van volledige afbouw van de Voorziening 

Inzameling AVH; 

3. Tariefsontwikkeling afvalstoffenheffing op basis van kostenontwikkeling (zonder extra inzet 
Voorziening Inzameling AVH). 

 
Scenario 1: lineaire tariefsstijging afvalstoffenheffing 
 
In dit scenario is een meer evenredige gemiddelde stijging van de afvalstoffenheffing uitgewerkt (zie de 
rode lijn). Het tarief per 2020 van € 206 is daarbij als uitgangspunt gehanteerd. Ten opzichte van het 

tarief 2016 van € 175 leidt dit tot een gemiddelde tariefstijging van € 7,50 voor de volgende 4 jaren 
(2017-2020). Het verschil ten opzichte van de in deze begroting opgenomen tarieven leidt tot de 
noodzaak van aanvullende dekkingsmiddelen. In dit scenario wordt daarbij uitgegaan van de inzet van de 
Voorziening Inzameling AVH.  

 

Verlaging van de thans opgenomen tarieven binnen de begroting 2017 - 2020 tot het lineaire niveau leidt 
tot een totaal aan benodigde aanvullende incidentele dekking van afgerond € 1,76 miljoen.  
Onderstaande tabel laat de benodigde inzet zien over de vier begrotingsjaren. 
 

 
 
De stand van de Voorziening Inzameling AVH (na de geraamde stortingen en onttrekking in de jaren 2017 

tot en met 2019) bedraagt begin 2020 € 731.000. Daarbij is rekening gehouden met het gegeven dat het 
voorziene resultaat van de jaarrekening 2015 reeds ter incidentele dekking is ingezet in 2017 (deze 
maakt al onderdeel uit van het tarief 2017 van € 189).  De hoogte van de voorziening is vanuit financieel 

oogpunt ontoereikend om te voorzien in het benodigde bedrag van € 1,76 miljoen om een lineair verloop 
van de afvalstoffenheffing te realiseren.  
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Scenario 1 Gelijkmatige stijging tarief

Begroting 2017-2020 gelijkmatige stijging tarief

2017 2018 2019 2020 Totaal

Voorgesteld tarief begroting 2017 189 200 203 206

Tarief scenario gelijkmatig verloop 183 190 197 206

Verschil 6 10 6 0 0

Benodigde dekking vanuit voorziening 

inzameling AVH

€ 480.000 € 800.000 € 482.000 € 0 € 1.762.000
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Scenario 2: tarief afvalstoffenheffing bij volledige afbouw Voorziening Inzameling AVH 
Een tweede scenario is maximale inzet van het beschikbare restant van de voorziening over de drie 

begrotingsjaren 2017 - 2019. In dat geval kan in de jaren 2017, 2018 en 2019 ca. € 244.000 aan 
eenmalige dekkingsmiddelen ingezet worden om het gemiddelde tarief van de afvalstoffenheffing af te 
kunnen romen. Uitgangspunt is hierbij het beschikbare saldo dat nog niet in de meerjarenbegroting is 

ingezet (€ 732.000, saldo ultimo 2019). Maximale inzet van de Voorziening Inzameling AVH leidt tot een 
jaarlijkse verlaging van het gemiddelde tarief van de AVH met ca. € 3,- per jaar.  

Verlaging van de thans opgenomen tarieven binnen de begroting 2017 - 2020 met gemiddeld € 3 per jaar  
leidt tot volledige inzet van de Voorziening Inzameling AVH. Onderstaande tabel het verloop en de inzet 
zien over de zien over de verschillende begrotingsjaren zien: 
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Sceanrio 2 "volledige inzet voorzieng AVH" 

begroting 2017 - 2020

stijging tarief na volledige inzet voorziening AVH

2017 2018 2019 2020 Totaal

Voorgesteld tarief begroting 2017 189 200 203 206

Tarief ná volledige inzet AVH over de 

jaren 2017 - 2019 

186 197 200 206

Verschil 3 3 3 0 0

Benodigde dekking vanuit voorziening 

inzameling AVH

€ 244.000 € 244.000 € 244.000 n.v.t. € 732.000
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Scenario 3 Het tarief afvalstoffenheffing volgt de ontwikkeling van de kosten 

   (geen aanvullende inzet voorziening inzameling AVH). 
 
Dit scenario gaat er vanuit dat behoudens inzet van het rekeningsresultaat 2015 geen aanvullende 

(incidentele) inzet gepleegd wordt vanuit de voorziening inzameling AVH. De exploitatielasten 2017 - 
2020 worden binnen scenario rechtstreeks gedekt via het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing. 
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Bijlage 3: overzicht BTW baten afvalstoffenheffing per regiogemeente 
 

  

Verrekening BTW component afvalstoffenheffing met regio gemeenten

voorschotbedragen o.b.v. begroting 2017 Avri (vastgesteld in AB 7 juli 2016)

Gemeentelijk aandeel 2017 in de kosten van inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval

Gelder Neder West Maas

gemeente TOTAAL Buren Culemborg malsen Betuwe Lingewaal Maasdriel Neerijnen Tiel en Waal Zaltbommel

verdeelsleutel: aantal inwoners 238.326 26.208 27.647 26.342 23.051 11.105 24.088 12.126 41.502 18.708 27.549

Aandeel gemeenten totaal 2017 14.979.106      1.647.208   1.737.651   1.655.630   1.448.786      697.964   1.513.963      762.135   2.608.456   1.175.823   1.731.491 

Winstopslag 2017 10.000          1.100        1.160        1.105        967           466           1.011        509           1.741        785           1.156        

Totaal exclusief omzetbelasting 14.989.106    1.648.307  1.738.811  1.656.735  1.449.753  698.430     1.514.974  762.644     2.610.197  1.176.608  1.732.647  

A)                     Omzetbelasting 21% 

(te declareren bij BCF) 3.147.712      346.145     365.150     347.914     304.448     146.670     318.144     160.155     548.141     247.088     363.856     

Totaal inclusief omzetbelasting 18.136.818    1.994.452  2.103.961  2.004.649  1.754.201  845.100     1.833.118  922.799     3.158.339  1.423.695  2.096.503  

Gemeentelijk aandeel 2017 in de opbrengsten afvalstoffenheffing

Gelder Neder West Maas

gemeente TOTAAL Buren Culemborg malsen Betuwe Lingewaal Maasdriel Neerijnen Tiel en Waal Zaltbommel

verdeelsleutel: aantal inwoners 238.326 26.208 27.647 26.342 23.051 11.105 24.088 12.126 41.502 18.708 27.549

Aandeel gemeenten totaal 2017     17.012.635-   1.870.829-   1.973.550-   1.880.394-   1.645.470-      792.718-   1.719.495-      865.601-   2.962.574-   1.335.450-   1.966.555-

Totaal 17.012.635-    1.870.829-  1.973.550-  1.880.394-  1.645.470-  792.718-     1.719.495-  865.601-     2.962.574-  1.335.450-  1.966.555-  

B)     Per saldo te betalen aan Avri 1.124.183      123.623     130.411     124.255     108.731     52.382       113.623     57.198       195.765     88.246       129.949     

BTW opbrengst 2017 gemeenten 2.023.529      222.521     234.739     223.659     195.717     94.288       204.521     102.957     352.377     158.842     233.907     

(saldo A en B)
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Bijlage 4: EMU Saldo Avri 
 

  

rekening 2015 begroting 2017

1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking 

uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

+ -73.000 8.000

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie + 2.819.000 3.519.000

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van 

de exploitatie

+ 276.000 565.000

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de 

balans worden geactiveerd

- 8.435.000 2.737.000

5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese 

Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn 

verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij 

post 4.

+ 0 0

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten 

uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa 

(tegen verkoopprijs), voorzover niet op de exploitatie 

verantwoord

- 0 0

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp 

maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op 

de exploitatie staan)

- 0 0

8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover 

transacties niet op exploitatie verantwoord

+ 0 0

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze 

transacties met derden betreffen

- 0 0

10 Lasten in verband met transacties met derden, die niet 

via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar 

rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief 

fondsen e.d.) worden gebracht en die nog niet vallen 

onder één van de bovenstaande posten

- 0 0

11 Verkoop van effecten; boekwinst op de exploitatie - 0 0

Berekend EMU-saldo -5.413.000 1.355.000
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Bijlage 5:  Afkortingenlijst 
 

 
AB  Algemeen Bestuur 
ABR  Algemene Bedrijfsreserve 

APV  Algemene Plaatselijke Verordening 
ARN  Afvalverwerking Regio Nijmegen  
AWB  Algemene wet bestuursrecht 
AVA  Algemene vergadering van aandeelhouders 
AVH  Afvalstoffenheffing 
BBP  Bruto Binnenlands Product 
BBV  Besluit Begroting en Verantwoording 

BNG  Bank Nederlandse Gemeenten 
BCF  BTW compensatiefonds 
BSR  Belasting Samenwerking Regio Rivierenland 
CBS  Centraal Bureau voor de Statistiek 
CMHF  Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen 
CNV  Christelijk Nationaal Vakverbond 

CPB  Centraal Plan Bureau 

DB  Dagelijks Bestuur 
EMU  Economische en Monetaire Unie 
FNV  Federatie Nederlandse Vakbeweging 
GFT  Groente, Fruit en Tuin afval 
GSL  Goed Scheiden Loont 
GR  Gemeenschappelijke Regeling 

IBOR  Integraal Beheer Openbare Ruimte 
IBP  Informatie Beleids Plan 
ICT  Informatie- en Communicatie Technologie 
IBOR  Integraal Beheer van de Openbare Ruimte 
IKB  Individueel Keuze Budget 
KCC  Klantencontactcentrum 
KHL  Kunststof Hergebruik Limburg 

LAP  Landelijk afvalbeheersplan 2009 - 2021 
MEV  Macro Economische Verkenning 
MKB  Midden en Klein Bedrijf 
MVO  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

NVRD  Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement  
PMD  Plastic, Metalen en Drankenkartons 

RAP  Regionaal Afvalstoffenplan 2012 - 2016 
VANG  Van Afval Naar Grondsof 
VNG  Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
WGR  Wet gemeenschappelijke regelingen 
 
 
 


