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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 7 juli 2016 
 
(Vergaderzaal Avri te Geldermalsen) 
 
 

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

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  De voorzitter opent de vergadering om 09.00u en verwelkomt de aanwezigen.  
 
De voorzitter stelt de heer Van Sambeek van de gemeente Lingewaal voor als plaats-
vervanger van de heer Bel. 

   

2 Vaststellen 
agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

   

3 Vaststelling 
verslag  
AB 21 april 2016  

3.a - Verslag AB 21 april 2016 
Conclusie: Het verslag wordt conform vastgesteld. 
 
3.b – Cumulatieve actielijst en agendaplanning 
 
Naar aanleiding de agendaplanning vraagt de heer Reus of de Regionale Visie op Af-
val en Grondstoffen besluitvormend op de agenda van het AB 13 oktober staat of kan 
er nog meningsvormend over gesproken worden. Hij zou dit onderwerp in september 
nog willen bespreken. De heer De Vries geeft aan dat de visie gereed is.  
 
Besluit: het AB besluit om de Visie in september opiniërend te bespreken.  Vervolgens 
zal de visie als nazending verzonden worden voor het AB van 13 oktober (ter besluit-
vorming). 

   

4 Mededelingen De schriftelijke mededelingen worden staande de vergadering van 7 juli 2016 uitgereikt 
(zie bijlage 1). De heer De Vries geeft een korte toelichting op de onderwerpen.  
 
Mededeling vanuit het AB: 
In de gemeente Lingewaal heeft de rekenkamer een onderzoek uit laten voren naar 
partijen waarmee de gemeente samenwerkt. Voor dit onderzoek zijn ook verschillende 
inwoners geïnterviewd over de samenwerking met Avri. De algemene mening over Avri 
is positief. In het rapport staan wel aanbevelingen vanuit de inwoners. De heer Van 
Sambeek zal via de heer Bel regelen dat het rapport ook naar Avri wordt gestuurd. 
(actie)   

   

5 Sfeerimpressie 
platformbijeen-
komst  
6 juni 2016 

De voorzitter benadrukt dat dit de 2
e
 keer is dat er te weinig animo is voor de Platform-

bijeenkomsten. De laatste is zelfs ondanks alle voorbereidingen afgezegd, omdat er 
maar vier aanmeldingen waren. Het organiseren van Platformbijeenkomsten staat in de 
GR vastgelegd, maar moeten we hiermee doorgaan als de opkomst zo laag blijft. 
 
Besluit: het AB besluit om de platformbijeenkomsten nog een half jaar door te laten 
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gaan. In de tussentijd krijgen de griffies een brief met uitleg waar deze bijeenkomsten 
voor bedoeld zijn en dat het AB het voornemen heeft om ze af te schaffen als er te 
weinig animo blijft. (actie) 

   

6 Begroting 2017 6.a – Zienswijzen begroting 2017 
De voorzitter stelt voor om de reactie van het DB Avri eerst door te nemen: 
1. Hoogte voorziening inzameling afvalverwerking 

De actualisatie van risico’s vindt de komende maanden plaats. Avri komt met ver-
schillende scenario’s voor het benodigde weerstandsvermogen. Besluitvorming in 
het AB van 16 februari 2017. Het AB kan zich hierin vinden. 

 
2. Krediet votering Informatie Beleidsplan (IBP) 

Komt nog terug op de agenda van het AB ter besluitvorming. 
 
3. Overname binnendiensten deelnemende gemeenten 

Zowel de heer Kool als de heer Gerritsen benadrukken dat de prioriteit inderdaad 
moet liggen bij het verbeteren van de interne processen en de inhoud daarvan, 
voordat overgegaan wordt naar uitbreiding. 

 
4. Kosten extra inzameling GFT / Zomerinzameling 

Enkele AB-leden geven aan bezwaar te hebben dat de extra kosten over de 10 
gemeenten verdeeld worden. De meevaller in 2013 is nl. wel ten goede gekomen 
van die gemeenten.  
De voorzitter legt uit dat als de extra kosten een op een doorberekend worden de 
betreffende inwoners meer afvalstoffenheffing gaan betalen en zullen afhaken. Het 
gaat om een relatief klein bedrag, veroorzaakt door berekeningen die achteraf ge-
zien fout zijn. 
 
Conclusie: er is draagvlak om het voorstel van het DB uit te voeren met de vol-
gende kanttekeningen: 
a. dit mag niet leiden tot structureel beleid; 
b. voordelen worden bij Avri gehouden voor dekking als er iets tegenvalt. 
 
Op de vraag of de andere gemeenten ook deze extra dienst mogen afnemen, 
geeft de heer De Vries aan dat als alle gemeenten dit willen het via het Basispak-
ket geregeld kan worden. Blijft het bij een enkele gemeente dan wordt dit als extra 
dienst verrekend via het Pluspakket. 

 
5. Onderhoud kapitaalgoederen 

Geen reactie. 
 

6. Inzameling oud papier door verenigingen 
De heer Reus benadrukt namens de Raad dat zij de vergoeding willen afbouwen 
en te stoppen met de jaarlijkse indexering. Is hier in de begroting rekening mee 
gehouden? In het AB van april is afgesproken dat er een integraal voorstel ge-
maakt zou worden met dit als onderdeel. Hierin zouden ook andere elementen zo-
als de wens tot het oprichten van een stichting meegenomen worden. Tot die tijd 
wordt het vastgesteld beleid doorgevoerd. Als in oktober een besluit is genomen 
kan afgeweken worden van het oude beleid.  
Ook de heer Gerritsen benadrukt dat de Raad de discussie over papierinzameling 
op de agenda wil houden. Komt terug op de agenda van het AB op 13 oktober. 
(actie) 

 
7. Reductie restafval, verlaging kosten inzameling en behoud serviceniveau 

De Regionale visie op afval en grondstoffen is hierbij van belang en zal goed be-
sproken moeten worden. 

 
8. Optimalisatie plustaken en meer zicht in actuele financiële stand van zaken 

De heer Gerritsen benadrukt namens de Raad dat de kosten voor de IBOR taken 
goed in de begroting moeten komen te staan, zodat er geen verrassingen meer 
ontstaan. De heer De Vries geeft aan dat hij de wens begrijpt. Avri heeft geleerd 
van de afgelopen tijd en streeft er nu naar om de IBOR-begroting in de reguliere 
P&C cyclus van Avri te krijgen.  
De heer Kool geeft aan dat de bilaterale overleggen goed lopen en er nog verbe-
terslagen gemaakt moeten worden. Hij vertrouwt erop dat het goed komt en de 
gemeente moeten zelf samen met Avri de vinger aan de pols houden. 
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9. Uitwerking twee alternatieven tot kostenbesparing binnen basispakket 
Geen reactie. 

 
Besluit: het AB besluit de beslispunten van de begroting 2017 met de gemaakte op-
merkingen aan te nemen.  Ook complimenteert het AB Avri voor het inzichtelijke docu-
ment en bedankt alle daarbij betrokken medewerkers. 

   

7 AB voorstel tex-
tielcontainers 

Besluit: het AB besluit het voorstel aanpak vervuild textiel bij de ondergrondse textiel-

container in de Hertogenwijk te Tiel aan te nemen. 
 

   

8 Strategisch Be-
drijfsplan Avri 
2017-2020 

De heer De Vries geeft een presentatie over de stand van zaken inzake het Strategisch 
Bedrijfsplan 2017-2020 (zie bijlage 2). 
Op zijn vraag of de AB-leden nog onderwerpen missen, komt de vraag of er ook reke-
ning gehouden is met de begroting. De begroting voor 2017 ligt al vast. Onderdelen 
van het strategisch bedrijfsplan die al in 2017 om extra investeringen vragen zullen 
voorgelegd worden aan het AB. 

   

11 Rondvraag en 
sluiting 
 

 Gemeente Culemborg is een project gestart over afval op scholen. De gemeente 
wil de scholen motiveren om meer te scheiden. Daarnaast gaan zij ook in gesprek 
met bedrijven om te kijken of het iets oplevert om plastic te scheiden en zelf weer te 
laten hergebruiken. 

 De gemeente West Maas en Waal was verrast dat Avri communiceerde over de 
ringen voor de plastic zakken. De gemeente had nl. aangegeven hier terughoudend 
op te zijn en hebben inwoners moeten teleurstellen. Communicatie is lastig, maar 
een betere afstemming zijn prettig zijn. 
Mevrouw Van Keulen geeft aan dat in het Vakberaad (projectgroep van milieuamb-
tenaren en beleidsmedewerkers van Avri) afspraken zijn gemaakt over de taakver-
deling en communicatie. De heer De Vries stelt dat er wellicht iets verkeerd is ge-
gaan en dat Avri dit zal uitzoeken. (actie)  

 
  Acties die bij het gereedkomen van het verslag reeds zijn uitgevoerd, zijn in het verslag gemarkeerd met een 

‘vinkje’ en komen niet terug in de actielijst. 
 


