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Mededelingen 
Algemeen Bestuur 

7 juli 2016 

 

 
Voortgang ontwikkeling Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020  
Naar aanleiding van het aflopen van het Regionaal Afvalstoffenplan 2012-2016 en de landelijke 
doelstellingen die in het kader van het VANG-programma voor huishoudelijk afval zijn vastgesteld, heeft 
Avri samen met de vakambtenaren 10 gemeenten, vertegenwoordigd in het Vakberaad, een nieuwe 
Regionale Visie Afval en Grondstoffen voorbereid. Deze wordt geagendeerd voor de AB vergadering van 
13 oktober. Als bijlage 1 is een korte toelichting opgenomen. 
 
Proces jaarrekening 2015 Regio Rivierenland 
Het proces van controle van de jaarrekening 2015 dat Regio Rivierenland doormaakt met accountant 
Deloitte verloopt bijzonder moeizaam. Afspraken worden door de accountant niet nagekomen en vragen 
worden onnodig laat gesteld. Ter illustratie: eind juni kwam het signaal dat er nog een volledige controle op 
de rechtmatigheid van de Europese aanbestedingen van de afgelopen 4 jaar zou gaan plaatsvinden. Dit 
was niet in lijn met de eerdere uitvraag naar detailinformatie voor deze controle. Dit heeft geleid tot een 
afspraak bij Avri op 6 juli. Een dag voor het bezoek kregen we daarnaast via Regio Rivierenland nog 
aanvullend de mededeling dat het onderzoek zich niet alleen op de Europese aanbestedingen, maar op alle 
aanbestedingsvormen zou gaan richten. Zodoende is die dag opnieuw detailinformatie aangeleverd. 
Alle vragen in dit onderzoek moeten snel beantwoord worden omdat de accountant vóór 15 juli de 
goedkeuring verleend moet hebben. Lukt dit niet, dan kunnen er negatieve consequenties zijn voor Regio 
Rivierenland. Er is dus sprake van een zorgelijke situatie. Avri doet in elk geval al hetgeen in haar macht 
ligt, om de accountant ter wille te zijn. De jaarrekening 2015 is reeds zonder goedkeurende verklaring 
behandeld op 29 juni in het AB van GR Regio Rivierenland. 
 
Stand van zaken IBP 
Door vertraging in de oplevering van de rapportages uit Fase 0 heeft de uitvoering van Fase 1 vertraging 
opgelopen. We ervaren mogelijkheden om weer te versnellen, omdat we dankzij fase 0 nu in staat zijn om 
een plan van aanpak op te stellen voor de uitvoer van projecten die prioriteit hebben. Dit plan zal in oktober  
worden besproken in het MT en in het DB. 
 
Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 
De actualisatie van de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen, alsmede een advies over de 
inrichting van de reserves en voorzieningen wordt deze zomer gestart. De definitieve versie zal in het DB 
van december 2016 besproken worden en geagendeerd worden voor het AB van februari 2017. 
 
Sponsorbeleid 
Avri heeft in het verleden beleid opgesteld om zelf gericht keuzes te kunnen maken en om beslissingen te 
kunnen nemen ten aanzien van de sponsorverzoeken die Avri ontvangt. Dit beleid is gedeeld met het DB 
en is op het verzoek van het DB ter informatie als bijlage 2 toegevoegd. 
 
Verbeterslag rapportages IBOR 
Avri heeft begin 2016 geconstateerd onvoldoende in control te zijn inzake de rapportages en 
jaarrekeningen voor de IBOR gemeenten. Dit is gedeeld met het DB en de IBOR gemeenten. Omdat de 
eigen organisatie de verschillen niet eenduidig kon verklaren heeft Avri een extern bureau een onderzoek 
laten uitvoeren naar de oorzaak en de verbetermogelijkheden. De oorzaken dat kosten niet allemaal tijdig in 
beeld zijn, heeft onder meer als oorzaak dat het systeem om kosten door te berekenen naar producten 
(activity based costing) heel vooruitstrevend maar ook erg complex is waardoor er gemakkelijk fouten 
kunnen optreden die niet eenvoudig te signaleren zijn. Ook ontbreken er bijvoorbeeld nog procedures, 
controle mechanismen en worden systemen niet optimaal gebruikt. De uitkomsten zijn gedeeld met het DB 
en de IBOR-gemeenten en zij delen de conclusies en aanbevelingen (zoals versimpeling van het systeem). 
Op boekingsniveau wordt het onderzoek nog verdiept en de verbeteringmaatregelen worden daar waar 
mogelijk gedurende de zomerperiode doorgevoerd. In september wordt over de voortgang en over 
aanvullende inzichten gerapporteerd aan de IBOR-gemeenten en het DB. 
 
Tour d'overheid 
Op donderdag 23 juni waren er 90 top-ambtenaren (m.n. managers) van grote gemeenten en ministeries bij 
Avri op bezoek. Na de ochtend vertrok het gezelschap naar de FIOD om te eindigen bij het CBS. Dit 
bezoek was een uitvloeisel van het bereiken van de top drie van Beste overheidsorganisaties in Nederland 
en had als doel dat overheidsorganisaties leren van elkaar. We kregen veel waardering voor het 
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programma bij Avri. 
 
Filmopnamen nieuwsuur  
Via het bestuur van de NVRD is het verzoek binnen gekomen om Avri te benutten als filmlocatie voor  
Nieuwsuur. Vrijdag 8 juli komen ze langs bij Avri. Het doel in het nieuwsitem is inzichtelijk te maken wat een 
gezin van vier personen gemiddeld aan afval (en herbruikbare grondstoffen) produceert.  
 
 
 
 
Bijlage 1 Mededelingen 7 juli 2016 

 
Voortgang ontwikkeling Regionale Visie Afval  
en Grondstoffen 2017-2020  
 
Proces 
Naar aanleiding van het aflopen van het Regionaal Afvalstoffenplan 2012-2016 en de landelijke doelstellingen die 
in het kader van het VANG-programma voor huishoudelijk afval zijn vastgesteld, heeft Avri samen met de 10 
gemeenten, vertegenwoordigd in het Vakberaad, een nieuwe Regionale Visie Afval en Grondstoffen voorbereid. In 
het kader van het creëren van draagvlak was het idee om de Visie tijdens de Platformbijeenkomst van 6 juni jl. te 
presenteren aan de aanwezige raadsleden. Deze bijeenkomst is echter door gebrek aan aanmeldingen 
geannuleerd. Aangezien de Visie intussen ambtelijk is vastgesteld, zal deze op 18 juli aanstaande door het 
Dagelijks Bestuur worden besproken, en na de zomer (13 oktober) aan het AB ter vaststelling worden voorgelegd. 
 
 
Regionale Visie Afval en Grondstoffen 
Voorstel is om het afvalbeleid de komende jaren vorm te geven rondom een aantal belangrijke ambities, die 
aansluiten bij de landelijke doelstellingen en uitgangspunten geformuleerd in het LAP (Landelijk Afvalbeheerplan) 
en het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof): 
 

 Inzetten op een reductie van de totale hoeveelheid afval door middel van activiteiten gericht op 
afvalpreventie 

 Minder grondstoffen vernietigen door de hoeveelheid restafval die wordt verbrand fors te reduceren. Dit 
sluit aan bij de landelijke ambities om de hoeveelheid restafval richting 2020 te halveren. 

 Om dit te bewerkstelligen zal de komende jaren moeten worden ingezet op meer gescheiden inzameling 
van grondstoffen. Bovendien is het van belang dat de kwaliteit van deze gescheiden ingezamelde 
grondstoffen van goede kwaliteit is.  

 Avri ziet er vervolgens op toe dat de verschillende afval- en grondstofstromen conform de landelijke 
standaarden duurzaam wordt verwerkt. 

 Daar waar andere partijen dan de gemeente aanspraak willen maken op de inzameling (en vermarkting) 
van waardevolle grondstofstromen zoals bijvoorbeeld oud ijzer, textiel en frituurvet, zal de komende jaren 
moeten worden bezien op welke manier Avri en de gemeenten hier het beste mee om kunnen gaan.  

 Regionaal afval- en grondstoffenbeheer kan een belangrijke bijdrage leveren aan de koppeling van het 
sociale aan het fysieke domein. De gemeenten willen graag de komende jaren bekijken hoe sociale 
werkgelegenheid kan worden gecreëerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij 
het toevoegen van waarde aan grondstofstromen.  

 Tot slot moet dit alles plaats vinden in een schone leefomgeving. Dit betekent dat wordt gestreefd naar het 
minimaliseren van neveneffecten van afvalinzameling als zwerfafval en bijplaatsingen. 

 
Waar bovenstaande ambities richtinggevend zijn voor het beleid van de komende jaren, willen de gemeenten zich 

voor wat betreft de restafvalhoeveelheid committeren aan een regionale doelstelling. Landelijk beleid (VANG) is 

erop gericht in 2020 nog maar 100 kilo, en in 2025 zelfs nog slechts 30 kilo restafval per persoon per jaar te 

produceren. Gezien de relatief lage stedelijkheid van de regio en de mogelijkheden die dit biedt om tot meer 

afvalscheiding te komen, wil Regio Rivierenland in 2020 niet meer dan 75 kilo restafval per persoon per jaar 

produceren. Deze doelstelling ligt in lijn met de ambities die in het Gelders Energieakkoord zijn opgenomen. 

   
 
Beleidsplan Afval en Grondstoffen 
De ambities en doelstelling die in de Visie worden geformuleerd zullen vervolgens dit najaar en begin 2017 nader 
worden uitgewerkt met de gemeenten in een uitgebreid Beleidsplan Afval en Grondstoffen. Hierin zullen de 
verschillende mogelijkheden worden beschreven én de keuzes worden gemaakt met betrekking tot de inzet van 
instrumenten om de doelstellingen van de Regionale Visie te bereiken. Tijdens de AB-vergadering van 13 oktober 
zult u uitgebreid op de hoogte worden gebracht over de voortgang van dit Beleidsplan.  
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Bijlage 2 Mededelingen 7 juli 2016 
 
 

Sponsorbeleid Avri  
 
Doel:  
 
Alle doelgroepen weten dat Avri bepaalde maatschappelijke evenementen in de regio Rivierenland 
ondersteunt. 
 
Het koppelen van Avri aan haar kernwaarden is het hoofddoel van sponsoring. De naamsbekendheid van Avri als 
dienstverlener aan inwoners, gemeenten en bedrijven een subdoel. 

1
 

 
De kernwaarden van Avri, zoals benoemd in dit  Bedrijfsplan 2011-2015 zijn: Betrokken, Klantgericht en 
Duurzaam. 
Met name de kernwaarde Betrokken is van toepassing bij sponsoring door Avri.  
Ook in het Strategisch Bedrijfsplan 2016-2020 zullen zowel Betrokkenheid van Avri bij de regio Rivierenland als 
Duurzaamheid en Klantgerichtheid belangrijke pijlers zijn. 

 
Omdat Avri sponsoring gebruikt om haar kernwaarden uit te dragen kiest zij voor activiteiten en partners die 
passen bij de kernwaarden. 
 
 
Voorwaarden voor sponsoring 
 
Om in aanmerking te komen voor sponsoring door Avri moet een activiteit aan de volgende voorwaarden voldoen:  
 

 het evenement heeft geen winstoogmerk; 

 het evenement past bij de kernwaarden van Avri; 

 het evenement heeft een groot bereik (veel bezoekers uit regio Rivierenland) 

 de organisatie levert een tegenprestatie: Avri is duidelijk zichtbaar als sponsor. Het beeldmerk van Avri 
wordt uitgedragen op inzamelmiddelen (Avri stelt stickers ter beschikking) en in de communicatie-uitingen 
van het evenement. Avri wordt hierin genoemd als dienstverlener met een breed pakket aan diensten in de 
openbare ruimte, voor inwoners, gemeenten en bedrijven. 

 
 
Uitgangspunten bij sponsoring 
 

 Avri sponsort in de vorm van het ter beschikking stellen van menskracht en/of middelen voor inzameling 
en door acceptatie van het bij het evenement vrijgekomen en door Avri afgevoerde afval.  

 Avri sponsort niet door middel van het beschikbaar stellen van financiële middelen.  
 
 
Proces 
 
Aanvraag 
De medewerker die een aanvraag voor sponsoring ontvangt legt die aanvraag voor bij een beleidsadviseur, die de 
aanvraag toetst aan de voorwaarden. De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend.  
In principe geldt de regel: 'wie het eerst komt wie het eerst maalt' bij verzoeken tot sponsoring in relatie tot het 
jaarlijkse sponsorbudget. Terugkerende evenementen moeten jaarlijks een verzoek tot sponsoring indienen, 
behalve als er een meerjarige sponsorovereenkomst is gesloten.  
Na toetsing door de beleidsadviseurs gaat de aanvraag door naar de manager Klant & Advies die de aanvraag 
definitief goedkeurt of afkeurt.  

 Bij goedkeuring wordt de aanvraag verder in behandeling genomen door de accountmanager Bedrijfsafval. 

 Bij afkeuring wordt de aanvrager door de beleidsmedewerker op de hoogte gesteld van de afwijzing en 
van de reden daarvoor. 

 
Afspraken 
De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst met wederzijdse verplichtingen. 
De sponsorovereenkomst wordt beheerd door Contractbeheer Avri. 
 

                                                        
1
 Hier is een subtiel, maar belangrijk verschil met het doel van de gratis dienstverlening bij activiteiten in de regio 

(onderdeel van het Basispakket), waarbij Avri beoogt de gemeenschap letterlijk 'van dienst' te zijn (en daarmee haar 
maatschappelijke betrokkenheid te tonen).  
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Administratie  
- De inzet van uren van medewerkers en voertuigen wordt door het administratief bedrijfsbureau geregistreerd ten 
behoeve van inzicht in en sturing op de sponsoruitgaven.  
- De hoeveelheid ingezameld afval wordt geregistreerd ten behoeve van inzicht in en sturing op sponsoruitgaven. 
Voor het afval dat vrijkomt tijdens sponsor evenementen wordt een afvalstroomnummer aangemaakt in Pieter Bas. 
Dat gebeurt nu nog door de coördinator Milieu, maar dit zal op termijn door de medewerkers van de weegbrug 
worden gedaan. 
  
  
Financiën 
 
De accountmanager Bedrijfsafval is budgetbeheerder van het sponsorbudget. 
De manager Klant en Advies is budgethouder van het sponsorbudget. 
 
De Avri begroting bevat jaarlijks een sponsorbegroting als onderdeel van de begroting Bedrijfsafval.  
 
De kosten voor sponsoring maken onderdeel uit van de kosten van Bedrijfsafval en van de Realisatie BV. ( € 
17.500,-- uit begroting Bedrijfsafval en € 7.500,-- uit de begroting van de realisatie BV). 
De tarieven voor de te leveren diensten (mens en materieel) worden jaarlijks geactualiseerd in de begroting van 
Avri. 
 


