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 Algemeen Bestuur GR Avri 
 

CUMULATIEVE ACTIELIJST EN 
AGENDAPLANNING 

 
OPENBARE VERGADERINGEN AB AVRI 

 
Versiedatum 7 juli 2016 

 
 
 
 

 

TOELICHTING 
 
Codering: Aan de acties wordt per jaar een volgnummer toegekend (2015-01 etc.)  
Onder het volgnummer is de datum van de vergadering vermeld, waar de actie uit voortvloeit. Achter het 
liggende streepje staat het nummer van het betreffende agendapunt. 
 
 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. 
Ter vergadering afgevinkte acties blijven eenmalig ter controle in de actielijst staan en vervallen daarna 
definitief. 

 

# 
Acties 2015  
(Oprichtingsvergadering 16-12-15) 

Actiehouder Deadline Voortgang  

2015-01 
161215-10 

Deelname in ARN, Avri Realisatie B.V. (en 

Solar BV) / Overname aandelen RR 
DB  

Voorstel verkoop aandelen 
ARN: acties en besluiten 
van de RR worden 
afgewacht, voordat het 
voorstel opgesteld kan 
worden.   
Voortgangsmelding 21-04-
16: Actie staat ‘on hold’ 
omdat de overdracht binnen 
de Regio Rivierenland nog 
niet is geregeld 

 

 

# Acties 2016 Actiehouder Deadline Voortgang  

2016-10 
160421-10 

Verdiepen in de uitvoerbaarheid van het 

voorstel van een gemeentelijke 

inzamelstichting voor papier;  op basis 

van de praktische afwegingen zal een 

voorstel volgen. 

EdV  Voorstel agenda AB 

 

2016-11 
160421-10 

Verzamelen recente tariefinformatie 

benchmark (vergoedingen voor 

papierinzameling aan verenigingen) 

   
 

2016-13 
160707-4 

Rapport rekenkamer gemeente Lingewaal 

naar Avri sturen 

Dhr. Van 

Sambeek (dhr. 

Bel) - AB 

  
 

2016-14 
160707-5 

Brief naar griffies in verband met 

Platformbijeenkomsten 
EdV (HvK)   

 
 

2016-15 
160707-11 

Communicatie inzake ringen voor plastic 

afvalzakken uitzoeken 
EdV (HvK)   

 
 

 

 

 

Toelichting: doorlopende, ter vergadering gemaakte afspraken worden in principe niet besproken. Deze blijven staan 

tot het AB vaststelt dat de uitvoering routine is geworden 

 

# Doorlopende afspraken 2016 Actiehouder Deadline Voortgang  

D-01 
180216-6 

Opstellen sfeerimpressie 

platformbijeenkomsten  
Dhr. Bel  AB z.s.m. 

1
ste

 platformbijeenkomst 
mondeling, zie verslag 
18-2 AB / actie D-01 op 
volgende bijeenkomsten 
gericht 
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D-02 
180216-7 

Regelmatige informatieverstrekking inzake 

gescheiden inzameling / ook t.b.v. 

specifieke doelgroepen 

Dir   

 

D-03 
180216-12 

Melding aan AB in geval van 

aanbestedingsregels wordt afgeweken 
Dir    

      

 

 
Agendaplanning 
 
De volgende separate agendapunten vervallen vanwege opname van deze voorstellen in de Regionale 
Visie A&G); deze komen voorts terug in het kader van de begrotingsbehandeling 
 Kleine inwerpopening ondergrondse containers  
 Voorstel groenstations WM&W en Regiobreed  

 
 
 

AB 13-10-16 (09.00u)  
DB 18/7 (gewijzigde datum) / 
verzending stukken 18-8 / Platform 
14-9  

 
 Vaststelling verslag 8 september en bespreken actielijst 
 T.k. – Sfeerimpressie platformbijeenkomst 
 Uitvoering IBP (Vast agendapunt) 
 Besluitvorming Regionale Visie op Afval en Grondstoffen (staat ter bespreking gepland voor AB sept)  
 Voorstel inzameling KV in brengvoorzieningen Tiel 
 Voorstel wijziging werkwijze samenwerking met verenigingen voor inzameling van papier 
 
(In geval er geen behoefte bestaat aan een besloten vergadering 
en inhoudelijk geen reacties nodig zijn op het verslag van de  
besloten vergadering kan het verslag van de besloten vergadering  
van 7 juli – na inventarisatie door de voorzitter ter vergadering – 
tijdens de openbare vergadering worden vastgesteld) 

 
 

AB 22-12-16 (09.00u)  
DB 19-9, 10-10, 14-11 / verzending 
stukken 27-10 / Platform 21-11  

 
 Vaststelling verslag 13 oktober en bespreken actielijst 
 T.k. – Sfeerimpressie platformbijeenkomst 
 Uitvoering IBP (Vast agendapunt) 
 Verordeningen 2017 
 Basispakket 2017 / Productenboek 
 Strategisch Bedrijfsplan (vaststelling) 
 Voorstel gewijzigde naamgeving IBOR-taken (verzoek AB 21-4-16) 
 Strategisch Bedrijfsplan 2017-2020 (niet haalbaar dan besluitvorming in februari 2017) 
 
 

AB 16-02-17 (09.00u)  
DB 12-12-16 / verzending stukken 
22-12 / Platform 17-01-17  

 
 Vaststelling verslag 22 december 2016 en bespreken actielijst 
 T.k. – Sfeerimpressie platformbijeenkomst 
 Uitvoering IBP (Vast agendapunt) 
 
 
Spaaragenda 
 Bestuurlijke participatie in ARN, Avri Realisatie BV (en Solar BV) (Actie oprichtingsvergadering) 
 Evaluatie financiële regelingen (zoals Financiële Beheerverordening (art. 212 Gemeentewet, Treasurystatuut 

en Verordening (kostenverdeelsleutel-systematiek); evaluatie op termijn (termijn niet concreet bepaald) 

(Agenda-actie oprichtingsvergadering)  
- Evaluatie fin. Regelingen; aanvulling AB 18-02-16: onderdeel evaluatie: mandaatregeling; verstrekt 

mandaat aan directeur, ook w.b. aangaan leningen) 
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 Algemene visie op aankoop vastgoed (ook i.r.t. aankoop werf) Ingebracht door DB 01-02-17 
 Handhaving maatregelen ASV / Rapportage afvalhoeveelheden en handhaving ASV  
 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
 Doorontwikkeling Avri op de markt van bedrijfsafval (Afspraak AB 16-03-15 pt. 3) Afgesproken wordt 

om hierover een discussie in het AB te plannen. Het MT zal dit inhoudelijk voorbereiden en een 
inhoudelijk stuk voorleggen 

 Archiefverordening (gewijzigde versie; zie mededelingen AB 21-4, inzake advies RAR) 
 Voorstel gemeentelijke inzamelstichting voor papier; uitwerking in contact met initiatiefnemers (AB 21-

4, pt. 10) en aan de hand van de ter vergadering geformuleerde uitgangspunten 


