
 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 13 oktober 2016 

Agendapunt : 7, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : 

Nieuwe uitgangspunten voor 
samenwerking tussen Avri en 
verenigingen bij de inzameling 
van papier in de regio 
Rivierenland. 

 

 
Voorstel 

1. Indexering van de vergoeding aan verenigingen stop te zetten per 1 januari 2017. 
2. Met ingang van 1 januari 2017 bij het vrijkomen van een inzamelgebied, alleen inzameling door 

verenigingen binnen de eigen gemeente toe te staan  
3. Een overeenkomst met de huidige verenigingen aan te gaan die loopt tot 31 december 2019, 

waarin de nieuwe wijze van samenwerking is opgenomen 
 

 
Inleiding 
Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland heeft op 9 december 2015 besloten conform het voorstel om 
de samenwerking tussen Avri en de verenigingen met betrekking tot de inzameling van papier voort te 
zetten. Het Dagelijks Bestuurd werd verzocht om de lopende overeenkomst tussen Avri en de verenigingen 
te verlengen tot en met 31 december 2016. 
 
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur Avri van 21 april 2016 zijn nieuwe wijzen van 
samenwerking besproken. 
 
In de bijlage vindt u een notitie. In deze notitie zijn ideeën en mogelijkheden -geïnspireerd door de 
uitkomsten van een commissievergadering in de gemeente Tiel- uitgewerkt. Daarnaast beschrijft deze 
notitie de operationele uitgangspunten voor de samenwerking met verenigingen. Ook worden de uitkomsten 
van een door u gevraagde benchmark naar de vergoeding aan verenigingen elders in het land 
weergegeven. Tenslotte beschrijven we ook de veranderingen in de aard van de werkzaamheden door 
ontwikkelingen in de afgelopen jaren. 
 
Beoogd effect 
Nieuwe, duidelijke afspraken voor de samenwerking tussen Avri en verenigingen voor de inzameling van 
papier. 
 
Argumenten 
1.1 Het stopzetten van de indexering is gegrond.  
Avri heeft recent bij 9 gemeenten geïnventariseerd wat de hoogte van de vergoedingen aan verenigingen 
zijn voor de papierinzameling. Daar kwam uit dat het huidige niveau van de vergoeding aan de 
verenigingen van Avri (€ 8,14) boven het gemiddelde niveau ligt van de onderzochte gemeenten (€ 4,74). 
Door het stopzetten van de indexering (gemiddeld 1,18% afgelopen 5 jaar) wordt naar verwachting na 46 
jaar het niveau van de gemiddelde vergoeding uit de benchmark bereikt. 
 
2.1. Sterke binding van verenigingen bij inzameling in eigen gemeente. 
Doordat verenigingen in hun eigen gemeente inzamelen, zullen zowel inwoners als verenigingen een sterke 
binding hebben met de papierinzameling. 
 
2.2. De inkomsten komen ten goede aan een vereniging in de eigen gemeente.  
De afgelopen jaren is gebleken dat de inwoners van Rivierenland dat belangrijk vinden. 
 
2.3 De huidige verenigingen die nu nog buiten eigen gemeente inzamelen worden niet benadeeld. 
Op dit moment zamelen 4 verenigingen buiten hun eigen gemeente papier in. Door het besluit toe te 
passen bij inzamelgebieden die vrijkomen wordt een 'sterfhuisconstructie' toegepast.  
 
2.4 Beheer van de wachtlijst en coördinatie kan binnen de eigen gemeente worden opgepakt. 
Wanneer de inzameling per gemeente wordt georganiseerd kunnen de verenigingen van een gemeente 1 
aanspreekpunt voor Avri aanstellen. Het beheer van de wachtlijst en de coördinatie van de vrijwillige inzet 
bij de inzameling kunnen verenigingen indien gewenst zelf uitvoeren.  



3.1. Verlenging overeenkomst is noodzakelijk. 
De huidige overeenkomst met verenigingen loopt af op 31 december 2016. Om verenigingen zekerheid op 
de middellange termijn te geven wordt de overeenkomst verlengd met 3 jaar. 
 
Kanttekeningen 
1.1  Weerstand bij papierverenigingen. 
Het stopzetten van de indexering kan tot weerstand leiden bij de verenigingen. 
 
2.1 Verenigingen staan naar alle waarschijnlijkheid langer op de wachtlijst  
Omdat er binnen een gemeente minder routes vrijkomen dan in de hele regio, staan verenigingen langer op 
de wachtlijst van vrijgekomen routes. 
 
Communicatie 
Avri informeert de verenigingen over de besluiten uit dit voorstel. 
 
Financiën 
In de concept begroting 2017 is rekening gehouden met een marginale stijging van de kosten van de 
inzameling als gevolg van indexatie (ca. € 7.000). Dit bedrag zal gecorrigeerd worden binnen de 
bestuursrapportage 2017.  
 
Uitvoering 
- 
 
Bijlagen 
Notitie Nieuwe wijze van samenwerken tussen papierverenigingen en Avri 
 


