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Notitie 'nieuwe wijze van samenwerken tussen papierverenigingen en Avri 

 
Inleiding  
 
Deze notitie hoort als bijlage bij het AB voorstel Uitgangspunten voor een nieuwe wijze van samenwerking 
tussen Avri en verenigingen bij de inzameling van papier in de regio Rivierenland. 
 

1. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur Avri van 21 april 2016 is Avri gevraagd om een 
voorstel van Tiel verder uit te werken. Dit voorstel is gebaseerd op een commissievergadering 
Bestuur van de Tielse raad op 7 april 2016. Het heeft als uitgangspunt dat  de afstemming tussen 
verenigingen  en de coördinatie van de samenwerking tussen de verenigingen en Avri op 
gemeenteniveau in een stichtingsvorm wordt ondergebracht. Hierbij zouden de verenigingen die 
papier inzamelen samen de stichting vormen. In deze notitie werken wij deze mogelijkheid verder 
uit. 

2. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur gevraagd om de operationele uitgangspunten voor de 
samenwerking op het gebied van papierinzameling vast te leggen. In deze notitie beschrijven wij 
de operationele uitgangspunten van Avri. 

3. Ook vindt u op uw verzoek in deze notitie de uitkomsten van een recente 'benchmark' (juni 2016) 
naar de hoogte van de vergoeding aan verenigingen voor de inzameling van papier bij andere 
gemeenten. 

4. Tenslotte wordt kort een beschrijving gegeven van de veranderde werklast bij de papierinzameling. 
 
1. Voorstel van Tiel 
 
In de AB vergadering van 21 april 2016 deed de gemeente Tiel het voorstel om de samenwerking tussen de 
verenigingen en de coördinatie van de samenwerking tussen de verenigingen en Avri per gemeente in 
bijvoorbeeld een stichtingsvorm onder te brengen. Van deze stichtingsvorm zijn de verenigingen die 
inzamelen lid. Dit idee komt voort uit een raadscommissievergadering Bestuur van de gemeente Tiel op 7 
april 2016. 
 
Om dit idee verder uit te werken in een AB voorstel heeft Avri contact opgenomen met dhr. B. de Rooij 
(voorzitter Korfbalvereniging Tiel '72). Hij sprak in de genoemde commissie namens 10 Tielse verenigingen.  
 
Op 12 mei 2016 heeft Avri op kantoor gesproken met Dhr. B. de Rooij. Dhr. de Rooij heeft tijdens het 
gesprek met Avri laten weten dat hij namens de 10 verenigingen wilde opkomen voor de continuering van 
de inzameling van papier door verenigingen. Hij gaf aan dat het voorstel voor bijvoorbeeld een 
stichtingsvorm waarin verenigingen in Tiel de samenwerking met Avri coördineren niet zijn idee is. Hij ziet 
zichzelf ook niet als trekker van de uitwerking van dit idee.  
 
Avri heeft met dhr. de Rooij gesproken over hoe een en ander vorm zou kunnen krijgen wanneer er per 
gemeente een coördinator/ coördinerend orgaan zou komen die als contactpersoon namens de 
verenigingen voor Avri zou fungeren. Deze 'coördinator' zou voor de verenigingen in de eigen gemeente de 
toewijzing van routes, het beheer van de wachtlijst, de verdeling van de inkomsten en de zorg voor 
voldoende vrijwilligers op zich moeten nemen.  
 
De voordelen van deze samenwerking zijn: 

 Minder administratieve last voor Avri: Avri heeft dan per gemeente 1 contactpersoon voor 
communicatie, coördinatie, financiën en administratie (in plaats van 86 verschillende 
contactpersonen)  

 Avri draagt geen verantwoordelijkheid meer voor de wijze waarop de verenigingen werk en 
inkomsten verdelen.  

 
Het nadeel van deze samenwerking is: 

 Een extra schakel in de communicatie met verenigingen (door 1 contactpersoon voor alle 
verenigingen per gemeente). Dit maakt de kans op miscommunicatie bij werkafspraken groter. 
 

2. Operationele uitgangspunten Avri  
 
Avri stelt een aantal operationele randvoorwaarden voor de samenwerking met de verenigingen.  
Doel van de randvoorwaarden is om verantwoord, effectief en efficiënt te werken.  

 Avri zorgt voor veiligheidsmiddelen en instructies.  

 Avri bepaalt de inzamelroutes (aantal aansluitingen, inzameldag, inzameltijd). Dit is noodzakelijk 
vanwege een aantal operationele grenzen. De grenzen die hierbij gelden zijn:  
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1. Het aantal achterladers dat Avri heeft, bepaald de grootte van de routes.  
2. Daarnaast gelden de wettelijke regels in de rij- en arbeidstijden wet. Het werk van 

de chauffeur voor de papierinzameling mag niet langer duren dan 3 uur. De 
werkelijke inzameltijd van een papierroute is korter en afhankelijk van de rijtijd 
naar de garage van Avri. Daarnaast mogen de werkzaamheden van de chauffeurs 
niet tot later dan 22.15 uur duren vanwege de wettelijke rusttijden. 

 Er blijven verschillen in het aantal aansluitingen en inzameltijd per route. Dit komt door de 
samenstelling van de routes (binnen- versus buiten de bebouwde kom). Dit geeft omgerekend een 
verschil in vergoeding per uur voor de verenigingen (voorbeeld; binnen de bebouwde kom kunnen 
100 papiercontainers per uur ingezameld worden. Buiten de bebouwde kunnen 50 papiercontainer 
ingezameld worden. Dit zijn minder papiercontainers in evenveel tijd en toch minder vergoeding). 
 

 
3. Uitkomsten benchmark 
 
In 2016 krijgen de verenigingen € 8,135 per huisaansluiting per jaar van Avri. Op dit moment wordt de 
vergoeding elk jaar verhoogd met de CBS index. De afgelopen 5 jaar was de indexering gemiddeld 1,18%. 
 
Avri heeft in juni 2016 onderzocht wat de vergoedingen zijn voor verenigingen bij andere gemeenten. 
Hierbij zijn zoveel mogelijk dezelfde gemeenten benaderd als in de benchmark van 2011.  
 
Uit de benchmark blijkt dat de huidige vergoeding die Avri geeft boven het gemiddelde niveau ligt van de 
ondervraagde gemeenten.  
 
Gegevens op basis van 2015: 
 
Avri vergoeding per huisaansluiting € 8,135 
Aantal aansluitingen door verenigingen: 85.264 
Ingezamelde tonnages door verenigingen: 12.768 ton 
Omgerekende vergoeding per ton door Avri: € 53,68 
 
Gemiddelde vergoeding van onderzochte gemeenten per ton: € 31,68 
Verschil in vergoeding Avri en gemeenten per ton: € 22 
 
Omgerekende vergoeding per huisaansluiting door Avri op benchmark niveau: € 4,74 per huisaansluiting 
per jaar 
 

Gemeente  Vergoeding per ton  

Avri  €                          53,68  

Nieuwkoop  €                          44,08  

Hoeksewaard  €                          32,00  

Kampen  €                          34,00  

Kampen*  €                          50,00  

Berg en Dal  €                          25,00  

Druten  €                          25,00  

Heumen  €                          25,00  

Nijmegen  €                          25,00  

Wijchen  €                          25,00  

 
* gemeente Kampen kent 2 verschillende vergoedingen. Deze vergoeding is afhankelijk van ingezamelde 
tonnages papier. 
 
4. Veranderingen in werklast 
 
De huidige papierinzameling kost minder inspanning dan in de beginjaren. 
Door de komst van mini papiercontainers 12 jaar geleden, is het inzamelwerk lichter geworden in 
vergelijking met het los papier in dozen. Daarnaast bestaat het papierafval steeds meer uit karton. Hierdoor 
is de container lichter geworden. De vergoeding aan de verenigingen is gebaseerd op zwaardere arbeid 
dan inmiddels het geval is. 


