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Voorstel 
 

1. De bestuursrapportage 2016 vast te stellen. 
2. In te stemmen met de in de bestuursrapportage opgenomen begrotingswijzigingen voor 2016. 
3. Aanvullend krediet te verlenen van € 13.000 voor de vervanging van bedrijfscontainers. 

 

 
Inleiding 
Wij bieden u bijgevoegd de bestuursrapportage 2016 ter vaststelling aan. Deze bestuursrapportage gaat 
in op de ontwikkelingen die van invloed zijn op Avri en is daarnaast overwegend financieel van aard. De 
rapportage gaat in op afwijkingen van de verwachte realisatiecijfers 2016 (prognose) ten opzichte van 
de begroting 2016 (vastgesteld door het AB GR Avri in december 2015). 
 
De belangrijkste ontwikkeling in 2016 betreft de daling van het aantal aanbiedingen door huishoudens 
met gemiddeld 1,5 keer per huishouden op jaarbasis. Deze daling van het aantal aanbiedingen restafval 
gaat gepaard met een stijging van de aangeboden tonnages grondstoffen, zoals kunststof verpakkingen 
en drankenkartons. De daling valt met name te verklaren door de invoering van gescheiden inzameling 
van drankenkartons in 2016. De inwoners van Rivierenland benutten de mogelijkheid ten volle om 
drankenkartons apart te houden van het restafval en te voegen bij de zak voor kunststof verpakkingen 
en zo hun huishoudelijk afval  verantwoord te scheiden. Het scheidingspercentage in onze regio is 
hierdoor gestegen van 70% naar 71%; een mooi resultaat!  
 
Deze positieve ontwikkeling heeft ook een negatief financieel effect voor Avri. Omdat er minder vaak 
restafval aangeboden wordt door de inwoners, ontvangt Avri minder opbrengsten vanuit het variabel 
deel van de afvalstoffenheffing om de uitvoeringslasten te dekken. Dit financieel gevolg was door Avri 
vooraf niet in te schatten, omdat de scheiding van drankenkartons een nieuwe beleidsmaatregel is in 
Nederland die onlangs is ingevoerd in Rivierenland.  
Ondanks de financiële tegenvaller in deze bestuursrapportage blijft het feit dat 'goed scheiden loont' in 
Rivierenland overeind. De gemiddelde kosten voor de inwoner zijn namelijk gedaald als gevolg van de 
scheiding van drankenkartons doordat enerzijds de kosten van afvalverwerking afnamen en anderzijds 
de opbrengsten van de grondstoffen zijn toegenomen. Dit heeft een (structureel) dalend effect op de 
afvalstoffenheffing van ongeveer € 4. Daarnaast zorgen nadelige kostenontwikkelingen voor een tekort 
over 2016.  
 
 
Beoogd effect 
De budgetten van 2016 bijstellen en inzicht geven in de verwachte financiële resultaten van 2016. 
 
 

Argumenten 
1.1 Het vaststellen van de bestuursrapportage  en de daarin opgenomen (programma)budgetten is een 
bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.  
 
2.1 Het bijstellen van de begroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. 
 
3.1 De verwachte benodigde investeringen zijn hoger dan bij de begroting 2016 verleende krediet  
(€ 35.000) voor de vervanging van bedrijfscontainers in 2016. 
Er dienen meer bedrijfscontainers te worden vervangen dan verwacht. De vervangingsinvesteringen zijn 
nodig om de dienstverlening te continueren. 

 
 

 



 
Kanttekeningen 

 
Geen. 

 
  

Communicatie 
De bestuursrapportage 2016 wordt in september behandeld in het Financieel overleg GR Avri met de 
regiogemeenten. Bestuurlijk relevante opmerkingen kunnen in de vergadering van het Algemeen 
Bestuur worden ingebracht. De bestuursrapportage 2016 wordt na vaststelling digitaal beschikbaar 
gesteld via de website van Avri. 
 
Financiën 
 
Programma basispakket 
De verwachte daling van het totaal aantal aanbiedingen restafval heeft een negatief financieel effect. 
Omdat er minder vaak restafval aangeboden wordt, ontvangt Avri minder opbrengsten vanuit het 
variabel deel van de afvalstoffenheffing om de uitvoeringslasten te dekken. Over de uitvoering van het 
programma basispakket in 2016 wordt een nadelig resultaat verwacht van € 544.000. Het grootste 
gedeelte van dit resultaat wordt veroorzaakt door de verminderde aanbiedingen van restafval. 
 

Daarnaast stijgen de uitvoeringslasten, met name door CAO ontwikkelingen. De nieuwe CAO 
Gemeenten zorgt voor een stijging van de salarissen met 3%. In het CAO-akkoord Gemeenten is 
daarnaast afgesproken om het Individueel Keuzebudget (IKB) in te voeren per 2017. Dit zorgt voor een 
eenmalige last in het begrotingsjaar 2016. 
 

Het nadelige resultaat over 2016 wordt bij de jaarrekening 2016 verrekend met de Voorziening 
Inzameling Afvalstoffenheffing. 
 
Voorziening inzameling Afvalstoffenheffing 
Het saldo van de voorziening Inzameling AVH daalt verder als gevolg van het nadelige 
exploitatieresultaat. In onderstaande grafiek is de saldo ontwikkeling van de voorziening weergegeven.  
Hierin zijn de meerjarige mutaties uit de vastgestelde begroting 2017-2020 van Avri meegenomen.  
 
 

 
 
De voorziening Inzameling AVH blijft gedurende de begrotingsperiode onder het minimale niveau ter 
dekking van de risico’s.  In deze grafiek is geen rekening gehouden met een mogelijke reservering voor 
het risico rondom de kunststof verpakkingen van € 0,6 mln.  en de consequenties van de structurele 
mutaties 2016 voor het begrotingsjaar 2017 van circa € 0,3 mln.  
 
 



 
Begroting 2017 
De consequenties voor de begroting 2017 zijn op hoofdlijnen gebaseerd op het voortschrijdende inzicht 
van de verbeterde afvalscheiding. Het nadelige effect op de vastgestelde begroting 2017 op basis van 
de huidige inzichten bedraagt circa € 0,3 mln. Dit bestaat enerzijds uit een nadeel van € 0,6 mln. 
vanwege de daling van het aantal restafval aanbiedingen. Daar tegenover staat een stijging van 
opbrengsten voor grondstoffen van € 0,3 mln.  
Bij deze cijfers merken wij op dat in de begroting 2017 andere aannames zijn gemaakt dan in de 
begroting 2016. Hierdoor is het financiële effect van afzonderlijke mutaties voor 2016 niet per definitie 
gelijk aan het financiële effect op de begroting 2017. Om het voorziene tekort van de voorziening ultimo 
2017 te voorkomen heeft het bestuur meerdere mogelijkheden; inzet van de Algemene Bedrijfsreserve 
Avri of een begrotingswijziging voor 2017 (bijstelling tarief afvalstoffenheffing 2017). 
 
Programma Bedrijfsafval 
Wij verwachten dat het totale netto resultaat met ca. € 29.000 afneemt en uit zal komen op een bedrag 
van ca. € 65.000 (na afdracht vennootschapsbelasting). Het rendement op de omzet daalt naar 4%. Het 
overschot wordt toegevoegd aan de Algemene Bedrijfsreserve. 
 
Programma Pluspakket 
In deze bestuursrapportage wordt niet afzonderlijk ingegaan op de financiële afwijkingen van de lasten 
en baten van het pluspakket. Deze afwijkingen worden afzonderlijk geanalyseerd en via separate 
rapportages voorgelegd aan de gemeenten die de plustaken afnemen (art. 7.6  financiële 
beheersverordening Avri). 
 
 
Bijlagen 
1. Bestuursrapportage 2016 Avri 
 


