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1 INLEIDING 

 

Deze bestuursrapportage 2016 is de eerste tussentijdse rapportage van de Gemeenschappelijke Regeling 
Avri (GR Avri). Deze bestuursrapportage gaat in op de (beleids)ontwikkelingen binnen Avri in 2016 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). 

Leeswijzer 
Na de beschrijving van de algemene ontwikkelingen in 2016 (hoofdstuk 2) en de bestuurlijke samenvatting 
(hoofdstuk 3) gaan we per programma in op de relevante ontwikkelingen en de financiële prognose 2016.  
De programma indeling van deze bestuursrapportage volgt de indeling van de begroting 2016 (en 2017):  

 programma basispakket; 

 programma bedrijfsafval; 

 programma pluspakket. 

Tot slot gaan we in deze bestuursrapportage in op het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen 
en de verwachte uitputting van de investeringskredieten. 
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2 ONTWIKKELINGEN 2016  

In dit hoofdstuk gaan we per alinea in op diverse ontwikkelingen in 2016. Dit hoofdstuk dient enerzijds als 
terugblik op het eerste halfjaar van 2016 en gaat anderzijds in op bestuurlijk relevante ontwikkelingen die 
momenteel (aug. 2016) actueel zijn. 
 
2.1 Start GR Avri 
Afgelopen jaren heeft Avri bijzonder veel ontwikkelingen gekend, waaronder de invoering van nieuw afval 
beleid en de opzet van een nieuwe tak van dienstverlening: beheer openbare ruimte. Daarnaast heeft het 
bestuur van Avri er tevens voor gekozen om Avri eind 2015 af te splitsen van de GR Regio Rivierenland. Dit 
alles heeft druk gezet op de interne bedrijfsvoering van Avri. Zo moest onder meer de informatiehuishouding 
geactualiseerd en verbeterd worden middels het InformatieBeleidsPlan (IBP). De nieuwe 
gemeenschappelijke regeling Avri heeft ook haar doorwerking gekregen naar de financiële organisatie van 
Avri. Het Algemeen Bestuur (AB) van Avri heeft bij de inwerkingtreding van de G.R. (AB december 2015) 
ingestemd met een vijftal (financiële) verordeningen / regelingen. Het financieel juridisch kader is daarmee 
bepaald. 
 
Als zelfstandige GR heeft Avri in 2016 voor het eerst een eigen kadernota en (primaire) begroting opgesteld. 
De kadernota 2017 is begin april 2016 verstuurd naar de gemeenteraden. De kadernota 2017 is nader 
uitgewerkt in de begroting 2017 en de meerjarenramingen 2018 - 2020. Deze begroting is op 7 juli 2016 
vastgesteld door het AB en gelijktijdig toegestuurd naar de provincie Gelderland. Het voordeel van de tijdige 
begrotingsbehandeling voor de gemeenten is dat zij de hoogte van de afvalstoffenheffing voor 2017 tijdig 
kennen en deze kunnen verwerken in haar eigen begroting. 
 
2.2 Strategisch Bedrijfsplan 2017-2020 
Het huidige Strategische Beleidsplan 2011 - 2015 krijgt een opvolger. De voorbereidingen voor dit plan 
vinden momenteel plaats. In tegenstelling tot de Regionale Visie Afval en Grondstoffen dat gericht is op het 
afvalbeleid (zie programma Basispakket) is het strategisch bedrijfsplan meer gericht op de ontwikkeling van 
Avri.  
 
2.3 Afwikkeling jaarrekening 2015 
In de jaarrekening 2015 is melding gemaakt van het risico van de kunststof verpakkingen van € 600.000 (zie 
uitgebreidere toelichting op pagina 15). Wij spannen ons momenteel tot het uiterste in om de openstaande 
vorderingen geïnd te krijgen. Omdat wij er vanuit gaan dat we hierin slagen hebben wij voor dit risico geen 
voorziening getroffen. De voorziening AVH zal als buffer dienen om het moment dat blijkt dat hiervoor een 
afzonderlijke voorziening voor getroffen moet worden.  
 
2.4 Actualisatie risico's en inrichting weerstandscapaciteit 
Wij zijn momenteel bezig met de actualisatie van de huidige nota risicomanagement 2015 en ons 
risicoprofiel. Deze actualisatie geeft inzicht in de aanwezige risico's en de hoogte van het benodigde 
weerstandsvermogen. Gezien de bestuurlijke aandacht voor dit onderwerp bij de behandeling van de 
begroting 2017, willen wij de actualisatie in nauwe samenwerking met de gemeenten tot stand laten komen. 
Hierbij zullen diverse scenario's worden voorgelegd waarop in het benodigde vermogen kan worden voorzien 
en door wie de risico's worden gedekt: de gemeenten of GR Avri. De behandeling van deze nota alsmede de 
inrichting van de reserves en voorzieningen worden geagendeerd in het AB van februari 2017.  
 
2.5 Vennootschapsbelasting 
Avri heeft eind 2015 en begin 2016 onderzoek verricht naar de mogelijke status ten aanzien van de 
vennootschapsbelasting. Wij hebben al onze activiteiten binnen de drie programma's (basispakket, 
bedrijfsafval en pluspakket) geanalyseerd. Onze zienswijze is samengevat in een brief aan de 
belastingdienst. Wij gaan er vanuit dat wij hierover snel met hen in gesprek kunnen gaan, zodat wij in de 
tweede helft van 2016 de administratie hierop verder kunnen inrichten. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat het 
basispakket is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dat geldt ook voor de plusactiviteiten die wij 
verrichten voor de deelnemende gemeenten van de G.R. Wij geven in onze brief aan dat Avri voor de 
plustaken niet door de zogenaamde ondernemingspoort gaat, omdat wij per definitie geen winst beogen en 
inboeken. Bedrijfsafval is een activiteit die onder de vennootschapsbelasting valt. Binnen de begroting 2016 
en 2017 is daar reeds rekening mee gehouden. 
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3 BESTUURLIJKE SAMENVATTING 
 

3.1 Programma basispakket 

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 Berap 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.  
 
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. Deze last was in eerste instantie (op basis van de toenmalige berichtgeving) 
voorzien in de begroting 2017 en valt vrij zodoende vrij voor het begrotingsjaar 2017 (zie par. 3.2). 
 

Het nadelige resultaat over 2016 wordt bij de jaarrekening 2016 verrekend met de Voorziening Inzameling 
Afvalstoffenheffing. De saldo ontwikkeling van de voorziening t/m 2020 is weergegeven in onderstaande 
grafiek. Hierin zijn de mutaties uit deze bestuursrapportage 2016 en de begroting 2017 meegenomen. De 
specificatie van stortingen en onttrekkingen is weergegeven in tabel 9 (pagina 14). 
 

 
 Grafiek 1: verwachte saldo ontwikkeling voorziening Inzameling AVH t/m 2020 
 

In deze grafiek is geen rekening gehouden met een mogelijke reservering voor het risico rondom de kunststof 
verpakkingen van 0,6 mln. (zie par. 7.2 op pagina 15) en de consequenties van de structurele mutaties 2016 
voor het begrotingsjaar 2017 van € 0,3 mln. (zie par. 3.2). 
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3.2 Consequenties 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 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. Het 
voordeel door de vrijval van de eenmalige IKB last in de begroting 2017 valt weg tegen de in deze 
bestuursrapportage beschreven structurele productie nadelen. 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).  
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4 PROGRAMMA BASISPAKKET 

 

 

 

 

BASISPAKKET 

 

 

 

  

 
4.1 Inleiding  
In het programma Basispakket zijn de diensten opgenomen die Avri uitvoert voor de 10 gemeenten in 
Rivierenland. Met deze diensten geeft Avri invulling aan de gemeentelijke afvaltaak van inzameling en 
verwerking van huishoudelijke afvalstoffen én aan het Regionale Afvalbeheer Plan. In dit plan zijn de 
ambities en speerpunten van de 10 gemeenten op het gebied van afval en grondstoffen vastgelegd. 
 
 
4.2 Begripsbepaling 
Dit hoofdstuk gaat in op de ontwikkelingen van het huishoudelijk afval. Wij onderscheiden twee categorieën 
binnen het huishoudelijk afval: 
 
1. Grondstoffen 
Dit is het afval dat hergebruikt wordt. Er zijn grondstoffen die voor Avri geld opleveren: papier, glas, textiel, 
ijzer, drankkartons, harde kunststoffen en kunststof verpakkingen. Er zijn ook grondstoffen die hergebruikt 
worden maar die bij verwerking voor Avri niet tot inkomsten maar tot lasten leiden: Groente, Fruit- en 
Tuinafval (gft-afval), bouw en sloopafval (BSA), houtsoorten en grond.    
 
2. Restafval  
Dit is het afval dat terecht komt in de grijze minicontainers of in de ondergrondse brengcontainers (bij 
hoogbouw en in stadscentra). Dit afval wordt niet hergebruikt en vindt zijn weg naar de verbrandingsovens. 
 
 
  

Dit programma gaat over: 

Het inzamelen van verwerken van huishoudelijke 

afvalstromen en grondstoffen. 
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4.3 Beleidsontwikkelingen 

Regionale Visie Afval en Grondstoffen 
De Regionale Visie Afval en Grondstoffen wordt momenteel ter besluitvorming voor het AB voorbereid. Deze 
visie is de opvolger van het huidige Regionaal Afvalstoffenplan 2012 - 2016. In de notitie wordt de visie en 
ambitie van de 10 deelnemende gemeenten (van GR Avri) op het terrein van afvalinzameling en -scheiding 
op hoofdlijnen vastgelegd. Besluitvorming hierover vindt in oktober door het AB plaats. Vervolgens wordt de 
visie nader uitgewerkt in een Regionaal Beleidsplan Afval en Grondstoffen.  
 
 
4.4 Ontwikkelingen van de baten en lasten 

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de baten en lasten van het programma basispakket uiteengezet. 
Een daling van de baten afvalstoffenheffing en een stijging van de uitvoeringslasten zorgen voor een 
verwacht nadelig resultaat over 2016 van € 544.000. Dit bedrag zal worden onttrokken uit de Voorziening 
Inzameling AVH. 
 

 
       Tabel 1: resultaat programma basispakket 

 
4.4.1 Baten afvalstoffenheffing 
De uitvoeringslasten van het basispakket worden via de afvalstoffenheffing in rekening gebracht bij onze 
inwoners. De afvalstoffenheffing bestaat uit een basistarief (vast tarief) en een variabel tarief.  
 
De hoogte van de afvalstoffenheffing is per huishouden verschillend. Deze wordt bepaald door het 
aanbiedvolume (60 liter via afvalpas, 140 liter mini container of 240 liter mini container) en het aantal keer per 
jaar dat restafval wordt aangeboden. De analyse baseert zich op de belangrijkste mutaties van de 
afvalstoffenheffing voor zowel het vaste deel als het variabele deel. 
 
De mutaties op het vaste en variabele deel van de afvalstoffenheffing leiden samengevat tot de volgende 
baten afvalstoffenheffing: 
 

 
       Tabel 2: ontwikkeling baten afvalstoffenheffing 2016 

 
Baten vaste deel van de afvalstoffenheffing 
De baten van het vaste deel van de afvalstoffenheffing vallen € 79.000 hoger uit dan begroot. 
Jaarlijks worden (op basis van de voortgangsinformatie vanuit BSR) in de begroting aannames gedaan over 
de percentages kwijtschelding en overige oninbare vorderingen (verminderd, vernietigd, ontheven etc.). In de 
begroting 2016 (opgesteld najaar 2015) is ervan uitgegaan dat van 7,2% van de huishoudens geen baten 
afvalstoffenheffing worden ontvangen. Bij de jaarrekening 2015 is reeds geconstateerd dat dit percentage op 
circa 6% ligt. In 2016 zet dit patroon zich voort. De begroting 2016 wordt zodoende positief bijgesteld naar 
6% oninbaarheid van het vaste deel van de afvalstoffenheffing. Het voordeel van ruim 1% bedraagt € 79.000. 
In de begroting 2017 is (op basis van de inzichten bij de jaarrekening 2015) dit voordeel reeds verwerkt. 
  

Begroting 2016 Berap 2016 Verschil %
Baten afvalstoffenheffing 15.436.000 15.035.000 -401.000 -2,6%

Baten verwerking grondstoffen 5.415.000 5.735.000 320.000 5,9%

Lasten uitvoering basispakket -20.848.000 -21.314.000 -466.000 -2,2%

Resultaat programma basispakket 3.000 -544.000 -547.000

Totaal baten afvalstoffenheffing begroting 2016 15.436.000

Mutaties vast deel daling aantal oninbare vorderingen (voordeel) 79.000

Mutaties variabel deel daling aantal aanbiedingen (nadeel) -746.000

daling aantal oninbare vorderingen (voordeel) 266.000

-401.000

Totaal baten afvalstoffenheffing bestuursrapportage 2016 15.035.000
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Baten variabel deel van de afvalstoffenheffing 
De variabele baten afvalstoffenheffing volgen uit het aantal aanbiedingen restafval. Op basis van het aantal 
aanbiedingen t/m mei 2016 verwachten wij een daling van het aantal aanbiedingen van gemiddeld 1,5 
aanbiedingen. Wij schrijven deze afname toe aan het feit dat vanaf 2016 de drankenkartons gescheiden 
aangeleverd mogen worden bij het plastic verpakkingsafval. Dit leidt tot een toename van de grondstoffen en 
dus meer inkomsten en vermindering van het restafval en dus minder verwerkingskosten (zie verklaring van 
de lasten basispakket in par. 4.4.2).  
 

Uit onderstaande tabel blijkt het financiële effect van de daling van het aantal aanbiedingen restafval. Binnen 
de ramingen van de begroting 2016 is geen rekening gehouden met minder aanbiedingen als gevolg van de 
gescheiden aanlevering van drankenkartons. Uit onderstaande tabel blijkt het effect van de daling van het 
aantal aanbiedingen op de afvalstoffenheffing.   
 

 
      Tabel 3: specificatie variabele opbrengsten afvalstoffenheffing 2016 
 

Naast de daling van het aantal aanbiedingen is tevens de ontwikkeling van kwijtscheldingen, verminderingen 
en oninbare bedragen van invloed op de variabele baten afvalstoffenheffing. Evenals bij het vaste deel wordt 
ook hier een voordeel verwacht ten opzichte van de begroting 2016. Dit wordt met name veroorzaakt door 
maximering van kwijtscheldingen op aanbiedingen in het huidige kwijtscheldingsbeleid. In dit beleid worden 
maximaal 13 aanbiedingen kwijtgescholden. Aanbiedingen boven dit aantal worden wel in rekening gebracht. 
Daarnaast blijken andere oninbare categorieën (zoals ontheffingen) lager dan bij het vaste deel van de 
afvalstoffenheffing. 
 

Wij hadden op het moment van samenstelling van de begroting 2016 (najaar 2015) nog geen volledig zicht 
op de uiteindelijke realisatiecijfers 2015 van afboekingen op het variabele deel. Op basis van realisatiecijfers 
van de jaarrekening 2015 is dit voortschrijdend inzicht wel meegenomen en reeds verwerkt binnen de 
begroting 2017.  
Het percentage niet inbare baten op het variabele deel wordt voor 2016 positief bijgesteld naar circa 3%; het 
financiële voordeel bedraagt € 266.000. 
 

4.4.2 Baten verwerking grondstoffen 
De opbrengsten voor de verwerking van de ingezamelde grondstoffen zijn met € 320.000 gestegen ten 
opzichte van de begroting 2016. De stijging van opbrengsten is als volgt gespecificeerd: 
 

 
   Tabel 4: Ontwikkeling verwerkingsopbrengsten grondstoffen 2016 

 
Voor het glas stijgen de verwerkingsopbrengsten door tariefsstijgingen. Voor het glas is een nieuw meerjarig 
contract afgesloten waarbij geprofiteerd is van de gunstige marktomstandigheden. Voor alle overige 
grondstoffen stijgen de opbrengsten door een groter aanbod. Dit is het gevolg van verbeterde afvalscheiding 
door huishoudens. De grootste stijging van opbrengsten volgt uit het gestegen aanbod kunststof 
verpakkingen. Er wordt een stijging van circa 150 ton verwacht over 2016 (+3,5%). 

Begroting 

2016

Berap 2016 Verschil Begroting 

2016

Berap 2016 Verschil Begroting 

2016

Berap 2016 Verschil

Aanbiedingen 60 ltr. 

brengvoorzieningen

10.314 10.885 571 36,2 34,9 -1,3 483.000 469.000 -14.000,0

Aanbieidingen 140 ltr. 

mini container

34.426 36.782 2.356 10,8 9,3 -1,5 1.403.000 1.233.000 -170.000

Aanbieidingen 240 ltr. 

mini container

43.343 44.561 1.218 13,1 11,9 -1,2 3.830.000 3.268.000 -562.000

Totaal 88.083 92.228 4.145 5.716.000 4.970.000 -746.000

Gemiddeld aantal aanbiedingen 

p/jaar

Variabele opbrengsten ( x € 1.000)Aantal betalende adressen

Totaal baten grondstoffen begroting 2016 5.415.000

Stijging verwerkingsopbrengsten kunststof verpakkingen 104.000

Stijging verwerkingsopbrengsten kleding 73.000

Stijging verwerkingsopbrengsten glas 58.000

Stijging verwerkingsopbrengsten papier 18.000

Stijging verwerkingsopbrengsten drankenkartons 16.000

Stijging verwerkingsopbrengsten grondstoffen via milieustraten 51.000

320.000

Totaal baten grondstoffen bestuursrapportage 2016 5.735.000
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4.4.3 Lasten uitvoering basispakket 

Het totaal van de uitvoeringslasten van het basispakket (inzameling en -verwerking van grondstoffen en 
afvalstromen) neemt met € 145.000 toe ten opzichte van de primaire begroting 2016. In onderstaande tabel 
is deze mutatie uiteengezet. De mutaties worden vervolgens afzonderlijk toegelicht. 
 

 
   Tabel 5: ontwikkeling uitvoeringslasten basispakket 2016 
 
 
1. Uitvoeringskosten productie  € 550.000 nadeel 
 
De stijging van uitvoeringskosten wordt veroorzaakt door: 
 

 
 Tabel  6: stijging productie uitvoeringskosten 2016 
 
De nieuwe CAO Gemeenten (1 januari 2016 tot 1 mei 2017) zorgt voor een stijging van de salarissen met 3% 
Het CAO akkoord was ten tijde van de begroting 2016 nog niet bereikt en daarom niet in de begroting 2016 
verwerkt. Het totale effect voor het basispakket bedraagt € 180.000. De stijging van de salarislasten per 2016 
is reeds verwerkt in de begroting 2017 (evenals een aanvullende stijging van de salarissen met 0,4% per 
2017).  
 
In het CAO-akkoord Gemeenten 2013-2015 is daarnaast afgesproken om het Individueel Keuzebudget (IKB) 
in te voeren. Het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) heeft op 24 juni 2016 de 
definitieve regeling IKB vastgesteld met ingang van 1 januari 2017. De vakantietoelage over juni 2016 t/m 
met december 2016 maakt geen onderdeel uit van het IKB per 2017 en wordt eenmalig uitgekeerd in mei 
2017. Deze uitkering dient ten laste van het begrotingsjaar 2016 te worden gebracht. Het eenmalige nadeel 
voor het basispakket over 2016 bedraagt € 160.000. Dit bedrag was (op basis van eerdere berichtgeving) 
reeds in de begroting 2017 als incidentele last verwerkt en valt nu vrij voor het begrotingsjaar 2017. 
 
Naast de CAO ontwikkelingen stijgen de kosten ook vanwege gestegen inzet en stijgende (markt)tarieven 
voor in totaal € 270.000 De stijging wordt onder andere veroorzaakt door een bijraming van de uit te betalen 
overwerkvergoedingen, een hogere inzet voor de handhaving op plastic verpakkingsafval en de gestegen 
kosten voor de inzet van diverse marktpartijen voor o.a. inzamel- en sorteeractiviteiten (tariefsstijgingen).  
 
Tot slot verwachten we lagere kosten voor de inzet van tractie. Ondanks de geringe stijging van diverse 
wagenpark budgetten (zoals onderhoud, wegenbelastingen etc.), zorgt het uitblijven van de verwachte 
stijging van de brandstofprijzen voor lagere brandstofkosten dan geraamd. Per saldo dalen de tractiekosten 
met € 60.000. 
 
  

Totaal lasten basispakket begroting 2016 20.848.000

1 Uitvoeringskosten productie (nadeel) 550.000

2 Kosten afvalverwerking (nadeel) 15.000

3 Kosten stortplaats (voordeel) -82.000

4 Administratiekosten (voordeel) -35.000

5 BTW effect 13,5% (nadeel) 18.000

466.000

Totaal lasten basispakket bestuursrapportage 2016 21.314.000

Stijging salariskosten (CAO) 340.000

Stijging productie kosten 270.000

Daling tractie kosten -60.000

Totaal 550.000
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2. Kosten afvalverwerking  € 15.000 nadeel 
 
De stijging van verwerkingskosten wordt veroorzaakt door: 
 

 
 Tabel 7: Ontwikkeling verwerkingskosten afvalstromen 2016 

 
De daling van de verwerkingskosten voor het restafval is het gevolg van beleid met oog voor verbeterde 
afvalscheiding door huishoudens. De verwachting is dat de hoeveelheid restafval met circa 1.000 ton zal 
dalen (afname circa 3% van het totale tonnage restafval). De daling houdt verband met de gescheiden 
inzameling van drankenkartons. Daarnaast is er een toename van de hoeveelheid ingezameld kunststof 
verpakkingsmateriaal. De daling van de verwerkingskosten voor het restafval houden verband met het lagere 
aantal aanbiedingen restafval door huishoudens (zie par. 4.4.1). 
 
De verwerkingskosten voor het GFT vallen € 55.000 lager uit dan in de begroting 2016. Dit wordt veroorzaakt 
door zowel een lager aanbod GFT als een lagere prijsindex (CBS index) in het contract dan vooraf in de 
begroting 2016 ingeschat. De verwachte daling van de hoeveelheid GFT bedraagt circa 2%. 
 
De verwerkingstarieven voor het hout staan onder enorme marktdruk. De verwerkingstarieven zijn ten 
opzichte van de begroting 2016 met 600% gestegen. De stijging hangt samen met een marktoverschot aan 
hout, onder andere door de import vanuit Engeland. Het aanbod is hierdoor groter dan de vraag vanuit de 
spaanplaatindustrie en bio massa. De verwachte stijging van verwerkingskosten bedraagt € 97.000. Het 
huidige contract (tarief) is voor geheel 2016 van kracht. 
 
De verwerkingskosten voor de overige afvalstromen, zoals bouw en sloopafval, harde kunststoffen en tapijt 
stijgen met € 28.000 door zowel prijsstijgingen als een stijging van het ingezameld tonnage. 
 
 
 
3. Kosten stortplaats   € 82.000 voordeel. 
 
De kosten voor de stortplaats bestaan - naast de exploitatiekosten - hoofdzakelijk uit de jaarlijks benodigde 
reservering voor het eeuwigdurende onderhoud door de provincie na overdracht van de stortplaats ultimo 
2019. Deze reservering is noodzakelijk als gevolg van de negatieve bijstelling van de rekenrente door de 
provincie. In 2015 is kennis genomen van het toekomstige tekort en is in de benodigde dekking voorzien met 
ingang van de begroting 2016-2019. In deze begroting is een jaarlijkse reservering van € 410.000 verwerkt 
om ultimo 2019 aan het benodigde doelvermogen te kunnen voldoen.  
 
Naar aanleiding van de controle op de jaarrekening 2015 heeft de accountant  aangedrongen op een eerste 
reservering in 2015 aan de voorziening stortplaats. Er is zodoende in 2015 een bedrag van € 328.000 aan de 
voorziening stortplaats gedoteerd. De voorziening inzameling AVH voorziet in de dekking hiervan. Door de 
reservering in 2015 dienen de jaarlijks benodigde reserveringen te worden verlaagd om het juiste 
doelvermogen ultimo 2019 te bereiken. Voor de jaren 2016 t/m 2019 leidt dit tot een jaarlijks voordeel van € 
82.000 (4 jaar x € 82.000 = € 328.000. Jaarlijks zal de ontwikkeling van het doelvermogen voor de stortplaats 
worden beoordeeld en verwerkt in de begroting van Avri. Het doelvermogen kan tot het moment van 
overdracht nog wijzigen. 
 
  

Daling verwerkingskosten restafval -55.000

Daling verwerkingskosten GFT afval -55.000

Stijging verwerkingskosten hout 97.000

Stijging verwerkingskosten overige afvalstromen 28.000

Totaal 15.000
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4. Administratiekosten   € 35.000 voordeel 
 
Met ingang van Goed Scheiden Loont (2014) wordt Avri ondersteund in het data management dat nodig is 
voor een correcte aanslagoplegging van het variabele deel van de afvalstoffenheffing (zgn. 'ledigingen 
administratie'). Avri is hiertoe deelnemer in de samenwerkingsovereenkomst Cibas (samen met 2 collega 
afvalbedrijven).  
De kosten voor data management over 2016 worden met € 33.000 naar beneden bijgesteld op basis van de 
prognose over 2016 van Cibas. Dit voordeel is reeds in de jaarrekening 2015 geconstateerd en verwerkt in 
de begroting 2017.  
 
Op basis van de 1e begrotingswijziging 2016 van BSR (voorjaarsnota) wordt de bijdrage van Avri voor de 
facturatie en inning van de afvalstoffenheffing met € 2.000 afgeraamd naar € 333.000. 
 
 
5. BTW effect 13,5%   € 18.000 nadeel 
 
Gemeenten mogen sinds de invoering van het BTW compensatiefonds (BCF) de inkoop BTW die zij betalen 
over de activiteiten van de afvalinzameling- en verwerking verrekenen met de burger. Avri berekent deze 
mogelijkheid voor de gemeenten door in het tarief afvalstoffenheffing. Dit BTW deel wordt berekend over de 
kostengrondslag (van het basispakket) en leidt tot baten voor de gemeenten. De BTW mag worden 
beschouwd als onderdeel van de kosten, waardoor er geen invloed is op de kostendekkendheid van het tarief 
afvalstoffenheffing. Het opslagpercentage bedraagt 13,5% (mengpercentage). 
De in deze paragraaf beschreven stijging van uitvoeringslasten van € 448.000 en de stijging van de baten 
voor de grondstoffen ( €320.000) hebben gesaldeerd een effect van € 128.000 op de BTW grondslag. Het 
aanvullende BTW bedrag bedraagt ten gunste van de regiogemeenten € 18.000. Een overzicht van de BTW 
baten per regiogemeente op basis van de bestuursrapportage 2016 is weergegeven in bijlage 1.   
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5 PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 
 

 

 
 
 

BEDRIJFSAFVAL 

 
 

 

 

 

5.1 Inleiding 

Avri voert in beperkte mate commerciële activiteiten uit in de vorm van inzameling en het laten verwerken van 
afval dat vrijkomt bij bedrijven. De opbrengst hiervan wordt onder andere gebruikt om de afvalstoffenheffing 
van de burgers te verlagen en voor sponsoring van regionale evenementen (sponsoring in natura; gratis afval 
inzameling). Deze activiteit vormt een klein onderdeel van de bedrijfsvoering en van de omzet. 
 
5.2 Ontwikkeling van de baten en lasten 

De voornaamste afwijkingen ten opzichte van de lasten en baten zijn weergegeven in onderstaand overzicht. 
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 bedraagt 4%.Het overschot 
wordt toegevoegd aan de Algemene Bedrijfsreserve. De mutaties in het resultaat zijn weergegeven in 
onderstaande tabel. 
 

 
     Tabel 8: Ontwikkeling resultaat bedrijfsafval 2016 

 
De personele uitvoeringskosten stijgen als gevolg van de CAO ontwikkelingen. Door de salarisstijging van 
3% en de eenmalige last vanwege de invoering van het IKB stijgen de uurtarieven. Het totale effect bedraagt 
€ 51.000. Daarnaast dalen de tractiekosten als gevolg van lagere brandstofkosten (€ 13.000). Beide 
ontwikkelingen zijn reeds beschreven in het programma basispakket (zie par. 4.4.2 op pag. 9). De verwachte 
daling van het resultaat (-€ 38.000) zorgt voor lagere afdracht van vennootschapsbelasting (€ 9.000).  
  

Totaal netto resultaat bedrijfsafval begroting 2016 94.000

1 Stijging uitvoeringskosten personeel (nadeel) -51.000

2 Daling uitvoeringskosten tractie (voordeel) 13.000

3 VPB effect 25% (voordeel) 9.000

-29.000

Totaal netto resultaat bedrijfsafval bestuursrapportage 2016 65.000

Dit programma gaat over: 

De inzameling en verwerking van afval van 

bedrijven. 
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6  PROGRAMMA PLUSPAKKET 

 

 

 

 

 

PLUSPAKKET 

 

 

 

6.1 Inleiding  

In dit programma zijn diensten opgenomen die individuele gemeenten kunnen afnemen in aanvulling op het 
basispakket. Het gaat om diensten op het gebied van afvalinzameling en om diensten in de openbare ruimte 
die Avri uitvoert tegen kostprijs. 
 
6.2 Ontwikkeling van de baten en lasten 

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.  
  

Dit programma gaat over: 

De aanvullende activiteiten die Avri verricht voor 

gemeenten zoals het Integraal Beheer van de Openbare 

Ruimte (IBOR) en handhavingstaken. 
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7 VERLOOP VAN DE RESERVES EN VOORZIENINGEN 
 
Het actuele verloop van de reserves en voorzieningen is weergegeven binnen onderstaand overzicht.  
De stortingen en onttrekkingen volgen uit de vastgestelde begroting voor 2016 en 2017 van Avri.  
De exploitatieresultaten 2016 zijn geactualiseerd op basis van deze bestuursrapportage (geel gemarkeerd).  
Tot slot is het saldo per 01-01-2016 geactualiseerd op basis van de jaarrekening 2015. 
 

 
      Tabel 9: saldo ontwikkeling reserves en voorzieningen 

Ontwikkeling reserves en voorzieningen bestuursrapportage 2016

bedragen * € 1.000

2016 2017 2018 2019 2020

1. Algemene Bedrijfsreserve

Saldo per 01-01 1.155 805 770 749 727

Stortingen:

- exploitatieresultaat bedrijfsafval 65 8 4 3 2

Onttrekkingen:

- Dekking resultaat handhaving pluspakket -10

- Dekking overige resultaten pluspakket -8

- Inzet in basispakket -240

- Investeringen bedrijfsvoering -150

- Acquisitie en productontwikkeling pluspakket -25 -25 -25 -25 -25

Saldo per 31-12 805 770 749 727 704

2. Voorziening inzameling AVH

Saldo per 01-01 2.478 612 159 124 105

- Exploitatieresultaat basispakket

(incl. aanvulling a.g.v. mutatie stortplaats jaarrekening 2015) -544 71 95 51 17

- Inzet in basispakket -1.148 -124
- Inzet in basispakket in verband met tariefsegalisatie 

(begroting 2017) -400 -130 -70 600

- Desintegratiekosten ICT -174

Saldo per 31-12 612 159 124 105 722

3. Voorziening Stortplaats

Saldo per 01-01 2.582 418 716 974 1.232

Stortingen:

- Dotatie vanuit afvalstoffenheffing 328 328 328 328

Onttrekkingen:

- Kosten eindafwerking -2.492 0

- Opstellen nazorgplan 0 -20 -50 -40

- Overige kosten 0 -10 -20 -30

Saldo per 31-12 418 716 974 1.232 1.232

4. Voorziening onderhoud gebouwen

Saldo per 01-01 361 439 400 380 327

Stortingen: 155 155 155 155 155

Onttrekkingen -77 -194 -175 -208 -101

Saldo per 31-12 439 400 380 327 381

Totaal 2.274 2.046 2.228 2.392 3.040
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7.1 Algemene bedrijfsreserve (ABR): 
Het lagere bedrijfsafval resultaat 2016 zorgt voor een verdere daling van het totaalsaldo van de Algemene 
Bedrijfsreserve. De grootste onttrekking betreft de inzet ten gunste van het tarief afvalstoffenheffing 2016. 
Het AB heeft bij de vaststelling van de begroting 2016 (AB dec. 2015) besloten tot een eenmalige onttrekking 
van € 240.000 (dat tot tariefsdaling van € 3 per huishouden leidt). Ultimo 2016 wordt een saldo van € 0,8 mln. 
verwacht, dat in de meerjarenramingen geleidelijk afneemt tot € 0,7 mln ultimo 2020.  
 
7.2 Voorziening inzameling Afvalstoffenheffing 
De grootste onttrekking in 2016 betreft de onttrekking ter verlaging van het tarief afvalstoffenheffing 2016.  
Het AB heeft bij de begroting 2016 besloten tot een eenmalige onttrekking uit deze voorziening ten gunste 
van het tarief afvalstoffenheffing 2016. Dit leidt tot tariefsdaling van afgerond € 15. 
In het kader van jaarrekening 2015 is daarnaast in 2015 een bedrag van € 328.000 aan de voorziening 
onttrokken. Dit bedrag is toegevoegd aan de "voorziening stortplaats" (zie voorziening stortplaats in par. 7.3 
en kosten stortplaats in par. 4.4.2 op pagina 11).   
 
Vanwege het verwachte nadeel op de basistaken over 2016 daalt het saldo van de voorziening nog verder. 
Wanneer rekening wordt gehouden met de reeds in de begroting 2017 vastgestelde onttrekkingen, daalt het 
saldo naar (afgerond) € 0,2 mln. ultimo 2017. Hierin nog geen rekening gehouden met de structurele effecten 
uit deze bestuursrapportage 2016 voor de begroting 2017 en de mogelijke reservering voor het hierna 
beschreven risico rondom de vergoeding voor de kunststof verpakkingen. 
 
Risico vergoeding kunststof verpakkingen 
In de jaarrekening 2015 (Regio Rivierenland) wordt op pagina 29 ingegaan op het risico van de kunststof 
verpakkingen van € 0,6 mln.. Vermeld wordt het volgende: 
 
"Avri ontvangt voor de inzameling, sortering en verwerking van kunststof verpakkingen een vergoeding 
(verwijderingsbijdrage) vanuit Stichting Afvalfonds (als gevolg van de Raamovereenkomst Verpakkingen). 
Stichting afvalfonds heeft over de verwerkte kunststof verpakkingen vanaf april 2015 nog geen vergoeding 
aan Avri uitbetaald. De totale vordering ultimo 2015 voor het kunststofdeel bedraagt € 2,6 mln. Stichting 
Afvalfonds geeft aan op dit moment (situatie januari 2016) met betrekking tot het tweede en derde kwartaal 
van 2015 over onvoldoende documentatie van Kunststof Hergebruik Limburg te beschikken waaruit blijkt, dat 
het materiaal vanaf deze periode op correcte wijze door KHL is afgevoerd. Het risico bedraagt op dit moment 
0,6 mln.".  
 
Wij zagen ultimo 2015 geen reden om hier op voorhand een afzonderlijke voorziening voor te treffen.  Op 
moment van samenstelling van deze bestuursrapportage is er vanuit onze accountant nog geen duidelijkheid 
over de 'hardheid' van dit risico en over de noodzaak van het treffen van een afzonderlijke voorziening. In de 
hiervoor gepresenteerde cijfers van de voorziening is zodoende vooralsnog geen afzonderlijke reservering 
getroffen. We komen hierop terug in de geactualiseerde nota risicomanagement 2016 (AB feb. 2017) en 
benoemen dit risico om het weerstandsvermogen in het juiste perspectief te plaatsen. 
 

7.3 Voorziening stortplaats 
De voorziening stortplaats wordt in 2016 voor een groot gedeelte ingezet ter dekking van de kosten die 
gemaakt worden voor de eindafwerking van de voormalige stortplaats (fase 2 van de eindafwerking). Daarna 
komt de stortplaats in de nazorgfase richting overdracht aan de provincie. 
Tot en met 2019 vindt een jaarlijkse donatie aan deze voorziening plaats van € 328.000. Het bedrag dat 
daarmee uiteindelijk wordt gespaard wordt overgedragen aan de provincie. Zij kunnen met dit bedrag 
voorzien in het eeuwigdurende onderhoud van de stortplaats vanaf 2020. Het doelvermogen kan tot het 
moment van overdracht nog wijzigen. 
 
In de begroting 2016 hebben wij hiervoor reeds gelden geraamd (4 gelijke tranches van € 410.000 ingaande 
vanaf 2016). De accountant heeft aangegeven de vorming van het eerste gedeelte reeds in de jaarrekening 
2015 plaats moet vinden en niet pas vanaf de begroting 2016. De 5 jaarlijkse tranches (2015 t/m 2019) 
bedragen € 328.000. Dit is inmiddels verwerkt in de jaarrekening 2015 door inzet van de voorziening AVH en 
in de begroting 2017 en het meerjarenperspectief. 
 

7.4 Voorziening onderhoud gebouwen 
De dotatie van € 155.000 is gebaseerd op het huidige onderhoudsplan. Actualisatie van het onderhoudsplan 
en (daaruit volgend) de voorziening onderhoud gebouwen vindt eind 2016 plaats.  
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8 VERLOOP VAN INVESTERINGSKREDIETEN 

8.1 Tabel investeringskredieten 

Het verloop van de openstaande investeringskredieten is weergegeven in onderstaand overzicht.  
 

 
        Tabel 10: uitputting investeringskredieten 

 
Zoals in bovenstaande tabel is weergegeven, is de verwachting dat de meeste kredieten in het 2e halfjaar 
van 2016 nog worden aangewend. De uitputting van investeringskredieten voor IBOR worden verwerkt in de 
IBOR werkbegrotingen en besproken met de betreffende gemeente. 
 
Op basis van de verwachte investeringen wordt aanvullend krediet gevraagd van € 13.000 voor de 
vervanging van bedrijfsafval containers. De extra kapitaallasten van deze investeringen bedragen circa  
€ 1.500 er worden ten laste gebracht van het programma Bedrijfsafval. 
 
Uitvoering IBP 
Door vertraging in de oplevering van de rapportages uit Fase 0 heeft de uitvoering van Fase 1 vertraging 
opgelopen. Er zijn echter mogelijkheden om nu te versnellen, omdat we dankzij de opgedane kennis in fase 0 
een deel van de verdiepingslag in Fase 1 over kunnen slaan en kunnen gaan starten met projecten die 
prioriteit hebben. Dit plan zal in oktober worden besproken in het MT en DB van Avri. 
 
  

Investeringen Avri

Bedragen x € 1.000

Jaar van 

krediet 

verlening

Krediet 

per 

1/1/16

Uitgaven 

per 

31/5/16

Prognose 

uitgaven 

restant 2016

Prognose 

restant per 

31-12-2016

Status

Vervanging vloerbedekking 2011 45 0 45 0 Krediet wordt nog aangewend.

Ondergrondse brengvoorzieningen 2011 174 4 171 0 Krediet wordt nog aangewend.

Peilbuiskokers 2012 8 0 8 0 Krediet wordt nog aangewend.

Inrichting kantoorgebouw 2012 55 0 55 0 Krediet wordt nog aangewend.

Overkapping kantoorgebouw 2014 97 3 95 0 Krediet wordt nog aangewend.

Kraan/rioolwagen IBOR 2014 78 0 0 78 Kredieten voor IBOR worden afzonderlijk beoordeeld 

en voorgelegd aan de betreffende gemeente.

2 achterlader CNG 2014 287 0 287 0 Krediet wordt nog aangewend.

Distributiewagen, CNG 2014 90 3 87 0 Krediet wordt nog aangewend.

Distributiewagen, CNG 2014 90 0 90 0 Krediet wordt nog aangewend.

6 afzetcontainer incl. klapnetten 2014 38 0 0 38 Investering gereed. Restantkrediet valt vrij.

3x bedrijfsauto (t.b.v. IBOR) 2014 58 0 0 58 Kredieten voor IBOR worden afzonderlijk beoordeeld 

en voorgelegd aan de betreffende gemeente.

2 kraanwagens 2015 60 27 33 0 Krediet wordt nog aangewend.

Software (KCC systeem) 2015 5 0 5 0 Krediet wordt nog aangewend.

2 zijlader CNG 67 & 68 2015 560 0 560 0 Krediet wordt nog aangewend.

2 bedrijfsauto's IBOR 2015 100 0 100 0 Kredieten voor IBOR worden afzonderlijk beoordeeld 

en voorgelegd aan de betreffende gemeente.

Tablets routenavigatie 2015 3 1 2 0 Krediet wordt nog aangewend.

Boordcomputers wagenpark 2015 10 0 10 0 Krediet wordt nog aangewend.

Bedrijfswagens IBOR 2015 398 0 398 0 Kredieten voor IBOR worden afzonderlijk beoordeeld 

en voorgelegd aan de betreffende gemeente.

Systemen 2015 92 67 0 25 Investering gereed. Restantkrediet valt vrij.

PV-systeem (zonnepanelen) 2015 1- 0 0 1- Investering gereed.

Aanpassing terreinvoorzieningen 2016 132 0 132 0 Krediet wordt nog aangewend.

Vervanging bedrijfscontainers 2016 35 31 17 13- In 2016 wordt € 13.000 aanvullend krediet 

gevraagd.

Vervanging mini containers 2016 2016 175 11 164 0 Krediet wordt nog aangewend.

3 distributiewagens 2016 250 0 0 250 Gereed. Krediet valt vrij.

1 Haakarm wagen 2016 150 2 148 0 Krediet wordt nog aangewend.

3 Caddy's 2016 90 0 90 0 Krediet wordt nog aangewend.

6 rollerpackers 2016 150 0 150 0 Krediet wordt nog aangewend.

Bovengrondse brengvoorzieningen 

(vervanging)

2016 100 0 100 0 Krediet wordt nog aangewend.

Ondergrondse brengvoorzieningen 

(vervanging)

2016 250 1 249 0 Krediet wordt nog aangewend.

Informatie Beleids Plan fase 1 

(ontvlechting)

2016 530 0 265 265 Krediet wordt nog aangewend.

Informatie Beleids Plan fase 1 

(verdieping)

2016 220 0 110 110 Krediet wordt nog aangewend.

Overname werkplekken Regio 2016 20 0 20 0 Krediet wordt nog aangewend.

vervanging aanhanger 2016 40 0 40 0 Krediet wordt nog aangewend.

vervanging CNG achterlader 2016 270 0 270 0 Krediet wordt nog aangewend.

28 Mercedes bakwagen 2016 65 0 65 0 Krediet wordt nog aangewend.

902 Volvo shovel 2016 15 0 15 0 Krediet wordt nog aangewend.

klapnetten afzetcontainers 2016 5 0 5 0 Krediet wordt nog aangewend.

Materieel IBOR 2016 430 0 0 430 Kredieten voor IBOR worden afzonderlijk beoordeeld 

en voorgelegd aan de betreffende gemeente.

TOTAAL 5.174 149 3.784 1.241
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BIJLAGE 1: prognose 2016 BTW baten afvalstoffenheffing per regiogemeente 
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