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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 13 oktober 2016 
 
(Vergaderzaal Avri te Geldermalsen) 
 
 

   
Aanwezige AB-leden   
gemeente Buren De heer H. de Ronde Lid AB 
gemeente Culemborg De heer J.A.W.A. Reus Lid AB  
gemeente Geldermalsen De heer R. van Meygaarden Lid AB 
gemeente Lingewaal De heer G. Bel Lid DB, vicevoorzitter AB 
gemeente Maasdriel De heer J.H.L.M. de Vreede Lid DB en AB 
gemeente Neder-Betuwe De heer H. Gerritsen Lid AB 
gemeente Neerijnen De heer J. Andriesse Plv. lid AB 
gemeente Tiel De heer L. Verspuij Voorzitter DB en AB 
gemeente West Maas en Waal De heer A.H.M. de Vree Lid AB 
gemeente Zaltbommel De heer S. Buwalda Lid AB  
   
Woordvoerders namens Avri De heer E.J. de Vries Directeur Avri / secretaris Bestuur, lid MT 
 Mevrouw H. van Keulen Manager Klant & Advies, lid MT 
 Dhr. S. Stollman Interim Beleidsmedewerker Avri 
Afwezig 
gemeente Neerijnen De heer T. Kool Lid AB 
 

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur en verwelkomt de aanwezigen.  
   
2 Agenda De agenda wordt conform vastgesteld.  
   
3 Mededelingen De schriftelijke mededelingen worden ter vergadering uitgereikt. De ter vergadering uit-

gereikte notitie van het projectteam zonnepark leent zich prima voor informatieverstrek-
king aan de raden.  
In de vergadering van de RvC is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het communica-
tietraject. Ook naar de raden moet gericht communicatie worden ingezet. 

   
4 Vaststelling 

verslagen  
 
 

4.a - Verslag AB 8 september 2016 
Er zijn tekstueel noch n.a.v. het verslag reacties. 
Conclusie: Het verslag wordt conform vastgesteld.  
 
4.b – Cumulatieve actielijst en agendaplanning  
Eenvoudige mutaties worden uitsluitend in de actielijst verwerkt.  

   
5 Terugkoppe-

ling uit plat-
formbijeen-
komst 14 
september 
2016 

De twintig aanwezige raadsleden bevestigden het nut van de platformbijeenkomsten.  
De informatieverstrekking inzake het Zonnepark tijdens de Platformbijeenkomst resul-
teerde in applaus.  
Naar aanleiding van de Burap vond een discussie plaats over de vraag of de afvalstof-
fenheffing zou moeten stijgen, dan wel op de reserves zou moeten worden ingeteerd. 
De meningen hierover bleken verdeeld. Wat betreft het inzamelen van papier was een 
grote meerderheid voorstander van het voorstel dat vandaag voorligt onder punt 7, al 
waren er vanuit de gemeente Culemborg kanttekeningen. 

   
TER BESLUITVORMING 

6 Regionale 
Visie Afval & 
Grondstof-
fen Rivieren-
land (Regio-
nale Visie 
A&G) 

De visie is opgesteld door Avri samen met beleidsambtenaren van de tien gemeenten. 
De voorzitter geeft aan dat de beleidsdoelstelling is gericht op maximaal 75 kilo restafval 
per huishouden in 2020. 
 
Vanuit het AB worden de volgende aandachtspunten ingebracht: 
 De heer De Vree stelt vast dat de zienswijze van de gemeente West Maas en Waal 

de overige AB-leden niet heeft bereikt. De gemeente is niet tegen de ambitie op 
zich, maar stemt tegen het voorstel omdat de visie is losgekoppeld van het beleids-
plan en daardoor geen zicht bestaat op de wijze van realisatie, (financiële) gevolgen 
en de wijze van uitvoering.  
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 De gemeenten Buren en Maasdriel delen de kanttekening inzake onzekerheden zo-
als geuit door West Maas en Waal, maar stemmen in, net als de andere gemeenten. 

 Er wordt aandacht gevraagd voor zorgvuldige communicatie. De directeur meldt dat 
voldoende middelen ten behoeve van communicatie zijn gereserveerd 

 Geadviseerd wordt om het beleidsplan voor het zomerreces 2017 in besluitvorming 
te brengen. De planning biedt weinig ruimte voor ‘error’.  

 
Besluit: Het AB besluit in meerderheid de Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-
2020 conform vast te stellen. De gemeente West Maas en Waal neemt de visie voor 
kennisgeving aan. 

   
7 Werkwijze 

samenwer-
king met 
verenigingen 
voor inzame-
ling van pa-
pier 

De voorzitter refereert aan de principiële discussie die eerder over dit onderwerp heeft 
plaatsgevonden. Voorliggend voorstel betreft de uitwerking. 
 
Reactie AB 
Het AB kan zich overwegend vinden in voorliggend voorstel, zij het met de volgende 
kanttekeningen, bezwaren en pleidooien: 
 Handhaving van de status quo met een geringe aanpassing is voor de Culemborgse 

raad te gering. Er bestaat raadsbreed steun voor afbouwen van de huidige praktijk 
en wordt gepleit voor een mogelijkheid om zelf afspraken met de verenigingen te 
kunnen maken. De huidige sterfhuisconstructie acht de raad niet eerlijk. Het is im-
mers zeer uitzonderlijk wanneer een vereniging zich terugtrekt. Culemborg zou bij 
voorkeur het huidige contract met de verenigingen met één jaar verlengen zodat in 
deze extra tijd kan worden toegewerkt naar een eerlijker systeem waardoor meer 
verenigingen in de gelegenheid worden gesteld om extra inkomsten te genereren.. 

 De raden van Lingewaal en Geldermalsen achten het subsidiëren van verenigingen 
geen taak voor Avri en hebben er moeite mee dat zonder deze praktijk de afvalstof-
fenheffing zou kunnen worden verlaagd. 
. 

 
Desgevraagd meldt de directeur dat bij gebrek aan belangstelling van verenigingen het 
papier door Avri zal worden ingezameld tot zich weer een belangstellende vereniging 
meldt. Daarnaast meld de directeur dat voorliggend voorstel het door Tiel voorgestelde 
systeem niet uitsluit. Dit systeem wordt al gehanteerd in Maasdriel.  

 
 

De voorzitter concludeert na een inventarisatie dat de gemeenten Lingewaal, Gelder-
malsen, Neerijnen en Culemborg het inzamelen van papier liever in het pluspakket zou-
den onderbrengen, maar de meerderheid vindt dat dit binnen het basispakket hoort. 
 
De voorzitter stelt na stemming vast dat voorliggend voorstel conform is aangenomen. 
De heer Reus stemt tegen het voorstel en legt een stemverklaring af. Hij heeft er geen 
begrip voor dat er niet kan worden nagedacht over het leveren van maatwerk.  
 
Besluit: Het AB besluit in meerderheid: 
1. de 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 inza-

meling door verenigingen binnen de eigen gemeente toe te staan;  
3. een overeenkomst met de huidige verenigingen aan te gaan, die loopt tot 31 decem-

ber 2019, waarin de nieuwe wijze van samenwerking is opgenomen. 
   
8 Bestuurs-

rapportage 
2016  
(Burap 2016) 

Het AB gaat akkoord met het voorstel met de volgende kanttekeningen: 
 De nota risico’s en reserves biedt veel inzicht. De conclusies van de studie naar 

risico en reserves zijn ook relevant voor de tariefontwikkeling. 
 Er is – behalve bij de gemeenten Tiel en West Maas en Waal - geen draagvlak 

voor het aanspreken van de reserves. Tiel wil geen twee momenten in het jaar 
creëren waarop tarieven worden vastgesteld; dit hoort bij de begroting te gebeu-
ren. De overige leden van het AB kiezen voor financiële dekking van het ontsta-
ne begrotingstekort via een extra tariefverhoging voor 2017 van vier euro, waar-
over goed moet worden gecommuniceerd. Voorkomen moet worden dat de las-
tenverhoging bij de gemeenten terecht komt.\ 
 

Volgens de gemeente West Maas en Waal kan tariefverhoging in 2017 procedureel 
geen optie zijn aangezien de discussie over de begroting 2017 reeds is gevoerd. 
De directeur legt uit dat van oudsher de standaard werkwijze was om in december 
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een begrotingswijziging voor te leggen teneinde zo goed mogelijk te kunnen aan-
sluiten bij de ontwikkelingen op de wereldmarkt van grondstoffenprijzen. Binnen de 
nieuwe GR is een wijzigingsbevoegdheid van het AB opgenomen om te voorkomen 
dat de begrotingswijziging via de raden geaccordeerd moet worden. Juridisch is het 
dus mogelijk dat het AB in december besluit over de tariefverhoging. De directeur 
legt uit dat technisch-procedureel is afgesproken om stukken twee maanden tevo-
ren toe te sturen zodat lokaal behandeling mogelijk is.  
In de Burap worden niets gemeld over de financiën w.b. het pluspakket. 
 
De directeur legt uit dat Avri minder inkomsten heeft uit het variabele deel van de 
afvalstoffenheffing, omdat de burger veel minder afval aanbiedt. Dit is het gevolg 
van de gescheiden inzameling van drankkartons. Dit tekort aan inkomsten is struc-
tureel. Verhoging van het basis tarief met vier euro in 2017 voorkomt dit tekort.  
 
De voorzitter concludeert dat het AB instemt met vier euro tariefverhoging,  
  
Besluit: Het AB besluit:  
1. de bestuursrapportage 2016 vast te stellen;  
2. in te stemmen met de in de bestuursrapportage opgenomen begrotingswijzigin-

gen voor 2016;  
3. Aanvullend krediet te verlenen ad € 13.000,= voor de vervanging van bedrijfs-

containers. 
   
9 AB voorstel 

benoeming 
accountant 

Besluit: Het AB besluit: 
1. de opdracht tot uitvoering van de accountantsdiensten voor de controlejaren 

2016 en 2017, met een optie tot verlenging van de overeenkomst met maximaal 
twee keer één jaar, te gunnen aan Baker Tilly Berk te 's-Hertogenbosch;  

2. de heer E.J. de Vries, directeur Avri, te mandateren om de overeenkomst met 
Baker Tilly Berk namens het Algemeen Bestuur te ondertekenen;  

3. het protocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2016 van Avri vast 
te stellen. 

   
   

TER BESPREKING 
10 Presentatie 

Regionaal 
Beleidsplan 
Afval en 
Grondstof-
fen  
 
(* Presentatie 
in bijlage bij 
verslag) 
 

De heer Stollman verzorgt een toelichting op het beleidsvoorstel A&G aan de hand 
van een PowerPointpresentatie. De presentatie is in bijlage bij het verslag ge-
voegd. Er worden twee mogelijke modellen voor de toekomst gepresenteerd, waar-
bij model A is gebaseerd op het principe van omgekeerd inzamelen.  
 
Reacties 
 Er gaat steeds meer een roep op voor eindscheiding. Hierin spelen signalen 

mee dat scheiding niet zinvol zou zijn en burgers niet kunnen worden opgeza-
deld met een toenemend aantal verzamelunits. De heer Stollman acht het be-
langrijk om bestuurlijk de juiste argumenten te kennen om inhoudelijk goed te 
communiceren en tegengewicht te kunnen bieden. Voor veel afvalstromen is 
eindscheiding geen optie. Dan is de vervuiling vaak zo groot dat alleen verbran-
ding nog een optie kan zijn.  

 In de praktijk blijkt omgekeerd afval inzamelen in combinatie met ‘goed scheiden 
loont’ niet tot meer bijplaatsingen te leiden.  

 Verminderde personele behoefte kan via natuurlijke afvloeiing worden opgelost. 
 Het AB acht het wenselijk om de beide scenario’s als gelijkwaardig en zonder 

waardeoordeel aan de raden voor te leggen.  (Actie) 
  

Afgesproken wordt dat in de (gewijzigde) presentatie voor de raden zal worden 
benadrukt dat dit een vervolgstap van de vandaag vastgestelde visie.  
Verzocht wordt om de analyse te verscherpen zodat kosteninvestering versus ren-
dement helder is en zichtbaar wordt waar effectief de meeste winst valt te behalen. 
De PM-post in de presentatie omvat de milieustraten, KCA en kleine grondstoffen. 
In de gewijzigde presentatie zullen deze punten meer expliciet worden opgenomen.  
 
De vervolgprocedure wordt als volgt vastgesteld: Na de platformbijeenkomst in 
november, zal in de periode december / januari binnen alle gemeenten een presen-
tatie aan alle raden volgen. Vooruitlopend op de decembervergadering in het AB? 
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zal deze ‘roadshow’ om praktische redenen alvast met de griffiers worden inge-
pland. (Actie) 
. 
In juni zal het AB het beleidsplan vaststellen.  

   
11 Rondvraag 

en sluiting 
 

 De heer Bel complimenteert de werknemersdelegatie in het GO met de con-
structieve wijze waarop zij zich inzetten. 

 Mocht de behandeling van het rekenkameronderzoek door de gemeenteraad 
van Lingewaal tot bijzonderheden leiden, dan zal de heer Bel dit terugkoppelen. 

 
De voorzitter sluit om 11.10 uur de vergadering.  

 
 
 
 
  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. 
 
 


