
 Aan : Algemeen Bestuur Avri 
Vergadering : 22 december 2016 
Agendapunt :  
Van : Dagelijks Bestuur Avri 
Onderwerp : Begrotingswijziging 2017 

 

 

Voorstel 

1. In te stemmen met voorliggende eerste begrotingswijziging op de primaire begroting 2017 
 

 
Inleiding 
In de door het AB vastgestelde bestuursrapportage 2016 van Avri (hierna: Berap) is beschreven dat 
Avri tegenvallende inkomsten heeft op het variabel deel van de afvalstoffenheffing. De reden hiervoor is 

dat inwoners veel minder vaak restafval aanbieden als gevolg van de verbeterde scheiding van 
drankenkartons. Dat leidt gemiddeld op jaarbasis tot 1,5 minder aanbiedingen per huishouden, 
waardoor er in de werkelijkheid gemiddeld €6 minder aan afvalstoffenheffing op het variabele gedeelte 
binnenkomt bij Avri. Deze tegenvaller voor Avri die in de Berap 2016 is vastgesteld, werkt door in de 
begroting 2017. De begroting 2017 is immers al ruim voor de Berap 2016 vastgesteld. De gemiddelde 
afvalstoffenheffing is in de begroting 2017 berekend op €189. Deze heffing bestaat uit een basisdeel 
en een variabel deel. Als gevolg van de verminderde inkomsten (€6) in het variabele deel, zal daarom 
de heffing in 2017 niet gemiddeld 189 zijn (zoals berekend bij de primaire begroting 2017), maar als 
gevolg van het daadwerkelijke aanbiedgedrag voor 2017 maar €183 bedragen. 
 

Maatregel: stijging basistarief 
Om te voorkomen dat we ook in 2017 te weinig inkomsten krijgen uit het variabele deel, heeft het 
Algemeen Bestuur bij de behandeling van de Berap in oktober 2016 aangegeven de effecten van de 
verminderde inkomsten uit het variabele deel, te willen verwerken in het basisdeel. Dit door een 
stijging van basistarief met €4. Deze wijziging komt nu tot uitdrukking in de voorliggende 
begrotingswijziging 2017. Door de stijging van €4 op het basistarief, komt de gemiddelde 
afvalstoffenheffing in 2017 in de praktijk uit op €187 in plaats van €183.  
 
Bijkomend: daling van kosten 
Ook voor de kosten geldt dat sommige effecten, die vermeld werden in de Berap 2016, nog niet 
bekend waren bij het opstellen van de primaire begroting 2017 en hier dus niet in verwerkt zijn. Die 
kosten zijn dankzij de verbeterde scheiding (meer grondstoffen en minder restafval) gedaald met €2, 
waardoor de kosten per huishouden nu gemiddeld €187 bedragen in plaats van gemiddeld €189 zoals 
vermeld bij de primaire begroting 2017.  
 
Gevolg: daling gemiddelde afvalstoffenheffing 

De stijging van €4 op het basistarief leidt tezamen met de €6 daling aan inkomsten op het variabele 
deel tot een afvalstoffenheffing die €2 lager ligt dan de heffing die berekend was in de primaire 
begroting. Aangezien de uitgaven ook gedaald zijn met €2 (van €189 naar €187), zijn de inkomsten en 
uitgaven in balans (kostendekkend).  
 
Samengevat 

De niet voorziene daling van de inkomsten (€6) uit het variabele tarief, is gecompenseerd met een 
stijging van €4 op het basistarief. Meer was niet nodig, omdat de kosten ook met € 2 gedaald zijn. 
 
Beoogd effect 
De budgetten van 2017 bijstellen op basis van de gerapporteerde ontwikkelingen in 2016. 
 
  



Argumenten 
1.1 Het vaststellen van begrotingswijzigingen is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur 
 
1.2 Het bijstellen van de begroting is nodig om een kostendekkend tarief afvalstoffenheffing voor 2017 te 
kunnen opleggen en een tekort op de Voorziening Inzameling te voorkomen. 
Op basis van de huidige inzichten in 2016 wordt door middel van deze begrotingswijziging een 
exploitatietekort van € 0,4 mln. over 2017 - en een daaruit volgende onttrekking uit de Voorziening 
Inzameling - voorkomen. De Voorziening Inzameling heeft naar verwachting ultimo 2017 onvoldoende saldo 
om een dergelijk exploitatietekort op te kunnen vangen. 
 
Kanttekeningen 
1.1 De begrotingswijziging kent geen zienswijze procedure 
Evenals in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio Rivierenland is het toegestaan om in de huidige GR 
Avri begrotingswijzigingen zonder zienswijze procedure ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur voor te 
leggen. Er is ruim de tijd om deze begrotingswijziging binnen de gemeenten te behandelen. 
 
Communicatie 
Over een begrotingswijziging wordt niet extern gecommuniceerd. Over het tarief afvalstoffenheffing dat hieruit 
volgt wordt wel gecommuniceerd. 
 
Financien 
De begrotingswijziging is van toepassing op het programma Basispakket. De baten stijgen met  
€ 141.000 door de toename van de ingezamelde grondstoffen. Daarnaast dalen de kosten in totaal met € 
84.000. Enerzijds door lagere verwerkingskosten voor het restafval (€ 46.000). Anderzijds wordt dit 
veroorzaakt door diverse kostenmutaties zoals o.a. de vrijval van de eenmalige IKB reservering, stijging van 
verwerkingskosten voor hout, lagere brandstofkosten en lagere BTW (per saldo een daling van € 38.000). In 
totaal dalen hierdoor de gemiddelde kosten per huishouden met € 2,50.  
Ten aanzien van de opbrengsten afvalstoffenheffing (rechterkolom) zorgt de daling van het aantal 
aanbiedingen voor een gemiddelde daling van € 6,50 per huishouden op de afvalstoffenheffing.  
Samengevat dalen de kosten met € 2,50 per huishouden en de variabele opbrengsten met € 6,50 per 
huishouden. 
 
Om de exploitatie sluitend te krijgen wordt een stijging van het basisdeel van de afvalstoffenheffing van € 4 
voorgesteld (€ 6,50 - € 2,50). Het basistarief stijgt hierdoor van € 128 (primaire begroting 2017) naar € 132 
per huishouden. De gemiddelde afvalstoffenheffing daalt van € 189 naar (afgerond) € 187 per huishouden. In 
onderstaande tabel is de begrotingswijziging uiteengezet.  
 

 
 
De stijging van het basisdeel wordt verwerkt in de tarieventabel 2017, die onderdeel uitmaakt van de 
verordeningen 2017. Het exploitatiesaldo (als gevolg van afrondingsverschillen tussen kostentarief en tarief 
afvalstoffenheffing daalt met € 7.000 naar € 4.000. Dit bedrag wordt onttrokken uit de Voorziening Inzameling 
AVH.  
 

Ontwikkeling tarieven per huishouden Gemiddelde Gemiddeld

kosten tarief AVH

Tarieven primiaire begroting 2017 189,2 189,1

Begrotingswijziging Effect

Stijging opbrengsten grondstoffen -141.000 -1,6

Daling kosten verwerking restafval -46.000 -0,5

Overige kosten basispakket -38.000 -0,4

Daling aantal aanbiedingen huishoudens -593.000 -6,5

Stijging basistarief 375.000 4,0

Afrondingsverschil tarieven naar voorziening -7.000

Gemiddeld tarief 2017 na begrotingwijziging 186,7 186,6



 
Voorziening Inzameling 
De ontwikkelingen in baten en lasten worden opgevangen door een stijging van het tarief 
afvalstoffenheffing. Hierdoor wordt de Voorziening Inzameling niet extra aangesproken voor het 
begrotingsjaar 2017. Onderstaand is de meerjarige saldo ontwikkeling weergegeven. Hierin is een 
onttrekking uit de voorziening van € 544.000 als gevolg van het verwachte exploitatie resultaat over 
2016 verwerkt (o.b.v. bestuursrapportage 2016).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baten en lasten programma basispakket 
 
 
In onderstaande tabel is de begrotingswijziging in termen van baten en lasten uiteengezet en 
aangesloten op de presentatie in de primaire begroting 2017.  
Het baten- en lastentotaal in de totale begroting 2017 van Avri daalt met € 84.000 naar € 39,7 mln. 
In deze tabel worden de lagere BTW baten voor de gemeenten als gevolg van de gedaalde kosten 
inzichtelijk. Het totaalbedrag aan lagere BTW baten voor de gemeenten is € 27.000. 
 

 
 
Uitvoering 
- 
 
Bijlagen 
- 
 

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET Primaire Begr. Begroting

begroting wijziging na wijziging

Lasten

Lasten uitvoering basispakket 20.906.000 -57.000 20.849.000

BTW basispakket 13,5% 2.024.000 -27.000 1.997.000

Kwijtscheldingen 605.000 0 605.000

Totaal lasten programma basispakket 23.535.000 -84.000 23.451.000

Baten

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 5.393.000 141.000 5.534.000

Inzet reserves en voorzieningen 524.000 0 524.000

Baten afvalstoffenheffing basisdeel 12.069.000 375.000 12.444.000

Baten afvalstoffenheffing variabel deel 5.538.000 -593.000 4.945.000

Exploitatieresultaat programma basispakket 11.000 -7.000 4.000

Totaal baten programma basispakket 23.535.000 -84.000 23.451.000


