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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 16 februari 2017 
 
(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 T. Kool Lid AB 
gemeente Tiel De heer L. Verspuij Voorzitter DB en AB 
gemeente West Maas en Waal De heer Th. Steenkamp Plv van de heer A.H.M. de Vree 
gemeente Zaltbommel De heer S. Buwalda Lid AB  
   
Woordvoerders namens Avri De heer E.J. de Vries Directeur Avri / secretaris Bestuur, lid MT 
 De heer J. Gaasbeek Teamleider Financiën & I&A 
   
Afwezig m.k. De heer A.H.M. de Vree Lid AB 
 
 

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  De voorzitter opent de vergadering om 09.02 u en verwelkomt de aanwe-
zigen.  
 

   

2 Vaststellen agenda Punt 9 AB-voorstel keuze systeem en opties Plan Afval & Grondstoffen 
wordt doorgeschoven naar een extra AB-vergadering op 9 maart 2017. 
In deze vergadering wordt de keuze gemaakt.  
 
De heer Bel moet om 10.00 uur weg. Agendapunt 14  Terugkoppeling 
IBOR wil hij graag als portefeuillehouder IBOR bij de mededelingen be-
handelen.  
 

   

3 Mededelingen De schriftelijke mededelingen zijn vooraf aan de vergadering uitgedeeld 
en worden als bijlage bij het verslag gevoegd (bijlage 1). 
 

 De extra AB-vergadering van 9 maart vindt plaats op de werf in 

Tiel i.p.v. in Geldermalsen. Dit is ook doorgegeven aan de secre-
tariaten. 

  

 Kunststofafval Nedvang: 
Om welk bedrag gaat het? Een gedeelte hebben we recht op, dus 
het zou om zo’n € 900.000,- gaan. Avri heeft nog wat kosten weg 
willen strepen om Nedvang tegemoet te komen. Ook Nedvang 
heeft een tegemoetkoming gedaan. Het verschil ging nog over    
€ 400.000,-, wat als teveel beoordeeld is om weg te geven. 
 

 Terugkoppeling IBOR (agendapunt 14): er stond een afspraak 

gepland met alle IBOR-gemeenten en de heer Bel. Dit overleg is 
op verzoek van de gemeenten geannuleerd.  

   

4. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 

   

5a Vaststellen besluitenlijst AB 22 
december 2016 

Naar aanleiding van: 
 

 Blz 1, punt 3a, aanbestedingsbeleid: 
De heer Gerritsen had 2 vragen: 
1. Zijn er herstelacties gedaan voor 2016? 
2. Zijn er maatregelen getroffen voor 2017, zodat de regels niet 
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weer overtreden worden? 
Avri is op dit moment bezig om de procedure door te nemen, zo-
dat de regels voor iedereen duidelijk zijn. Daarnaast is Avri in ge-
sprek met het inkoopbureau van Regio Rivierenland om onder-
steuning te krijgen bij de aanbestedingen. De accountant heeft 
aangegeven dat zij steekproeven nemen over 2016. De accoun-
tant die de jaarrekening van 2015 heeft gecontroleerd, was pas 
eind september 2016 klaar, dus vorig jaar was er maar weinig 
mogelijkheid tot aanpassing.   

 

 Blz 2, punt 6, begrotingswijziging 2017: inzake het persbericht 

geeft de heer Reus aan dat de pers de zaken verkeerd opgepakt 
had, zoals bijv. dat goed scheiden niet loont, omdat het tarief om-
hoog gaat. Als er persberichten verstuurd worden, dan moet dat 
proactief gebeuren en conclusies zullen goed geformuleerd moe-
ten worden. De voorzitter geeft aan dat in dit geval het krantenar-
tikel gebaseerd was op de AB-stukken en er eerder was dan het 
persbericht. Waar mogelijk wordt pro-actief een persbericht ver-
stuurd.  De heer  Reus was blij met het interview met de directeur 
dat recent in de Gelderlander had gestaan. 

 

 Blz 3, ICT-projectplan 2017: de heer Kool mist hierin de af-
spraak dat er een overeenstemming moet zijn van de IBOR-
gemeenten voordat de ICT-projecten die alleen voor de IBOR 
gemeenten bedoeld zijn, uitgevoerd mogen worden. De voorzitter 
geeft aan dat dit niet opgenomen is in de notulen omdat dit een 
expliciet onderdeel vormde van het voorstel  De overige ICT pro-
jecten behoeven geen aparte instemming.  
 

 Blz 4, punt 12, IBOR: naar aanleiding van de tekst wil de heer 

Kool benadrukken dat IBOR-taken ook onder de verantwoorde-
lijkheid vallen van de GR en niet alleen het basispakket.  

 

 Blz 5, Zonnepark: wat is de laatste stand van zaken? De over-
eenkomst met de bouwer van het park is getekend. Alle stukken 
worden doorgelicht voor de bank om te kijken of de eindelijke on-
dertekening kan plaatsvinden. Zodra dit rond is, zal hier weer 
aandacht aan besteedt worden in onze communicatie. De bouw 
start in april en loopt door tot augustus. 

 
5b Cumulatieve actielijst en 

agendaplanning 
Naar aanleiding van: 

 2016-20: Avri heeft een brief gestuurd naar alle gemeenten met 
de mededeling dat Avri het bezwaar van de firma Maas in behan-
deling heeft genomen. Inmiddels is dit bezwaar afgehandeld, ook 
hiervan hebben de gemeenten bericht gekregen. Afvoeren. 

 2016-21: is afgehandeld. In de tussentijd heeft de stichting Die-
renlot een officieel bezwaar ingediend. Dit bezwaar is afgewezen 
in het DB. Als zij dit niet accepteren, kunnen ze naar de recht-
bank. EdV benadrukt dat Avri vanaf de weg inspecteert. Inmid-
dels worden de plekken gecheckt waarvan de adressen zijn aan-
gegeven door Vogelopvang Onder de regenboog. Afvoeren. 

 Agendaplanning: de heer Reus merkt op dat hij in de planning 
de onderwerpen voor de komende vergaderingen mist. Op het 
moment van verzenden was de planning nog niet bekend. In de 
volgende actielijst wordt de planning weer opgenomen.  

Actie BS  

 
Eenvoudige mutaties worden uitsluitend in de actielijst verwerkt. 

   

6. Sfeerimpressie platformbijeen-
komst 18 januari 2017 

De opkomst was weer goed, gemiddeld 20 personen. Deze laatste keren 
zijn vooral Culemborg en Tiel goed vertegenwoordigd. De deelname van-
uit gemeenten wisselt per keer. 
 

   

7. AB voorstel Productenboek 
Basispakket 2017 

Besluit: het AB besluit het voorstel Productenboek Basispakket 2017 
conform vast te stellen.  
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8. AB voorstel Aanpassingen  
tarieventabel 2018 

Aangezien er volgend jaar weer een verhoging van de afvalstoffenheffing 
plaatsvindt (o.a. als gevolg van verminderde inzet reserves) hebben enke-
le leden moeite met onderdeel A. 
 
Besluit: Onderdelen B en C worden ondersteund. Het AB besluit naar 
aanleiding van het voorstel Aanpassingen tarieventabel 2018 om onder-
deel A niet in te voeren. Dit onderdeel wordt eenmalig ingevoerd in 2019 
als onderdeel van het nieuwe afvalsysteem (net als destijds bij de invoe-
ring van ‘Goed scheiden loont’). 

   

9. AB voorstel keuze systeem en 
opties Plan Afval & Grondstof-
fen 

Dit onderdeel is niet behandeld, omdat besluitvorming hierover volgt in 
een extra geplande vergadering op 9 maart 2017. 
 

   

10. AB voorstel Nota Risicomana-
gement en weerstandvermogen 
2017 

Naar aanleiding van het voorstel komen de volgende opmerkingen naar 
boven: 

- Er worden complimenten gemaakt over de kwaliteit van toege-
stuurde stukken en de discussie spitst zich toe op de vraag hoe 
er in de toekomst toegewerkt zou moeten worden naar het niveau 
van het gewenste vermogen. Daarbij wordt de opmerking ge-
maakt dat gemeenten zelf rekening moeten houden in hun eigen 
reserves nu de reserves van Avri zwaar onvoldoende zijn. Daar 
tegen over wordt gesteld dat het ook mogelijk is om de tegenval-
lers op te vangen met een verhoging van de afvalstoffenheffing. . 
 

- De heer Steenkamp roept de besluitvorming door Regio Rivieren-
land in herinnering die plaatsvond ondanks het negatieve advies 
vanuit Avri en geeft aan dat het goed is om te beseffen dat we 
met de gestegen afvalstoffenheffing en de extra stijging die nu ei-
genlijk nodig is, aangelopen zijn tegen de consequenties van 
eerdere besluiten om de reserves onder het minimum niveau te 
laten zakken.  
 

Besluit: het AB neemt het voorstel Nota Risicomanagement en weer-
standsvermogen 2017 aan. Het aanzuiveren van de reserves wordt mee-
genomen in de begroting. Er zullen verschillende scenario’s beschreven 
worden.  

   

11. AB voorstel Nota Reserves en 
voorzieningen 2017 

EdV geeft aan dat er twee schoonheidsfoutjes in het voorstel staan, nl.: 
- Blz 3, eerste tabel, overhead moet 10% zijn i.p.v. 20%;  
- Blz 3, tweede tabel: moet pluspakket zijn.  

 
Enkele AB-leden vinden de bandbreedte tussen minimaal 10% ( € 
575.000) en maximaal 20% (€ 1.150.000,-) erg groot. 
Op het voorstel vanuit Zaltbommel om de bandbreedte te beperken tot 
maximaal 15 % wordt dan ook positief gereageerd. 
 
Besluit: het AB gaat akkoord met het AB-voorstel Nota Reserves en 
Voorzieningen 2017 met de aanpassing dat de maximale bandbreedte te-
ruggebracht wordt naar 15% en met de toezegging dat precaire zaken 
voorgelegd worden aan het AB. 

   

12. Evaluatie Platformbijeenkom-
sten 

Gezien de toename van het aantal deelnemers en de reactie vanuit de 
raadsleden bij de laatste bijeenkomst besluit het AB om door te gaan met 
het organiseren van platformbijeenkomsten. 
 
Gemeente Neerijnen zal hierover een brief krijgen. Actie EdV 

   

13. Strategisch Bedrijfsplan 2017-
2020 

Het strategisch bedrijfsplan ligt ter bespreking voor. Het doel is om input 
van het AB te krijgen of er zaken bij moeten en of er zaken weggelaten 
kunnen worden.  
 
De input die gegeven wordt is als volgt: 
 
Geldermalsen: de basis is oké, Hij mist de rol die Avri wil spelen ten aan-
zien van mogelijke verwerking van afval, zoals bijvoorbeeld vergisting.  
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Culemborg: De heer Reus adviseert om meer gebruik te maken van nieu-
we methodes zoals social media en overweeg om een klantenpanel in het 
leven te roepen. Organiseer dat je feedback krijgt van de klanten. Ook 
moeten de doelen duidelijk zijn. 
 
Maasdriel: heeft wat moeite met de strategische doelen bij IBOR. De heer 
De Vreede adviseert om deze tijd te gebruiken om te bepalen wat Avri wil 
met de IBOR-taak. Uitbreiding of een afbouwscenario. 
 
Buren: de heer De Ronde zet vraagtekens bij de IBOR-/rioleringstaken als 
core business van Avri. 
 
Neder-Betuwe: probeer meer van buiten naar binnen te werken. De heer 
Gerritsen sluit zich aan bij de opmerkingen van de heer Reus. 
 
Zaltbommel: vindt het belangrijk om te consolideren en geen uitbreiding 
van taken.  
 
Neerijnen: GNL kan consequenties hebben voor het strategisch bedrijfs-
plan. Worden taken teruggegeven of worden ze uitgebreid. 
 
Tiel: de voorzitter heeft vanuit zijn gemeente meerdere aandachtspunten 
meegekregen, nl.: 

 Aandacht voor het SMART maken van doelen. 

 Paragraaf 2.3, transities: wanneer zijn deze nu geslaagd? 

 Meer aandacht besteden aan maatschappelijk ondernemen, denk 
daarbij aan stages en Werkzaak. 

 Inwoners meer aan de voorkant betrekken bij voorstellen. Vooral 
bij het plan Afval & Grondstoffen was dit wenselijk geweest. 

 Aandacht voor HRM beleid, zoals gesprekken met bonden voor 
generatiepact.  

 Aandacht voor het zo efficiënt mogelijk inrichten van de organisa-
tie en consequenties op ICT-gebied. Liever niet te efficiënt om te 
zorgen  dat er voldoende werkgelegenheid blijft. 

 Toezicht en handhaving medewerkers, meer aandacht geven dat 
zij het goede voorbeeld geven op straat (op de juiste manier aan-
spreken van inwoners). 

 Aandacht voor het leuker maken van afval weggooien.  

 Tiel meldt zich graag aan als er een mogelijke pilot gedraaid moet 
worden om de transitie te maken van output naar outcome. 

 De flexibele schil van 30%, kan dit lager? Antwoord: dat kan, 
maar niet zonder hogere risico's en kosten. 

 
Reactie van EdV: 
EdV neemt de gemaakte opmerkingen, waar mogelijk, mee in de definitie-
ve versie die ter besluitvorming terugkomt. Dat wordt een korte versie die 
op B1 niveau geschreven wordt. Op verzoek van Tiel blijft ook de langere 
versie gehandhaafd.  
 
Maasdriel stelt ter discussie of IBOR wel een taak is voor Avri. Omdat de 
helft van het personeel bij Avri aan de IBOR taak werkt, is volgens de di-
recteur duidelijkheid voor het personeel op dit punt noodzakelijk. Dit be-
treft een fundamenteel punt en zal daarom besproken moeten worden 
voordat het strategisch plan van Avri definitief ter besluitvorming kan wor-
den voorgelegd. 
 
Afspraak: Het AB besluit om de vraag of IBOR een taak is voor Avri te 

plaatsen op de agenda van 13 april 2017. Actie BS  

   

14. Terugkoppeling IBOR Zie mededelingen. 

   

15. Kadernota 2018 Een aantal leden merkt op dat het variabele deel van de afvalstoffenhef-
fing gelijk blijft en het vaste deel omhoog gaat. Zij zouden graag zien dat 
het andersom gebeurd. Goed scheiden moet echt beloond worden. En we 
kunnen dan beter sturen. 
De heer Gerritsen merkt op dat het IBOR-deel beperkt is. 
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Hoewel de kadernota ter kennisgeving wordt aangeboden aan het AB en 
aan de raden, is het indienen van zienswijzen altijd mogelijk. 

   

16. Rondvraag Avri app:  
De heer Van Meijgaarden vraagt of er gekeken kan worden naar de app. 
Je kan nl. een reeks data downloaden, maar het verwijderen moet per da-
tum. Zou de app aangepast kunnen worden, zodat je ook een reeks kan 
verwijderen? EdV neemt dit mee. Actie EdV 

   

17. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 11.11 uur de vergade-
ring. 

  
  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. 
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Bijlage 1 Concept verslag 16 februari 2017 
 

 

Mededelingen 
Algemeen Bestuur 

16 februari 2017 

 

 
 

 Stand van zaken informatieavonden gemeenten 
De meeste gemeenten zijn ondertussen bezocht. De aanwezigen stellen kritische vragen, maar zijn bereid 
om voor 1 van de twee varianten te kiezen. De sfeer is over het algemeen goed en soms zijn er complimen-
ten voor de presentatie en de beantwoording van de vragen.  Daar waar er al uitspraken gedaan zijn (Cu-
lemborg, Neder-Betuwe en Lingewaal) gaat de voorkeur uit naar variant 1. In de meeste gevallen is expli-
ciet aandacht gevraagd voor:  

 de wijze van communiceren naar de burgers 

 maatwerk t.b.v. inwoners die afval niet weg kunnen brengen (variant 1) 

 luier- en continentieafval 
 
 

 Kunststofafval Nedvang 

Avri is niet tot overeenstemming gekomen met Nedvang over de vordering van Avri op Nedvang over 2015. 
Onze advocaat zet daarom de benodigde stappen richting een kort geding. Daarin wordt geëist dat Avri al-
vast het bedrag krijgt waar we in ieder geval recht op lijken te hebben. Daarna volgt een bodemprocedure 
voor betaling van de overige gelden. 
 
 
 
 
 


