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Voorstel 
 

1. De begroting 2017 (inclusief de meerjarenbegroting tot en met  2020) van Avri vast te stellen. 
2. In te stemmen met de reactie van het DB Avri ten aanzien van de binnengekomen zienswijzen 

van de gemeenten. 
3. De incidentele meerkosten 2015 en 2016 voor de uitvoering van de extra GFT inzameling in de 

zomermaanden (pluspakket) te dekken middels een onttrekking uit de Algemene Bedrijfsreserve 
van Avri.  

4. In te stemmen met de  programma indeling van de begroting 2017 (basispakket, pluspakket en 
bedrijfsafval).  

5. In te stemmen met de in de begroting opgenomen investeringskredieten 2017 (€  1.889.500) 
behoudens het krediet IBP fase 2 uitvoering projecten. Votering van dit krediet vindt plaats via 
een afzonderlijk voorstel dat t.z.t. wordt voorgelegd aan het AB.  

6. Kennis te nemen van het standpunt van de accountant ten aanzien van de aanvulling  van de 
voorziening stortplaats in het jaar 2015 en in te stemmen met de verwerking van de financiële 
consequenties in voorliggende begroting 2017.    

 

 
Inleiding 
Wij bieden u bijgevoegd de begroting 2017 ter besluitvorming aan. Op 15 april hebben wij de concept 
begroting 2017 voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten en hen uitgenodigd om hier 
schriftelijk op te reageren. Wij hebben van een achttal gemeenten hun zienswijze op de begroting 
ontvangen. Deze zienswijzen en onze reactie daarop treft u eveneens bijgevoegd aan in de " nota 
zienswijzen begroting 2017 Avri". De zienswijzen vormen voor ons geen reden om de inhoud van de 
begroting 2017 aan te passen. 
 
Naar aanleiding van de controle op de jaarrekening 2015 heeft de accountant  aangedrongen op dotatie 
in 2015 aan  de voorziening stortplaats. Deze opmerking heeft ertoe geleid dat wij de jaarrekening 2015 
op dat punt hebben moeten aanpassen. De financiële gevolgen hiervan voor het meerjarenperspectief 
zijn verwerkt in de begroting 2017 en de meerjarenramingen 2018 - 2020. Het voorgaande heeft geleid 
tot een aanvullende dotatie aan de voorziening stortplaats van € 328.000 in 2015. De voorziening 
inzameling AVH voorziet in de dekking hiervan. De tarieven afvalstoffenheffing 2017 tot en met 2020 zijn 
hier niet op aangepast. Hierdoor krijgt  de voorziening inzameling AVH (in vier jaar tijd) dit bedrag weer 
"teruggestort". Het saldo van de voorziening inzameling AVH is in de voorliggende begroting ultimo 2020 
even zo hoog als het saldo vermeld in de begroting 2017 versie 3 van 15 april.  
 
De financiële begroting wijkt in financieel opzicht af van de versie die op 15 april naar de gemeenten is 
gestuurd. Dit geldt voor alle teksten, getallen, grafieken, tabellen en overzichten waarin iets wordt 
vermeld over de (hoogte) van de voorziening inzameling afvalstoffenheffing. Daarmee is feitelijk sprake 
van een gewijzigde begroting t.a.v. het exemplaar dat voorgelegd is aan de gemeenteraden. Wij kiezen 
hier desondanks voor omdat de wijzigingen voortvloeien uit de jaarrekening 2015 en deze (automatisch) 
hun doorwerking hebben naar de cijfers van de begroting 2017. 
 
Beoogd effect 
Het voldoen aan de wettelijke termijn voor het indienen van de begroting bij de provincie. 
Hiermee wordt bovendien vroegtijdig inzicht gegeven in de ontwikkeling van het tarief afvalstoffenheffing 
aan de deelnemende gemeenten. 
 
  



Argumenten 
 

1.1 Het vaststellen van de begroting en de daarin opgenomen (programma)budgetten is een 
wettelijke bevoegdheid van het AB.  
 
2.1 De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het AB de zienswijzen van de deelnemende 
gemeenten bij de besluitvorming omtrent de begroting betrekt. 
 
3.1 Gezien het begrotingsproces acht het Dagelijks Bestuur het niet redelijk  om deze lasten bij de 
betreffende gemeenten in rekening te brengen 
De stijging van uitvoeringskosten is bij de jaarrekening 2015 geconstateerd en niet zichtbaar in de 
conceptbegroting 2017. 
 
4.1 Artikel 2 van de financiële verordening Avri schrijft voor dat het algemeen bestuur - bij aanvang 
van een nieuwe bestuurstermijn - de programma indeling van de begroting vaststelt.  
 
5.1 Het algemeen bestuur autoriseert met het vaststellen van de begroting de investeringskredieten 
(artikel 4 financiële verordening Avri).  

In de begroting is aangegeven dat de kredietaanvraag voor de 2e fase separaat aan uw bestuur 
wordt voorgelegd. Om dit te benadrukken hebben wij dit als zodanig opgenomen in dit voorstel. 
 
6.1 Het standpunt van de accountant ten aanzien van de stortplaats is verwerkt in de concept 
jaarrekening 2015 van Regio Rivierenland.  
De financiële consequenties van de correctie hebben automatisch hun doorwerking naar de 
begroting 2017. Wij hebben de begroting hierop aangepast zodat het Algemeen  Bestuur over de 
meest actuele cijfers beschikt. 

 
 
Kanttekeningen 
 

3.1 het dekken van tekorten uit het pluspakket ten laste van de algemene bedrijfsreserve Avri is niet 
in lijn met de algemene beleidslijn dat tekorten en overschotten uit het pluspakket verrekend worden 
met de betreffende gemeenten. 
 
6.1 De begroting wijkt hierdoor af van de zienswijze versie die aan de gemeenten is aangeboden. 
De opmerking van de accountant leidt op veel plekken binnen de begroting 2017 tot aanpassing 
(alle passages die melding maken van de voorziening inzameling AVH en voorziening stortplaats). 
De begroting 2017 is hierop aangepast en wijkt daarmee af van het exemplaar dat op 15 april is 
aangeboden aan uw bestuur en de gemeenteraden. De gemeenteraden hebben dit niet kunnen 
betrekken binnen hun zienswijze. Het tarief afvalstoffenheffing is niet aangepast. 
 
6.2 Het AB van regio Rivierenland heeft formeel nog niet ingestemd met de jaarrekening 2015  
De correctie is op verzoek van de accountant verwerkt in het concept dat ter behandeling voorligt in 
het AB van Regio Rivierenland. 

 
Communicatie 
De begroting 2017 wordt digitaal beschikbaar gesteld via de website van Avri. 
 
Financiën 
 
Begroting 2017 
Het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing stijgt in 2017 met € 14 per huishouden ten opzichte van 2016. 
De stijging is het gevolg van twee externe ontwikkelingen; de dalende grondstofprijzen op de 
wereldmarkt (€10) en de gevolgen van de lagere rekenrente die de provincie hanteert voor het 
doelvermogen van de stortplaats (€8). De stijging is teruggedrongen door de inzet van incidentele 
middelen, zoals het overschot op de jaarrekening 2015. Uitgangspunt binnen het basispakket is een 
kostendekkende exploitatie. De begroting 2017 inclusief meerjarenbegroting t/m 2020 voldoet hieraan. 
 
 
  



Het exploitatieresultaat van het programma basispakket bedraagt € 11.000 negatief en wordt onttrokken 
uit de voorziening inzameling AVH . Dit is het gevolg van een gering afrondingsverschil tussen kosten- 
en opbrengstentarief. De stijging wordt verwerkt in het basistarief. Deze stijgt van € 114 (2016) naar € 
128 per huishouden (2017). Het programma pluspakket wordt voor de exploitatie van Avri neutraal 
uitgevoerd. Het positieve exploitatieresultaat van het programma Bedrijfsafval (€8.000) wordt afgestort 
naar de Algemene Bedrijfsreserve Avri. 
 
Meerjarenbegroting 
Het tarief afvalstoffenheffing stijgt per 2018 met € 11. Prijsindexeringen zorgen jaarlijks voor een 
autonome stijging van het tarief afvalstoffenheffing met € 2. Belangrijkste oorzaken van de tariefsstijging 
per 2018 zijn de dalende vergoeding voor het kunststof verpakkingsafval (€2) en de lagere incidentele 
inzet van de Voorziening Inzameling AVH (€ 5). Per 2019 en 2020 zijn prijsindexeringen en de jaarlijks 
lagere inzet van de Voorziening Inzameling AVH (€1) oorzaken van de geleidelijke stijging van het tarief 
afvalstoffenheffing naar € 205 in 2020. 
 
Investeringen 
Er wordt voor € 1.889.500 investeringskrediet aangevraagd voor vervangingsinvesteringen, met name 
voor materieel en inzamelmiddelen. De kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen zijn verwerkt 
in de meerjarenbegroting. 
 
Reserves en voorzieningen 
De voorziening Inzameling AVH blijft gedurende de begrotingsperiode onder het minimale niveau ter 
dekking van de risico’s.  
 

 
 
Avri is voornemens de risico’s in overleg met de gemeenten te actualiseren. De actualisatie van risico's 
vindt de komende maanden plaats. Wij gaan binnen dat kader in op de beantwoording van de vraag 
welke beheersmaatregelen getroffen moeten worden om weerstand te bieden aan bepaalde risico's en 
hoe hoog het gewenste weerstandsvermogen moet bedragen. Daarbij wordt ook ingegaan op de wijze 
waarop  voorzien kan worden in het benodigde weerstandsvermogen (door Avri dan wel door de 
gemeenten zelf of door combinatie hiervan). De beantwoording van deze vragen zal zoveel mogelijk 
plaatsvinden in de vorm van scenario's zodat varianten besproken kunnen worden en in gezamenlijk 
overleg met de gemeenten de uiteindelijke keuzes gemaakt kunnen worden. Besluitvorming door het AB 
kan dan plaatsvinden in de vergadering van februari 2017.  
 
De Algemene Bedrijfsreserve Avri blijft in de meerjarenbegroting rond het niveau van 0,9 mln, factor 1,0 
(voldoende). 
 
Bijlagen 

1. Begroting 2017 inclusief meerjarenbegroting t / m 2020 (versie 5.0  versie AB 7 juli 2016; 
2. Nota zienswijzen begroting 2017 Avri 



 


