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Zienswijzen begroting 2017 Avri 
 
Inleiding: 
De begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Avri (Avri) is op 15 april 2016 aangeboden aan de raden 
van de deelnemende gemeenten. De gemeenten hebben op basis van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen de mogelijkheid om hun zienswijze over deze begroting binnen acht weken naar voren te brengen bij 
het Dagelijks Bestuur van Avri (DB Avri). Hetzelfde artikel bepaalt dat het DB Avri de commentaren waarin deze 
zienswijze is vervat, toevoegt bij de ontwerp-begroting zoals die uiteindelijk aangeboden wordt aan het Algemeen 
Bestuur van Avri (AB Avri). De voorliggende notitie gaat in op de ontvangen zienswijzen van de gemeenten. De 
zienswijzen worden allereerst kort per gemeente samengevat. Vervolgens volgt - daar waar nodig - een reactie van 
het DB Avri aan het AB Avri op de zienswijzen van de diverse gemeenten. De behandeling van de zienswijzen 
door DB heeft plaatsgevonden op 27 juni 2016. 
 
Samenvatting zienswijzen: 
De zienswijzen van de gemeenten worden allereerst kort per gemeente samengevat en weergegeven. Daarna 
volgt de reactie van het DB.  
 

Gemeente Buren 

1. Besluitvorming: 
Gemeenteraad van Buren stemt in met de begroting 2017. Stijging van het tarief 
Afvalstoffenheffing met € 14,- is punt van aandacht. Zij geven aan dat deze stijging 
echter al in 2015 was voorzien en dat zij begrijpen dat deze stijging wordt veroorzaakt 
door ontwikkelingen die moeilijk (of niet) te beïnvloeden zijn. 

 

Gemeente Culemborg 

1. Besluitvorming: 
De gemeenteraad van Culemborg heeft in zijn vergadering van 16 juni 2016 de 
conceptbegroting Avri 2017 behandeld en kan zich vinden in de begroting 2017 
(inclusief meerjarenramingen 2018 - 2020) Avri. De raad heeft daarbij de navolgende 
zienswijze geformuleerd: 

2. Stand voorziening inzameling AVH: 
De gemeenteraad spreekt zijn zorg uit over de lage stand van de voorziening 
inzameling afvalstoffenheffing. De gemeenteraad vindt het een ongewenste situatie 
om in de gemeentebegroting weerstandscapaciteit voor Avri op te nemen.  

3. Inzameling oud papier door verenigingen: 
De gemeenteraad roept het dagelijks bestuur van Avri op de vergoeding voor de 
verenigingen voor papierinzameling af te bouwen en te beginnen met het stopzetten 
van de jaarlijkse indexering. 

 
4. Reductie restafval, verlaging kosten inzameling en behoud serviceniveau  

De gemeenteraad verzoekt het dagelijks bestuur van Avri maatregelen te 
onderzoeken om de hoeveelheid restafval vergaand te verminderen, de kosten voor 
afvalinzameling te verlagen en het serviceniveau voor de bewoners gelijk te houden. 
 

 

Gemeente Geldermalsen 

1. Besluitvorming: 
De gemeenteraad van Geldermalsen heeft op 16 juni 2016 de concept 
programmabegroting 2017 behandeld. Hun zienswijze heeft betrekking op de inzet 
van de voorziening inzameling afvalstoffenheffing. Zij geven aan dat de voorgestelde 
optie 3 niet hun voorkeur heeft. Deze optie leidt ertoe dat er ongewenste risico's bij de 
gemeenten worden gelegd. Hun voorkeur gaat uit naar optie 4. Zij verzoeken het DB 
van Avri om deze opvatting te betrekken binnen de uitwerking van de 
(geactualiseerde) nota risicomanagement.  
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Gemeente Lingewaal 

1. Besluitvorming: 
De gemeenteraad van de gemeente Lingewaal heeft op 19 mei 2016 de 
programmabegroting 2017 behandeld. De behandeling heeft niet geleid tot het 
indienen van een zienswijze op de conceptbegroting 2017.  
 
De gemeenteraad merkt op dat de tariefsstijging van € 14,- naar gemiddeld € 189,- 
onvermijdelijk en onontkoombaar is en dat de door Avri gehanteerde tarieven 
desondanks nog aanzienlijk onder het landelijk gemiddelde blijven (2015: € 263,-).  

 

Gemeente Maasdriel 

1. Besluitvorming: 
Het college geeft aan dat de gemeente Maasdriel instemt met de begroting 2017 en 
met de meerjarenramingen 2018 - 2020. Zij plaatsen een tweetal kanttekeningen bij 
de begroting:  

2. Kanttekening 1:  Risico's en weerstandscapaciteit 
Het college geeft aan  dat het AB van de GR Regio Rivierenland in juni 2015 de nota 
"Risicomanagement en weerstandsvermogen" heeft vastgesteld en dat daarin is 
besloten dat de beschikbare weerstandscapaciteit even hoog moet zijn als de 
gekwantificeerde risico's.  
 
Het college van Maasdriel geeft aan dat de hoogte van de voorziening binnen het 
meerjarenperspectief 2017 - 2020 daarentegen beneden de norm komt. 

3. Kanttekening 2:  ICT 
Op pagina 49 van de concept begroting is een investeringsbedrag opgenomen van € 
977.000 ten behoeve van uitvoering van fase 2 van het Informatie Beleidsplan (IBP). 
Het college van Maasdriel geeft aan dat - in tegenstelling tot de andere kredieten die 
zijn opgenomen voor 2017 - instemming door het AB met de begroting 2017 niet 
betekent dat gelijktijdig het krediet voor fase 2 beschikbaar gesteld wordt. Het AB van 
Avri heeft op 18 februari 2016 ingestemd met het gefaseerd uitvoeren van het IBP, 
wat betekent dat iedere nieuwe investering nog afzonderlijk ter besluitvorming moet 
worden voorgelegd aan het AB van Avri voordat tot uitvoering wordt overgegaan.  

 

Gemeente Neder - Betuwe 

1. Besluitvorming: 
De raad van de gemeente Neder - Betuwe heeft op 9 juni 2016 ingestemd met de 
begroting 2017 van Avri. De raad komt binnen zijn zienswijze bij de begroting 2017 tot 
de volgende punten: 

2. Stand voorziening inzameling AVH: 
De raad kan instemmen met de onttrekking uit de voorziening afvalstoffenheffing om  
te komen tot een meer gelijkmatige tariefsstijging van de afvalstoffenheffing. De raad 
verzoekt het Dagelijks Bestuur van Avri (DB Avri) daarentegen wel om het verloop 
van het weerstandsvermogen te monitoren en mogelijke (nadelige) afwijkingen tijdig 
te signaleren en waar nodig pro actief bij te sturen.  

3. Optimalisatie plustaken en meer zicht in actuele financiële stand van zaken: 
De raad constateert een goed exploitatieresultaat 2015 op het onderdeel 
afvalinzameling. dit resultaat is daarentegen nog onvoldoende zichtbaar bij de 
aanvullende beheertaken. De raad verzoek het DB Avri om prioriteit te geven aan de 
verdere optimalisatie van deze taken binnen Avri en in dit proces de vraag mee te 
nemen of de aanvullende taken binnen Avri tot een optimale bedrijfsvoering kunnen 
c.q. zullen leiden. Tevens dient er meer inzicht te komen in de actuele financiële 
stand van zaken.  

4. Uitwerking twee alternatieven tot kostenbesparing binnen basispakket: 
In de begroting worden twee alternatieven benoemd voor kostenbesparingen die 
financieel niet hun uitwerking hebben gekregen binnen de voorliggende begroting: 
papierinzameling verenigingen en minder frequent ophalen afval. De raad verzoek het 
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DB Avri om beide alternatieven voortvarend verder uit te werken en tevens voor beide 
alternatieven verder draagvlak na te streven met een voor alle betrokkenen zo gunstig 
mogelijke uitkomst. 

 

Gemeente Neerijnen 

1. Besluitvorming: 
De gemeenteraad van Neerijnen heeft op 16 juni 2016 de volgende zienswijzen met 
betrekking tot de conceptbegroting 2017 vastgesteld: 

2. Overname binnendiensten deelnemende gemeenten: 

Neerijnen zou graag zien dat Avri - op termijn - van meer gemeenten de binnendienst 

over neemt om meer efficiency te kunnen bereiken. De inleiding van de begroting 

vermeldt daarentegen het volgende: de ontwikkeling van Avri van pure inzamelaar 

naar een integraal werkende gebiedsregisseur zet zich ook verder door. Niet zozeer 

qua omvang, want Avri heeft voldoende omvang bereikt op dit onderdeel en zal gaan 

consolideren...... De raad van Neerijnen wil graag, dat na 2017, groei juist wordt 

voorgestaan. 

3. Algemene inleiding (door Avri) 
Avri haalt voor de gemeenten West Maas en Waal en Neerijnen tijdens de 
zomermaanden een aantal keren extra het GFT bij de inwoners op. Deze dienst wordt 
aangeboden vanuit het pluspakket en de kosten daarvan worden afzonderlijk bij de 
gemeenten in rekening gebracht (via een opslag op de afvalstoffenheffing worden 
deze verrekend met de inwoners van beide gemeenten).   
 
Vervolg zienswijze Neerijnen; extra inzameling GFT tijdens zomermaanden: 
De kosten van de dienstverlening voor de extra inzameling van GFT tijdens 
zomermaanden stijgen (vanaf 2015) als gevolg van een door Avri te lage inschatting 
van het aantal inzameluren (met name voor de gemeente West Maas en Waal). De 
stijging leidt tot aanpassing van het tarief voor 2017 ev. jaren en een eenmalige 
verrekening van de tekorten 2015 en 2016 (ca. € 33.000 per jaar) in de 
begrotingsjaren van 2016 respectievelijk 2017.  
 

De raad van Neerijnen vindt het achteraf verrekenen van deze meerkosten voor haar 

inwoners niet acceptabel. Avri heeft immers verzuimd voor 2015 en 2016 een juiste 

inschatting te maken van uren,deze uren zorgvuldig te monitoren en hiervan tijdig 

melding te doen bij de betreffende gemeenten. Dit ondanks het feit dat deze plustaak 

al 3 jaar wordt uitgevoerd. 

 

De zomerinzameling GFT dient gecontinueerd te worden, waarbij de jaren 2015 en 

2016 niet worden verrekend. De raad van Neerijnen gaat er hierbij vanuit dat Avri een 

juiste inschatting maakt van de uren, deze uren zorgvuldig monitort en hiervan tijdig 

terugkoppeling geeft. 
4. Onderhoud kapitaalgoederen: 

De raad van Neerijnen stelt dat de benodigde dotatie voor onderhoud aan IBOR 

middelen, in de begroting aan de IBOR-gemeenten doorbelast wordt. Tevens is het 

zaak om de door de IBOR-gemeenten bekostigde bedrijfsmiddelen en 

kapitaalgoederen, goed zichtbaar en gespecificeerd in de administratie op te nemen, 

zodat bij eventuele vervreemding daarvan en/of bij uittreden van een betreffende 

IBOR- gemeente, op heldere wijze verrekend kan worden. Concreet verzoek is 

daarom om de betreffende zaken gespecificeerd in de begroting op te nemen. 

 
 
 
 
 
 



 

4 

Gemeente West Maas en Waal 

1. Besluitvorming: 
De raad van de gemeente West Maas en Waal geeft aan de zomerinzameling (extra 
inzameling GFT afval) te willen continueren mits er geen verrekening plaatsvindt over 
de jaren 2015 en 2016.  

 

Gemeente Zaltbommel 

1. Besluitvorming:De raad heeft op 16 juni als volgt besloten: 

1. In te stemmen met de concept begroting 2017 van de Avri; 

2. In te stemmen met het positieve saldo ten gunste te brengen van het begroting 

       saldo 2017 

3. Als zienswijze indienen dat ingestemd wordt met de concept begroting 2017; mits 

er geen surplus is in de reservepositie ten opzichte van de risico’s. 

 
Reactie Dagelijks Bestuur Avri: 
 

1. Hoogte voorziening inzameling afvalverwerking 
 
Diverse gemeenteraden gaan in hun zienswijze in op de hoogte van de voorziening inzameling afvalstoffenheffing 
in relatie tot de vastgestelde risiconorm. 
 
Wij (DB Avri) streven naar een actueel inzicht van de aanwezige risico's zodat:  

 hiervoor enerzijds adequate beheersmaatregelen getroffen worden; 

 en anderzijds dat tijdig voorzien wordt in het benodigde weerstandsvermogen. 
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 16 
februari 2017. Wij stellen het AB voor om de thans voorgestelde beleidslijn binnen de begroting 2017 -  t.a.v. de 
inzet en hoogte van de voorziening inzameling AVH - tot dat moment als uitgangspunt te handhaven. 
 

2. Krediet votering  Informatie Beleidsplan (IBP) 
 
Wij gaan pas over tot uitvoering van fase 2 van het IBP nadat het AB hier nadrukkelijk haar goedkeuring aan heeft 
gegeven middels een afzonderlijk besluit. Vaststelling van de begroting 2017 betekent in dit specifieke geval niet 
dat het AB daarmee automatisch instemt met het genoemde krediet € 977.000 voor het IBP. Wel met de andere 
kredieten voor 2017. In de concept begroting 2017 is dit op voornoemde wijze beschreven (pag. 50) en deze 
procedure zal ook als zodanig in het definitieve voorstel tot vaststelling van de begroting 2017 worden verwerkt.    
 

3. Overname binnendiensten deelnemende gemeenten 
 
Avri streeft naar continue optimalisatie van haar werkprocessen. Dat geldt in het bijzonder voor de werkzaamheden 
in het kader van de plustaken. Schaalvergroting en gedeelde / efficiënte inzet van (overgenomen) personeel en 
materieel zullen ook op dat terrein bijdragen tot kostenbesparing voor de deelnemende gemeenten. Onze 
inspanningen richten zich momenteel op besparingen voor de huidige vier deelnemende IBOR gemeenten. 
Ervaring heeft ons inmiddels geleerd dat ook de wijze waarop het werk georganiseerd is mede van invloed is op de 
mate waarin besparingen gerealiseerd kunnen worden. De wijze waarop nu de knip is gelegd tussen 'binnendienst' 
en de buitendienst is hiervan onderdeel. Wij willen vooralsnog dus met name de samenwerking met de 4 huidige 
IBOR-gemeenten verder optimaliseren  alvorens over te gaan tot het aangaan van samenwerking met nieuwe 
IBOR gemeenten. Daarnaast is het van belang dat wij eerst de bedrijfsvoeringsprocessen (financieel- 
administratief) op orde hebben voordat wij de omvang van ons werkterrein op het gebied van IBOR uitbreiden. 
 
Wij sluiten uitbreiding met nieuwe gemeenten voor de toekomst hiermee zeker niet uit en zien op termijn ook de 
efficiencyvoordelen van samenwerking in breder verband.   
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4. Kosten extra inzameling GFT / Zomerinzameling 
 
Wij hebben bij het opstellen van de begroting 2017 geconstateerd dat de inzameling van extra GFT voor de 
gemeenten Neerijnen en West Maas en Waal gepaard gaat met meer inzameluren dan aanvankelijk geraamd (aan 
de hand van de realisatiecijfers 2015). Het verloop van de inzet van uren voor deze aanvullende dienstverlening is 
binnen de tussentijdse rapportage 2015 "onderbelicht" geweest. Wij hebben deze afwijking niet eerder 
geconstateerd en hierover is niet eerder gecommuniceerd met beide gemeenten.  
 
Het berekende voorschot voor de begrotingsjaren 2015 en 2016 is derhalve te laag vastgesteld. Het voorgaande 
leidt enerzijds tot aanpassing van het tarief naar een structureel niveau van afgerond € 6,- per huisaansluiting en 
anderzijds tot een incidentele "verrekening" van het tarief van afgerond € 3 voor de begrotingjaren 2017 en 2018.  
 
Deze incidentele verhoging dient in dat geval ter dekking van de ontstane tekorten van 2015 en 2016. Dergelijke 
tekorten kunnen - conform bestaande beleidslijn - op zijn vroegst verrekend worden met het tarief 
afvalstoffenheffing 2017 en 2018. Verrekening van deze kosten is een alternatief dat is uit te leggen. In 2013 is 
namelijk een overschot verrekend en teruggegeven aan beide gemeenten. Wij begrijpen daarentegen zeer goed 
dat deze verrekening leidt tot een aanvullende stijging van het tarief afvalstoffenheffing voor de inwoners van beide 
gemeenten in tijden dat de afvalstoffenheffing sowieso stijgt met € 14,-.  
 
De 2 gemeenten - die deze plustaak - afnemen hebben aangegeven de dienstverlening te willen continueren en 
stemmen in met het structurele tarief van deze dienstverlening. Zij geven aan niet akkoord te kunnen gaan met de 
incidentele verrekening van de meerkosten voor de jaren 2015 en 2016. Zij geven aan dat zij niet eerder hierover 
geïnformeerd zijn en dat zij feitelijk geen keuze hebben gehad ten aanzien van het al dan niet continueren van 

deze dienstverlening. Gezien het begrotingsproces acht het Dagelijks Bestuur het niet redelijk  om deze lasten 
bij de betreffende gemeenten in rekening te brengen. Wij stellen uw bestuur een alternatief voor en deze 

meerkosten 2015 en 2016 te dekken via de Algemene Bedrijfsreserve. Dit betekent dat voor 2016 en 2017 een 
beroep gedaan wordt op deze reserve van ca. € 33.000 per jaar. Deze mutatie kan vervolgens meegenomen 
worden binnen de bestuursrapportage 2016 en de 1ste wijziging op de begroting 2017. Het andere alternatief is om 
deze meerkosten alsnog in rekening te brengen bij de twee gemeenten.  
 
Wij stellen voor dit onderwerp afzonderlijk te agenderen tijdens de behandeling van de begroting 2017 door uw 
bestuur op 7 juli aanstaande.  
 

5. Onderhoud kapitaalgoederen 
 
Avri houdt de (boek)waarden van de overgenomen kapitaalgoederen van de IBOR gemeenten afzonderlijk bij 
binnen de administratie. Dit biedt voordelen op moment dat bij vervanging sprake is van eventuele boekwinsten 
(restwaarde van het materiaal meer waard is dan de waarde in de boeken). Dergelijke revenuen komen ten gunste 
van de betreffende IBOR gemeente vanuit het algemeen uitgangspunt dat zowel de lasten als de lusten van de 
plustaken voor rekening zijn van de betreffende gemeente. Avri onderzoekt op korte termijn de mogelijkheden om 
te komen tot vereenvoudiging van haar administratie en toerekening van kosten naar de deelnemende IBOR 
gemeenten (onder andere door uniformering van tarieven voor inzet personeel en materieel). Wij betrekken daar 
uiteraard de IBOR gemeenten bij. Deze exercitie zal geen afbreuk doen aan het huidige inzicht in boekwaarden en 
eventuele teruggave van boekwinsten aan de betreffende IBOR gemeente.  
 

6. Inzameling oud papier door verenigingen 
 
Het AB Avri heeft in zijn vergadering van 21 april 2016 het DB verzocht om - voor de volgende AB vergadering - 
een voorstel uit te werken voor het beëindigen van de jaarlijkse indexering van de vergoeding die verenigingen 
ontvangen voor de papierinzameling. Daarnaast zoekt Avri op verzoek van het AB naar een benchmark dat inzicht 
geeft in de hoogte van de vergoedingen van andere gemeenten voor de inzameling van papier door verenigingen. 
 
Het DB van Regio Rivierenland heeft op 9 december 2015 besloten de samenwerking tussen Avri en de 
verenigingen met betrekking tot de inzameling van papier voort te zetten. Het DB is daarbij verzocht om de lopende 
overeenkomst tussen Avri en de verenigingen voor de inzameling van papier te verlengen tot en met 31 december 
2016.   
 

7. Reductie restafval, verlaging kosten inzameling en behoud serviceniveau  
 
Wij blijven streven naar een verdere reductie van restaval. De begroting 2017 vermeldt hierover het volgende (pag. 
9): "In 2016 zullen de gemeenten van regio Rivierenland nieuwe ambities verkennen en vastleggen in een 
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nieuw Regionaal Afvalstoffenplan (RAP), afgeleid van het Landelijk afvalbeheersplan (LAP). Het LAP 3 en 

de uitvoering van VANG (Van Afval Naar Grondstof) lopen gelijk op en zijn onderling verweven.  
De ambities hebben tot gevolg dat de gemeenten aan nieuwe mogelijkheden moeten denken als het om 
afvalinzameling en andere dienstverlening aan de inwoners van de regio gaat. Hierbinnen zijn wet- en 
regelgeving leidend. Naast ambities op het gebied van duurzaamheid gaat het bestuur zich buigen over de 

positie van Avri in de ontwikkeling naar een circulaire economie en over de wijze waarop Avri zich 
verhoudt tot initiatieven met een maatschappelijke waarde. Het gaat hier om de wijze waarop Avri de 
regie op de afvalstromen houdt door afspraken te maken met initiatiefnemers van inzameling van 
hergebruikstromen. Ambities en afspraken die mede van invloed zijn op de ontwikkeling van het tarief van 
de afvalstoffenheffing".  
 
Wij zijn binnen Avri aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden hiervoor. Vervolgens vindt de 
gezamenlijke uitwerking plaats tussen medewerkers en bestuurders van Avri en de deelnemende gemeenten. 
Uitwerking vindt plaats vanuit het kader van een optimaal mogelijk serviceniveau en zo laag mogelijke kosten.   
 

8. Optimalisatie plustaken en meer zicht in actuele financiële stand van zaken 
 
Wij hebben eerder in deze notitie aangeven dat wij streven naar verdere optimalisatie van onze dienstverlening, 
waaronder de plustaken. Onze focus blijft gericht op slimme inzet van overgenomen personeel en materieel door 
gezamenlijk gebruik hiervan. Wij constateren dat dergelijke ontwikkelingen niet van de één op de andere dag direct 
tot de verwachte  besparingen leiden en dat de eerste jaren van overname rekening gepaard gaan met aanloop- 
en frictiekosten. 
 
Een zuivere toerekening van kosten naar de diverse programma's (basispakket, bedrijfsaval en pluspakket) is 
uitgangspunt. In de begroting 2017 wordt uiteengezet op welke wijze wij gezamenlijke kosten toerekenen naar de 
uiteindelijke kostendragers en afnemers. De dynamiek van de plustaken en de daaruit voortkomende behoefte aan 
specifieke en aanvullende informatie leidt tot vereenvoudiging en verdere optimalisering van onze administratie en 
informatievoorziening. Voor ons heeft dit prioriteit. Wij hebben onlangs onderzoek laten doen naar de wijze waarop 
Avri "in control is" en welke stappen wij kunnen maken voor verbeteringen. Dit heeft geresulteerd in een concreet 
plan van aanpak waarvan de voorgestelde maatregelen thans door ons ter hand genomen worden. Het betreft 
maatregelen op het terrein van: vereenvoudiging administratieve inrichting en vereenvoudiging van de toerekening 
van kosten en verbeteringen en aanscherpingen ten aanzien van interne controle.  
 

9. Uitwerking twee alternatieven tot kostenbesparing binnen basispakket 
 
Het betreft hier de inzameling van oud papier en het minder frequent ophalen van de inzameling van restafval. Wij 
hebben reeds in onze reactie onder punt 6 aangegeven dat het huidige standpunt van het AB over de inzameling 
van papier door verenigingen (= continuering huidige dienstverlening) uitgangspunt is binnen de begroting 2017. 
De mogelijke effecten van een voorstel waarin het beëindigen van de jaarlijkse indexering uitgangspunt is,  zijn 
daarin nog niet verwerkt. Wij onderzoeken momenteel op welke wijze daar invulling aan gegeven kan worden en 
leggen de resultaten daarvan separaat aan het AB Avri voor.  
 
Verlaging van de frequentie van de inzameling van het restafval is op 16 maart 2016 opiniërend besproken in de 
vergadering van het AB Avri over de kadernota 2017. In deze vergadering zijn overigens geen besluiten genomen 
(betrof opiniërende en informatieve vergadering). Wij hebben naar aanleiding van de behandeling van deze 
vergadering de conclusie getrokken dat er op dit moment onvoldoende draagvlak binnen de gemeenten is om 
huidige frequentie van de inzameling te verlagen. De financiële gevolgen van dit alternatief zijn derhalve niet 
verwerkt binnen de cijfers van de concept begroting 2017 (meerjarenramingen 2018 - 2020). Wij vinden het op dit 
moment te prematuur om hier nader onderzoek naar te doen nu het ontbreekt aan voldoende draagvlak binnen de 
gemeenten. 


