PROCES HOUTSKOOLSCHETS | Avri en de circulaire economie 2050
A

B

Startbijeenkomst

Taken Avri

C

D

Bestuursstructuur

Houtskoolschets

Datum

5 oktober 2022

Datum

18 oktober 2022

Datum

17 november 2022

Datum

Tweede helft november

Wie

Raden, colleges, ambtenaren,
Avri.

Wie

Raadswerkgroep

Wie

Raadswerkgroep

Wie

DB, directeur Avri en procesleider

Kern
- Waar gaan we op af?
- Welke beleidsvrijheid hebben
gemeenten?

- Welke taken en innovaties
voert Avri nu, bekeken langs
het resultaat van A.
- Wijken deze taken af van die
in de GR?

Kern

Kern

Hoe krijgt Avri handelingssnelheid en worden risico’s
afgeschermd? Bekeken langs
de uitkomsten van A en B.

Kern

Vertaling uitkomsten proces
naar advies, klaar voor integratie in het strategisch koersplan.

Aard

Informatief, gesprek, markeren
start proces.

Aard

Concept houtskoolschets

Vooraf

Factsheet A, B en C, opdracht,
beleidskaders, procesplan,
kenmerken GR en NV en
samenvatting voorbereidende
gesprekken NV’s beshikbaar.

Erna

Houtskoolschets, concept collegebesluit en raadsvoorstel.

Vooraf

Erna

Opdracht houtskoolschets,
beleidskaders en procesplan
beschikbaar.
- Factsheet uitkomsten beschikbaar.
[- Eventueel extra sessie
[datum] bij Avri, gesprek en
rondleiding].

Resultaat Antwoord op vragen uit de
opdracht:
1. Waarom is het komen
tot een circulaire economie
urgent?
3. Welke beleidsruimte heeft
de gemeente en aan welke
eisen (gedelegeerd aan Avri)
moet de gemeente voldoen?

Aard
Aard

Gesprek over feiten en standpunten, komen tot een gezamenlijk beeld.

Vooraf

Factsheet uitkomsten A en een
voorzet taken en innovaties
Avri beschikbaar.

Erna

Factsheet uitkomsten B beschikbaar.

Resultaat Antwoord op vragen uit de
opdracht:
2. Wat doet Avri voor en met
de regio om tot een circulaire
economie te komen?

Gesprek over feiten en standpunten, komen tot een gezamenlijk beeld.

Vooraf

Factsheets uitkomsten A en
B, kenmerken GR en NV en
samenvatting voorbereidende
gesprekken NV’s beschikbaar.

Erna

Factsheet uitkomsten beschikbaar.

Resultaat Antwoord op vragen uit de
opdracht:
5. Is de besturingsstructuur zo
ingericht dat gemeenten Avri
helpen om in samenspel de
sleutelpositie in de transformatie optimaal in te vullen?
6. Wat is mijn formele bevoegdheid in het komen tot een
circulaire economie en welke
rol neem ik om bij te dragen?

Resultaat Antwoord op vragen uit de
opdracht:
4. Wie en wat kan mij helpen
de achterban adequaat te
informeren over de urgentie en
resultaten?
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Eigenaarschap
Verantwoordelijk voor

Krijgt procesinformatie via

Gemeenteraden

Besluitvorming.

Leden raadswerkgroep.

Raadswerkgroep

Procesresultaat tot stand brengen.

Deelsessies, procesleider en adoptiegriffier

Procesleider

Processturing tot aan besluitvorming.

Alle betrokkenen.

Directeur Avri

Kaders stellen, toetsen effectiviteit procesresultaten, instemmen concept houtskoolschets.

Procesleider.

DB

Procesvoortgang volgen en instemmen concept houtskoolschets (regionaal belang).

Agendering op het DB+ en regisseurs.

AB

Procesvoortgang volgen (regionaal belang).

Agendering op het DB+ en regisseurs.

Adoptiegriffier

Bijdragen aan procesresultaat en schakel griffierskring - proces houtskoolschets

Raadswerkgroep en procesleider.

Griffiers

Leveren raadswerkgroepleden.

Adoptiegriffier en raadsleden.

Avri professionals

Bijdragen aan procesresultaat en besluitvormingsproces.

RBA, procesleider en directeur Avri.

Regisseurs*

Informeren wethouder en intern, besluitvorming gemeenteraden voorbereiden.

RBA, raadswerkgroep en procesleider.

Colleges

Procesvoortgang volgen (lokaal belang).

Wethouder en griffier.

*Regisseurs zijn de
beleidsambtenaren
van de gemeenten

Communicatie houtskoolschets
Los van de onderlinge contacten worden alle betrokkenen over de voortgang en deelresultaten geïnformeerd. Met als
doel om tijdens het proces ieder de kans te geven de lokale en regionale verbinding te zoeken en maken.
Info is te vinden op:
- Deelresultaten op de Avri website.
- Mailing als er nieuws is of deelresultaten geplaatst zijn.
Dit is de verantwoordelijkheid van de procesleider.
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Planning op hoofdlijnen
Kennismaking, mobiliseren betrokkenen
Inventarisatie beleidskaders, oriëntatie bestuursstructuur
Communicatiemiddelen inrichten
Startbijeenkomst
Taken Avri
Bestuursstructuur
Houtskoolschets 1e concept
Feedback ophalen en redactionele gesprekken
Presenteren concept houtskoolschets aan gemeenten
Besluitvormingstraject gemeenten

2022

Juni - september
Juni - november
Augustus
5 oktober
Juli - oktober
Juli - november
Tweede helft november
Tweede helft november
Eerste helft december
Januari

2023

Resultaatverwachtingen
Wat is het wel?

Wat is het niet?

•

•
•

•
•
•

•

De houtskoolschets gaat in op waarom Avri doet wat het doet (nieuwe
dienstverlening, naast het oorspronkelijke afvalinzamelen) en het gaat in
op in hoeverre de bestuursstructuur daarbij helpend is (brengt het raadsleden in positie en geeft het Avri voldoende handelingsruimte?).
De houtskoolschets beschrijft de toekomstige koers van Avri op hoofdlijnen.
De gemeenteraden zijn ‘in the lead’ en halen in een gezamenlijk proces
de antwoorden op.
De procesleider faciliteert dat proces - verbinden, het gesprek organiseren, uitkomsten ordenen en presenteren - ter voorbereiding op integratie
ervan in het strategisch koersplan Avri.
Het proces houtskoolschets loopt tot en met presentatie ervan aan gemeenten.

Een wijziging van de GR.
Het besluitvormingsproces tot vaststelling van het strategisch
koersplan - inclusief de houtskoolschets - door colleges en
gemeenteraden.

Procesleider Renske Meijers | meijers@avri.nl | 06-19275046

Deelresultaten houtskoolschets
1 Procesplan houtskoolschets
2 Richtinggevende kaders circulaire economie
3 Factsheet uitkomsten startbijeenkomst
4 Taken Avri
5 Factsheet uitkomsten sessie Taken
6 Bestuursstructuur Avri
7 Factsheet uitkomsten sessie Bestuursovereenkomst
8 Houtskoolschets

29 augustus 2022

