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Algemeen Bestuur Avri 
 

Agenda 13 oktober 2016 
 

 

 
Donderdag 13 oktober 2016 van 09.00 tot 11.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur van Avri in de 
vergaderzaal, locatie Geldermalsen, Meersteeg 15 
 
 

Agenda 
 
 
1. Opening  

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen 

4. 4a. Vaststellen besluitenlijst AB 8 september 2016 (nazending) 

4b. Cumulatieve actielijst en agendaplanning (nazending) 

5. Terugkoppeling uit Platformbijeenkomst 14 september 2016 

 

Ter besluitvorming: 

6. Regionale Visie Afval & Grondstoffen Rivierenland  

7. AB voorstel werkwijze samenwerking met verenigingen voor inzameling van papier 

8. Bestuursrapportage 2016 (nazending,wordt in een extra DB op 2 september besproken) 

9. AB voorstel benoeming accountant (nazending*) 

 

Ter bespreking: 

10. Presentatie Regionaal Beleidsplan Afval & Grondstoffen (Samuel Stollman) 

 

11. Rondvraag 

12. Sluiting  

 

 

 

* Voor de zomer is Avri een aanbestedingsprocedure gestart voor de benoeming van een accountant voor de 

interim controle en jaarrekeningcontrole vanaf het boekjaar 2016. Diverse accountantskantoren hebben 
aangegeven niet te zullen inschrijven vanwege de beperkte bezetting in de vakantie periode om de offerteaanvraag 
te behandelen. Om voldoende kandidaten voor de procedure te behouden is de planning daarom opgeschoven. In 
september zal de procedure worden vervolgd die qua planning gericht is op behandeling in het AB van oktober. 
Zodoende blijft er mogelijk ruimte voor het uitvoeren van een interim controle 2016 door de accountant 
voorafgaand aan de jaarrekening controle 2016. Begin oktober zal het AB voorstel worden nagezonden. 
 
  



Bijlagen: 
 
 2. Agenda 

 6a AB voorstel Regionale Visie Afval & Grondstoffen 

 6b Notitie Regionale Visie Afval & Grondstoffen 

 7a AB voorstel werkwijze samenwerking met verenigingen voor inzameling van papier 

 7b Notitie werkwijze samenwerking met verenigingen voor inzameling van papier 

  

De stukken voor de agendapunten 4a, 4b, 8 en 9 worden zo spoedig mogelijk nagezonden. 
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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 8 september 2016 
 
(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 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 A.H.M. de Vree Lid AB 
gemeente Zaltbommel De heer S. Buwalda Lid AB  
   
Woordvoerders namens Avri De heer E.J. de Vries Directeur Avri / secretaris Bestuur, lid MT 
 Mevrouw H. van Keulen Manager Klant & Advies, lid MT 
 Dhr. S. Stollman Interim Beleidsmedewerker Avri 
M.k.a. gemeente Maasdriel De heer J.H.L.M. de Vreede Lid DB en AB 
   
 
 

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  De voorzitter opent de vergadering om 09.02u en verwelkomt de aanwezigen.  
 
De heer De Vreede heeft zich voor vandaag afgemeld. Hij heeft zijn opmerkingen 
doorgegeven aan de voorzitter. De heren Van Meygaarden en Kool zijn nog niet aan-
wezig. 
 

   

2 Vaststellen 
agenda 

Aanpassing op de agenda: de rondvraag komt voor de rondleiding.  
 
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.  
 

   

3 Vaststelling 
verslagen  

3.a - Verslag AB 21 april 2016 
Naar aanleiding van:  

 blz 1 merkt de heer Bel op dat in het verslag gemeente Maasdriel bij zijn naam 
staat en dat moet Lingewaal zijn. De heer Van Sambeek was eenmalig zijn 
plaatsvervanger i.v.m. zijn afwezigheid. Het verslag wordt tekstueel aangepast 
– actie BS  
 

Conclusie: Het verslag wordt tekstueel aangepast en verder conform vastgesteld. 
 
3.b – Cumulatieve actielijst en agendaplanning 
 

 2016-13: De afdeling Beleid heeft het rapport ontvangen. De voorzitter stelt 
voor om dit rapport bij de volgende vergadering als ingekomen stuk op de 
agenda te plaatsten. – actie BS  
 

 2016-15: De heer De Vries geeft aan dat er vooraf wel gecommuniceerd is 
naar de gemeenten. De betreffende mailwisseling zal toegestuurd worden 
naar de heer De Vree. – actie EdV 
 

 N.a.v. de agendaplanning vraagt de heer De Vree of het voorstel wijziging sa-
menwerking met verenigingen voor inzameling van papier als besluit op de 
agenda van het AB van 13 oktober staat. De heer De Vries geeft aan dat het 
inderdaad ter besluitvorming is. 

 

   

4 Mededelingen De schriftelijke mededelingen worden staande de vergadering van 8 september 2016 
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uitgereikt (zie bijlage 1). De heer De Vries geeft een korte toelichting op de onderwer-
pen. 
 
In de laatste aandeelhoudersvergadering is afgesproken een informatienotitie te ma-
ken voor de raden. De heer De Vries geeft aan de opdracht hiervoor al aan de project-
leider gegeven is. Deze notitie volgt via de mededelingen bij de volgende vergadering 
en op 14 september wordt een presentatie gegeven in de Platformbijeenkomst.  
 

   

5 Sfeerimpressie 
platformbijeen-
komst 25 au-
gustus 2016 

De voorzitter geeft aan dat het een prettige avond was met een zeer goede opkomst. 
Meerdere gemeenten waren vertegenwoordigd. De presentatie die daar gegeven is 
over de Regionale Visie op Afval en Grondstoffen was dezelfde als die vandaag op de 
agenda staat. Er werden veel vragen gesteld, zowel technisch als informatief, maar wel 
positief kritisch. In het platform was duidelijk draagvlak.  
 

   

6 Voorstel 
grondwerving 
Grondstoffen-
park 

De heer De Vries geeft een korte toelichting op het voorstel. 
 
Op de vraag waarom het niet meteen van de gemeente Geldermalsen naar de Provin-
cie is overgedragen, meldt de heer De Vries dat de grondeigendom niet overgaat. Zij 
krijgen alleen de eeuwigdurende nazorg. 
 
Op de vraag of het voorzien is om het budget op te nemen in de begroting, antwoordt 
de heer De Vries dat dit traject al heel lang loopt, maar het was nooit zeker wanneer 
we dit konden afhandelen. 
 
Besluit: het AB besluit het voorstel grondwerving Grondstoffenpark conform vast te 
stellen. 
 

   

7 Zienswijze 1
e
 

begrotingswij-
ziging BSR 2016 

De heer De Vreede heeft aan de voorzitter doorgegeven dat hij graag een toelichting 
had gekregen waarom er geen zienswijze wordt ingediend.  
 
Besluit: het AB besluit akkoord te gaan met de zienswijze 1

e
 begrotingswijziging BSR 

2016. 
 

   

8 Voorstel Regio-
nale Visie op 
Afval en Grond-
stoffen 

De heer Samuel Stollman geeft een presentatie over de Regionale Visie. Op Afval en 
Grondstoffen. De visie is als het ware de kapstok van het beleid, de implementatie er-
van moet nog worden vastgesteld. 
 
De grote vraag is of het streven van 75 kilo in 2020 en 30 kilo in 2025 in Rivierenland 
haalbaar is en wat dit met de afvalstoffenheffing doet. Afvalscheiding moet op termijn 
geld gaan opleveren, want restafval is één van de duurste afvalstromen. 
 
Wordt handhaving meegenomen in dit geheel? Handhaving wordt zeker meegenomen. 
Afgelopen zondag heeft de politie in samenwerking met onze handhavers mensen op-
gepakt die de textielcontainers leeghaalden. Onze handhavers hebben hier gepost en 
deze mensen op heterdaad betrapt. Zelfs op onze milieustraat wordt regelmatig inge-
broken om grondstoffen te stelen. 
 
Een ander belangrijk onderwerp is communicatie. Het verspreiden van alleen een fol-
der zal niet voldoende zijn. De burgers zullen we erbij moeten betrekken en duidelijk la-
ten weten dat wij, in Rivierenland, naar 75 kilo willen in plaats van het landelijke streven 
naar 100 kilo. Bewustwording en preventie zijn belangrijke details, zeker gezien het 
zwerfafval. 
 
De presentatie zal op de website geplaatst worden, zodat deze voor iedereen beschik-
baar is. En zal als bijlage bij het verslag komen. (Actie ) 
 
De visie staat ter besluitvorming op de AB-agenda van 13 oktober 2016. 
 

   

11 Rondvraag en 
sluiting 
 

 De heer De Ronde vraagt of er in het AB meer aandacht voor IBOR zou kun-
nen komen. Hij draagt het idee aan om een werkgroep IBOR op te richten die 
het AB kan informeren/adviseren. Wanneer meer gemeenten overgaan wordt 
IBOR groter dan de core business van Avri. De heer Gerritsen en de heer Kool 
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ondersteunen deze vraag. De voorzitter geeft aan dat juist binnen het AB af-
gesproken is om alleen te richten op het basispakket (afvalstoffenheffing). 
IBOR valt onder het pluspakket, want met deze gemeenten zijn individuele 
dvo’s opgesteld.  
Niet alle gemeenten gaan akkoord met dit antwoord. De voorzitter stelt daarom 
voor dat deze vraag teruggelegd wordt bij Avri om dit te onderzoeken of mis-
schien in een discussie verder uit te werken.  
 
Besluit: Het AB legt de vraag terug bij Avri om verder uit te werken. (Actie) 
 

 De heer De Vries geeft aan dat Avri momenteel open excursies geeft. Er zal 
een uitnodiging gestuurd worden naar de griffies voor de raadsleden.  

 
De voorzitter sluit om 10.08 uur de vergadering, waarna de rondleiding meteen start.  
 

 
  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 
 

 

Mededelingen 
Algemeen Bestuur 
8 september 2016 

 

 
 
Planning Strategisch Bedrijfsplan 
De agendering voor het strategisch bedrijfsplan wordt vanwege drukte als volgt aangepast. 
DB 12 december 2016 
AB 16 februari 2017 
 
 
Jaarrekening 2015 
De accountant van Regio Rivierenland heeft de controle op de jaarrekening 2015 nog niet afgerond. De ac-
countant heeft Avri gevraagd om 42 aanbestedingsdossiers (een selectie uit de afgelopen vier jaar) opgele-
verd. Hierover zijn nog weer aanvullende vragen gesteld en beantwoord. 
 
 
Voorlopige gunning Zonnepark Rivierenland 
Afgelopen maandag is door de directie van de Realisatie BV, in samenspraak met de raad van commissa-
rissen, het besluit genomen om de realisatie van een zonnepark op de voormalige stort van Avri voorlopig 
te gunnen aan de partij die de aanbesteding heeft gewonnen. Dit besluit is genomen op basis van selectie-
criteria uit de aanbesteding. Het besluit is tevens genomen op basis van een herziene businesscase. De di-
rectie had besloten tot een herziening van de businesscase omdat de prijs voor de afzet van elektriciteit af-
gelopen maanden plotseling sterk gedaald was. Deze prijs is de belangrijkste factor die bepaalt of de busi-
nesscase positief uitvalt. Die prijs wordt niet alleen bepaalt door de garantieprijs van SDE, maar ook door 
ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt omdat SDE uitgaat van een bodemprijs van 4,5 ct/kWh. De expert 
in Nederland op dit gebied -DNV GL (voormalig KEMA)- heeft in opdracht van de stuurgroep een aantal 
scenario’s prijsberekeningen (spotprijsprojecties) uitgevoerd t/m 2050. Deze scenario's zijn ingevoerd in de 
businescase. Ook in het 'worstcase scenario' bleken de inkomsten van het project voldoende positief uit te 
vallen voor de commissarissen van Realisatie BV en bleken ze ook voldoende hoog gezien de eisen die po-
tentiële financiers stellen aan een dergelijk project. Naast de voorlopige gunning is tevens besloten om op-
dracht te geven aan Liander voor het aanleggen van het benodigde elektriciteitsinfrastructuur. 
 
 









 

Aan : Algemeen Bestuur Avri 

Vergadering : 13 oktober 2016 

Agendapunt : 6, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur Avri 

Onderwerp : 
Vaststelling Regionale Visie Afval 
en Grondstoffen 2017-2020 

 

 
Voorstel 
1. De Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020 vast te stellen.  
 

 
Inleiding 
Naar aanleiding van het aflopen van het Regionaal Afvalstoffenplan (RAP) 2012-2016 en de scherpe 
landelijke doelstellingen op het gebied van afvalscheiding is een nieuwe Regionale Visie Afval en 
Grondstoffen opgesteld. In deze Visie zijn de ambities van de regio ten aanzien van nieuw afval- en 
grondstoffenbeleid voor de komende vier jaar beschreven.  
 
De Regionale Visie is de afgelopen maanden door Avri, in nauwe samenwerking met de 10 gemeenten 
vertegenwoordigd in het Vakberaad, voorbereid. Idee was om de Visie voorafgaand aan het bestuurlijke 
traject ook aan de raadsleden te presenteren tijdens de Platformbijeenkomst van 6 juni, maar deze is bij 
gebrek aan opkomst geannuleerd.  
 
De Visie beschrijft de ambities van de regio voor de komende jaren, en heeft als belangrijkste doelstelling 
om in 2020 nog slechts 75 kilo restafval per persoon per jaar te produceren. Hoe deze ambities en 
doelstelling de komende jaren gerealiseerd zullen gaan worden, zal worden uitgewerkt in het Beleidsplan 
Afval en Grondstoffen. Vooruitlopend op het vaststellen van de Visie wordt het Beleidsplan momenteel al 
ambtelijk voorbereid. De voortgang van het Beleidsplan zal later ter vergadering worden toegelicht.  
 
Beoogd effect 
Vaststelling Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020. 
 
Argumenten 
1.1. Het huidige Regionaal Afvalstoffenplan loopt eind 2016 af. 
1.2. Het kabinet heeft scherpe doelstellingen geformuleerd voor gemeenten op het gebied van 
afvalscheiding. 
 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
Communicatie 
Na vaststelling van de Regionale Visie door het Algemeen Bestuur, zal deze in ieder geval op de website 
van Avri worden gepubliceerd. Ook zal door middel van een persbericht de regionale ambitie om het 
restafval te reduceren naar 75 kilo in 2020 worden gecommuniceerd.  
 
Financiën 
n.v.t. 
 
Uitvoering 
Na vaststelling van de Regionale Visie kunnen de hierin beschreven ambities en doelstellingen verder 
worden uitgewerkt in het Beleidsplan Afval en Grondstoffen.  
 
Bijlage(n) 
Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020. 
 



   
 

 

Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020 
 

 

Van afval naar grondstof 

De overheid heeft met het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) een belangrijke stap gezet richting 

de circulaire economie. In 2014 zijn scherpe doelstellingen geformuleerd die producenten stimuleren om 

beter recyclebare producten op de markt te brengen, en gemeenten aanzetten tot een forse reductie van 

het restafval. Zo wordt van gemeenten gevraagd in 2020 nog slechts 100 kilo restafval per persoon per jaar 

te produceren, en wordt verwacht dat er in 2025 nog maar 30 kilo restafval overblijft. In deze Regionale 

Visie Afval en Grondstoffen beschrijven de gemeenten van regio Rivierenland1 hun ambities en 

doelstellingen op het vlak van het regionale afval- en grondstoffenbeheer tot en met 2020.  

  

Terugblik 2012-2016 
De 10 in Avri samenwerkende gemeenten van regio 

Rivierenland hebben de afgelopen jaren al een forse stap gezet 

richting de circulaire economie. In 2012 produceerde iedere 

inwoner van de regio gemiddeld nog zo’n 230 kilo restafval per 

jaar. De invoering van ‘Goed Scheiden Loont’ in 2014, waarbij 

inwoners financieel worden gestimuleerd hun afval beter te 

scheiden, heeft voor een forse reductie van het restafval 

gezorgd: in 2015 werd nog maar 140 kilo (fijn én grof) restafval per inwoner geproduceerd. Daarnaast werd 

een flinke toename gemeten van het aantal kilo’s gescheiden ingezamelde grondstoffen. Zo nam de 

hoeveelheid huis-aan-huis ingezameld gft-afval toe van iets meer dan 100 naar ruim 140 kilo, en steeg de 

hoeveelheid gescheiden ingezamelde kunststof verpakkingen van 10 naar bijna 19 kilo. Bovendien is de 

afvalstoffenheffing in deze zelfde periode door de invloed van huishoudens op het variabele deel van de 

heffing, efficiëntere bedrijfsvoering en het inzetten van bedrijfsreserves, gedaald van gemiddeld 204 naar 

172 euro per huishouden, wat neerkomt op een gemiddelde daling van 32 euro per huishouden per jaar.  

 

                                                           
1
 Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en 

Zaltbommel 

Van lineair naar circulair 

Veel van de grondstoffen die we nodig hebben voor het maken van de producten die voorzien in onze 

dagelijkse levensbehoefte worden steeds schaarser. De wereldbevolking groeit sterk, en mijnen raken 

steeds verder uitgeput. Hierdoor wordt het van steeds groter belang wordt dat we zuinig en efficiënt 

omgaan met onze grondstoffen. Nationaal en internationaal beleid is er daarom de laatste jaren meer en 

meer op gericht een transitie te maken van een lineaire economie, waarbij primaire grondstoffen via 

producent en consument na afdanking worden vernietigd, naar een circulaire economie. Dit betekent dat 

we proberen zo min mogelijk grondstoffen te vernietigen, en door middel van recycling zo veel mogelijk 

grondstoffen een tweede leven te geven. Recycling is bovendien niet alleen een oplossing voor de 

toenemende grondstoffenschaarste, het zorgt ook voor een forse reductie van de uitstoot van 

broeikasgassen als CO2. Delving, transport en verwerking van primaire grondstoffen kost namelijk meer 

energie dan het scheiden en recyclen van grondstoffen die regionaal vrijkomen.  

 

 



   
 

 

Wanneer we echter kijken naar de samenstelling van het restafval, dan zien we dat de 140 kilo die nu nog 

als restafval wordt afgevoerd, grotendeels bestaat uit recyclebare grondstoffen (zoals gft, papier, kunststof, 

textiel en apparaten) waarvoor de faciliteiten voor gescheiden inzameling wél aanwezig zijn. Dit betekent 

enerzijds dat een deel van de inwoners van het Rivierenland nog niet -of niet voldoende- bijdraagt aan het 

scheiden van de waardevolle grondstofstromen, maar anderzijds ook dat er nog veel potentie tot 

afvalscheiding aanwezig is in de regio. Dit wordt nog eens benadrukt als wordt gekeken naar de 

afvalscheidingsresultaten van vergelijkbare gemeenten in Nederland: een 20-tal gemeenten van 

vergelijkbare omvang en stedelijkheid is het in 2014 al gelukt de doelstelling van 100 kilo restafval te 

realiseren. Sommige van deze gemeenten gaan zelfs nog grote stappen verder en komen al in de buurt van 

de 30 kilo restafval die het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor 2025 voor ogen heeft. De 10 

samenwerkende gemeenten in Rivierenland willen graag aansluiting krijgen met de koplopers, en beleid 

inzetten dat de circulaire economie nog een grote stap dichterbij brengt.  

 

Ambities afval- en grondstoffenbeheer 
De gemeenten van Rivierenland vinden het vanwege zowel de toenemende grondstoffenschaarste als de 

noodzaak tot het verminderen van de milieudruk van het afvalbeheer van belang een volgende grote stap 

te zetten richting de circulaire economie. Daarom zal het beleid de komende vier jaar worden gebaseerd op 

een aantal belangrijke ambities.  

 

Afvalpreventie 

In de eerste plaats zal worden ingezet op het reduceren 

van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval: 

voorkomen van afval is namelijk nog belangrijker dan het 

recyclen ervan. Afval dat niet geproduceerd wordt, hoeft 

immers ook niet te worden ingezameld en verwerkt. De 

gemeenten in Rivierenland zullen de komende jaren 

activiteiten ontplooien die tot bewuster aankoop- en 

afdankgedrag van consument en burger leiden, zoals 

bijvoorbeeld het voorkomen van voedselafval.  

 

Reductie restafval 

Restafval is al het ongescheiden afval dat in een afvalverbrandingsinstallatie wordt verwerkt. Grondstoffen 

die nog in het restafval zitten worden dus vernietigd. Landelijk beleid is erop gericht de hoeveelheid 

restafval van huishoudens richting 2020 flink te verlagen. De gemeenten willen meegaan in deze ambitie en 

streven ernaar de komende jaren fors minder restafval te produceren.  

 

Meer grondstoffen, van hoge kwaliteit 

Deze reductie van het restafval moet met name worden gerealiseerd door middel van afvalscheiding. De 

gemeenten willen daarom de komende jaren stevig inzetten op afvalscheiding, waardoor er meer 

grondstoffen door middel van recycling en kringloop een tweede leven krijgen. Naast de hoeveelheid 

grondstoffen, is het van groot belang dat gescheiden ingezamelde grondstoffen van goede kwaliteit zijn. 

Daarom zal worden gestuurd op het inzamelen van zuivere, zo min mogelijk vervuilde, grondstoffen.  

 

Duurzame verwerking 

Avri ziet erop toe dat de verschillende afval- en grondstoffen vervolgens zo duurzaam mogelijk worden 

verwerkt. Hiervoor worden de landelijke minimum verwerkingsstandaarden van het Landelijk 

Afvalbeheerplan (LAP) gevolgd en wordt bekeken of innovatieve, hoogwaardigere verwerkingsopties tot de 

mogelijkheden behoren.  

 



   
 

 

Regie over waardevolle grondstoffen 

Steeds meer grondstoffen die in de gemeente vrij komen, hebben waarde. De gemeente is daarom lang 

niet meer de enige partij die aanspraak wil maken op deze grondstoffen (bijvoorbeeld textiel, metalen en 

frituurvet). In het kader van hun regiefunctie in de openbare ruimte moeten gemeenten zicht houden op 

logistiek, hoeveelheden en fatsoenlijke verwerking. Ze hoeven echter niet langer altijd het alleenrecht te 

hebben op inzameling en vermarkting van waardevolle grondstoffen. De 10 regiogemeenten willen daarom 

in het kader van de gemeentelijke rol als grondstoffenregisseur de komende jaren heldere afspraken maken 

met organisatoren van andere inzamelinitiatieven over registratie, logistiek, eigendom en verwerking van 

de waardevolle grondstoffen die vrijkomen bij huishoudens.  

 

Sociale duurzaamheid 

Naast het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van afvalscheiding, hebben 

gemeenten ook belangrijke taken op het vlak van sociale duurzaamheid. Regionaal afval- en 

grondstoffenbeheer kan een belangrijke bijdrage leveren aan de koppeling van het sociale aan het fysieke 

domein: steeds vaker wordt sociale werkgelegenheid gecreëerd door mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt in te zetten bij het toevoegen van waarde aan ingezamelde grondstoffen (bijvoorbeeld bij 

sortering, demontage, etc.). De gemeenten willen de komende jaren in samenwerking met de sociale 

werkvoorziening gebruik maken van de mogelijkheden om deze vorm van sociale duurzaamheid toe te 

passen in het regionale afval- en grondstoffenbeheer.  

 

Schone leefomgeving 

Tot slot willen de gemeenten de komende jaren een schonere leefomgeving creëren door in te zetten op 

het voorkomen en aanpakken van zwerfafval, bijplaatsingen en illegale dumpingen in relatie tot de 

afvalinzameling.  

 

Doelstelling restafval 2020 
Waar bovenstaande ambities richtinggevend zijn voor het beleid van de komende jaren, willen de 

gemeenten zich voor wat betreft de restafvalhoeveelheid committeren aan een regionale doelstelling. 

Landelijk beleid is erop gericht in 2020 nog maar 100 kilo, en in 2025 zelfs nog slechts 30 kilo restafval per 

persoon per jaar te produceren. Gezien de relatief lage stedelijkheid van de regio en de mogelijkheden die 

dit biedt om tot meer afvalscheiding te komen, willen de 10 in Avri samenwerkende gemeenten in 2020 

niet meer dan 75 kilo restafval per persoon per jaar produceren. Deze doelstelling ligt in lijn met de 

ambities van het Gelders Energieakkoord. 

 

Hoe?  
Om ervoor te zorgen dat het niet bij alleen ambities blijft, is het belangrijk  te bekijken hoe ze gerealiseerd 

kunnen worden. Er is hiervoor een zeer breed scala aan zowel bewezen effectieve, als nieuwe innovatieve 

instrumenten beschikbaar. Een deel van deze instrumenten, of beleidsmaatregelen, wordt al in meer of 

mindere mate ingezet in de regio. Daarnaast moet worden bekeken welke nieuwe instrumenten kunnen 

worden ingezet om het gewenste afvalscheidingsgedrag te bewerkstelligen.  

 

Kort gezegd zijn er drie groepen instrumenten te onderscheiden in het gemeentelijk afvalbeheer, die 

nauwe onderlinge samenhang hebben: communicatie, financiële instrumenten en het serviceniveau. 

Daarnaast kunnen monitoring en handhaving worden ingezet om te controleren of het ingezette 

instrument het juiste effect sorteert, en waar nodig te corrigeren.  

 

Communicatie en educatie draaien om het vertellen van het verhaal van afvalscheiding en recycling en het 

kenbaar maken van de mogelijkheden die de gemeente hiertoe biedt: waarom is het van belang je afval te 

scheiden, en welke afvalstromen kan je waar kwijt.  



   
 

 

Om bewoners verder te stimuleren maken veel gemeenten, 

waaronder die in Rivierenland, gebruik van een financiële 

stimulans.  Hierbij wordt goed afval scheiden financieel 

beloond en zijn burgers die hun afval minder scheiden, wat 

duurder uit. De derde groep van instrumenten probeert 

afvalscheiding zo aantrekkelijk mogelijk te maken door het 

servicemodel zo in te richten dat mensen het gewenste 

scheidingsgedrag gaan vertonen: openingstijden van de 

milieustraat, inzamelfrequentie van de verschillende afval- 

en grondstofstromen en de locatie van inzamelmiddelen 

zijn hier voorbeelden van.  

 

Met name op het gebied van het serviceniveau hebben de gemeenten in regio Rivierenland nog een breed 

scala aan mogelijkheden om instrumenten in te zetten. Uitdaging is om de mix van instrumenten zó samen 

te stellen, dat ze zo effectief en efficiënt mogelijk leidt tot het verwezenlijken van de ambities van de 

gemeenten. Daarbij is het begrip bij de inwoners voor de instrumenten die worden ingezet van groot 

belang voor de mate van acceptatie en daarmee de effectiviteit ervan.  

 

Nadere uitwerking van de verschillende instrumenten, de scenario´s, keuzes en de financiële haalbaarheid 

van de beleidsmaatregelen die de komende vier jaar kunnen worden ingezet, vindt plaats in het Regionaal 

Beleidsplan Afval en Grondstoffen.  



 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 13 oktober 2016 

Agendapunt : 7, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : 

Nieuwe uitgangspunten voor 
samenwerking tussen Avri en 
verenigingen bij de inzameling 
van papier in de regio 
Rivierenland. 

 

 
Voorstel 

1. Indexering van de vergoeding aan verenigingen stop te zetten per 1 januari 2017. 
2. Met ingang van 1 januari 2017 bij het vrijkomen van een inzamelgebied, alleen inzameling door 

verenigingen binnen de eigen gemeente toe te staan  
3. Een overeenkomst met de huidige verenigingen aan te gaan die loopt tot 31 december 2019, 

waarin de nieuwe wijze van samenwerking is opgenomen 
 

 
Inleiding 
Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland heeft op 9 december 2015 besloten conform het voorstel om 
de samenwerking tussen Avri en de verenigingen met betrekking tot de inzameling van papier voort te 
zetten. Het Dagelijks Bestuurd werd verzocht om de lopende overeenkomst tussen Avri en de verenigingen 
te verlengen tot en met 31 december 2016. 
 
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur Avri van 21 april 2016 zijn nieuwe wijzen van 
samenwerking besproken. 
 
In de bijlage vindt u een notitie. In deze notitie zijn ideeën en mogelijkheden -geïnspireerd door de 
uitkomsten van een commissievergadering in de gemeente Tiel- uitgewerkt. Daarnaast beschrijft deze 
notitie de operationele uitgangspunten voor de samenwerking met verenigingen. Ook worden de uitkomsten 
van een door u gevraagde benchmark naar de vergoeding aan verenigingen elders in het land 
weergegeven. Tenslotte beschrijven we ook de veranderingen in de aard van de werkzaamheden door 
ontwikkelingen in de afgelopen jaren. 
 
Beoogd effect 
Nieuwe, duidelijke afspraken voor de samenwerking tussen Avri en verenigingen voor de inzameling van 
papier. 
 
Argumenten 
1.1 Het stopzetten van de indexering is gegrond.  
Avri heeft recent bij 9 gemeenten geïnventariseerd wat de hoogte van de vergoedingen aan verenigingen 
zijn voor de papierinzameling. Daar kwam uit dat het huidige niveau van de vergoeding aan de 
verenigingen van Avri (€ 8,14) boven het gemiddelde niveau ligt van de onderzochte gemeenten (€ 4,74). 
Door het stopzetten van de indexering (gemiddeld 1,18% afgelopen 5 jaar) wordt naar verwachting na 46 
jaar het niveau van de gemiddelde vergoeding uit de benchmark bereikt. 
 
2.1. Sterke binding van verenigingen bij inzameling in eigen gemeente. 
Doordat verenigingen in hun eigen gemeente inzamelen, zullen zowel inwoners als verenigingen een sterke 
binding hebben met de papierinzameling. 
 
2.2. De inkomsten komen ten goede aan een vereniging in de eigen gemeente.  
De afgelopen jaren is gebleken dat de inwoners van Rivierenland dat belangrijk vinden. 
 
2.3 De huidige verenigingen die nu nog buiten eigen gemeente inzamelen worden niet benadeeld. 
Op dit moment zamelen 4 verenigingen buiten hun eigen gemeente papier in. Door het besluit toe te 
passen bij inzamelgebieden die vrijkomen wordt een 'sterfhuisconstructie' toegepast.  
 
2.4 Beheer van de wachtlijst en coördinatie kan binnen de eigen gemeente worden opgepakt. 
Wanneer de inzameling per gemeente wordt georganiseerd kunnen de verenigingen van een gemeente 1 
aanspreekpunt voor Avri aanstellen. Het beheer van de wachtlijst en de coördinatie van de vrijwillige inzet 
bij de inzameling kunnen verenigingen indien gewenst zelf uitvoeren.  



3.1. Verlenging overeenkomst is noodzakelijk. 
De huidige overeenkomst met verenigingen loopt af op 31 december 2016. Om verenigingen zekerheid op 
de middellange termijn te geven wordt de overeenkomst verlengd met 3 jaar. 
 
Kanttekeningen 
1.1  Weerstand bij papierverenigingen. 
Het stopzetten van de indexering kan tot weerstand leiden bij de verenigingen. 
 
2.1 Verenigingen staan naar alle waarschijnlijkheid langer op de wachtlijst  
Omdat er binnen een gemeente minder routes vrijkomen dan in de hele regio, staan verenigingen langer op 
de wachtlijst van vrijgekomen routes. 
 
Communicatie 
Avri informeert de verenigingen over de besluiten uit dit voorstel. 
 
Financiën 
In de concept begroting 2017 is rekening gehouden met een marginale stijging van de kosten van de 
inzameling als gevolg van indexatie (ca. € 7.000). Dit bedrag zal gecorrigeerd worden binnen de 
bestuursrapportage 2017.  
 
Uitvoering 
- 
 
Bijlagen 
Notitie Nieuwe wijze van samenwerken tussen papierverenigingen en Avri 
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Notitie 'nieuwe wijze van samenwerken tussen papierverenigingen en Avri 

 
Inleiding  
 
Deze notitie hoort als bijlage bij het AB voorstel Uitgangspunten voor een nieuwe wijze van samenwerking 
tussen Avri en verenigingen bij de inzameling van papier in de regio Rivierenland. 
 

1. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur Avri van 21 april 2016 is Avri gevraagd om een 
voorstel van Tiel verder uit te werken. Dit voorstel is gebaseerd op een commissievergadering 
Bestuur van de Tielse raad op 7 april 2016. Het heeft als uitgangspunt dat  de afstemming tussen 
verenigingen  en de coördinatie van de samenwerking tussen de verenigingen en Avri op 
gemeenteniveau in een stichtingsvorm wordt ondergebracht. Hierbij zouden de verenigingen die 
papier inzamelen samen de stichting vormen. In deze notitie werken wij deze mogelijkheid verder 
uit. 

2. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur gevraagd om de operationele uitgangspunten voor de 
samenwerking op het gebied van papierinzameling vast te leggen. In deze notitie beschrijven wij 
de operationele uitgangspunten van Avri. 

3. Ook vindt u op uw verzoek in deze notitie de uitkomsten van een recente 'benchmark' (juni 2016) 
naar de hoogte van de vergoeding aan verenigingen voor de inzameling van papier bij andere 
gemeenten. 

4. Tenslotte wordt kort een beschrijving gegeven van de veranderde werklast bij de papierinzameling. 
 
1. Voorstel van Tiel 
 
In de AB vergadering van 21 april 2016 deed de gemeente Tiel het voorstel om de samenwerking tussen de 
verenigingen en de coördinatie van de samenwerking tussen de verenigingen en Avri per gemeente in 
bijvoorbeeld een stichtingsvorm onder te brengen. Van deze stichtingsvorm zijn de verenigingen die 
inzamelen lid. Dit idee komt voort uit een raadscommissievergadering Bestuur van de gemeente Tiel op 7 
april 2016. 
 
Om dit idee verder uit te werken in een AB voorstel heeft Avri contact opgenomen met dhr. B. de Rooij 
(voorzitter Korfbalvereniging Tiel '72). Hij sprak in de genoemde commissie namens 10 Tielse verenigingen.  
 
Op 12 mei 2016 heeft Avri op kantoor gesproken met Dhr. B. de Rooij. Dhr. de Rooij heeft tijdens het 
gesprek met Avri laten weten dat hij namens de 10 verenigingen wilde opkomen voor de continuering van 
de inzameling van papier door verenigingen. Hij gaf aan dat het voorstel voor bijvoorbeeld een 
stichtingsvorm waarin verenigingen in Tiel de samenwerking met Avri coördineren niet zijn idee is. Hij ziet 
zichzelf ook niet als trekker van de uitwerking van dit idee.  
 
Avri heeft met dhr. de Rooij gesproken over hoe een en ander vorm zou kunnen krijgen wanneer er per 
gemeente een coördinator/ coördinerend orgaan zou komen die als contactpersoon namens de 
verenigingen voor Avri zou fungeren. Deze 'coördinator' zou voor de verenigingen in de eigen gemeente de 
toewijzing van routes, het beheer van de wachtlijst, de verdeling van de inkomsten en de zorg voor 
voldoende vrijwilligers op zich moeten nemen.  
 
De voordelen van deze samenwerking zijn: 

 Minder administratieve last voor Avri: Avri heeft dan per gemeente 1 contactpersoon voor 
communicatie, coördinatie, financiën en administratie (in plaats van 86 verschillende 
contactpersonen)  

 Avri draagt geen verantwoordelijkheid meer voor de wijze waarop de verenigingen werk en 
inkomsten verdelen.  

 
Het nadeel van deze samenwerking is: 

 Een extra schakel in de communicatie met verenigingen (door 1 contactpersoon voor alle 
verenigingen per gemeente). Dit maakt de kans op miscommunicatie bij werkafspraken groter. 
 

2. Operationele uitgangspunten Avri  
 
Avri stelt een aantal operationele randvoorwaarden voor de samenwerking met de verenigingen.  
Doel van de randvoorwaarden is om verantwoord, effectief en efficiënt te werken.  

 Avri zorgt voor veiligheidsmiddelen en instructies.  

 Avri bepaalt de inzamelroutes (aantal aansluitingen, inzameldag, inzameltijd). Dit is noodzakelijk 
vanwege een aantal operationele grenzen. De grenzen die hierbij gelden zijn:  
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1. Het aantal achterladers dat Avri heeft, bepaald de grootte van de routes.  
2. Daarnaast gelden de wettelijke regels in de rij- en arbeidstijden wet. Het werk van 

de chauffeur voor de papierinzameling mag niet langer duren dan 3 uur. De 
werkelijke inzameltijd van een papierroute is korter en afhankelijk van de rijtijd 
naar de garage van Avri. Daarnaast mogen de werkzaamheden van de chauffeurs 
niet tot later dan 22.15 uur duren vanwege de wettelijke rusttijden. 

 Er blijven verschillen in het aantal aansluitingen en inzameltijd per route. Dit komt door de 
samenstelling van de routes (binnen- versus buiten de bebouwde kom). Dit geeft omgerekend een 
verschil in vergoeding per uur voor de verenigingen (voorbeeld; binnen de bebouwde kom kunnen 
100 papiercontainers per uur ingezameld worden. Buiten de bebouwde kunnen 50 papiercontainer 
ingezameld worden. Dit zijn minder papiercontainers in evenveel tijd en toch minder vergoeding). 
 

 
3. Uitkomsten benchmark 
 
In 2016 krijgen de verenigingen € 8,135 per huisaansluiting per jaar van Avri. Op dit moment wordt de 
vergoeding elk jaar verhoogd met de CBS index. De afgelopen 5 jaar was de indexering gemiddeld 1,18%. 
 
Avri heeft in juni 2016 onderzocht wat de vergoedingen zijn voor verenigingen bij andere gemeenten. 
Hierbij zijn zoveel mogelijk dezelfde gemeenten benaderd als in de benchmark van 2011.  
 
Uit de benchmark blijkt dat de huidige vergoeding die Avri geeft boven het gemiddelde niveau ligt van de 
ondervraagde gemeenten.  
 
Gegevens op basis van 2015: 
 
Avri vergoeding per huisaansluiting € 8,135 
Aantal aansluitingen door verenigingen: 85.264 
Ingezamelde tonnages door verenigingen: 12.768 ton 
Omgerekende vergoeding per ton door Avri: € 53,68 
 
Gemiddelde vergoeding van onderzochte gemeenten per ton: € 31,68 
Verschil in vergoeding Avri en gemeenten per ton: € 22 
 
Omgerekende vergoeding per huisaansluiting door Avri op benchmark niveau: € 4,74 per huisaansluiting 
per jaar 
 

Gemeente  Vergoeding per ton  

Avri  €                          53,68  

Nieuwkoop  €                          44,08  

Hoeksewaard  €                          32,00  

Kampen  €                          34,00  

Kampen*  €                          50,00  

Berg en Dal  €                          25,00  

Druten  €                          25,00  

Heumen  €                          25,00  

Nijmegen  €                          25,00  

Wijchen  €                          25,00  

 
* gemeente Kampen kent 2 verschillende vergoedingen. Deze vergoeding is afhankelijk van ingezamelde 
tonnages papier. 
 
4. Veranderingen in werklast 
 
De huidige papierinzameling kost minder inspanning dan in de beginjaren. 
Door de komst van mini papiercontainers 12 jaar geleden, is het inzamelwerk lichter geworden in 
vergelijking met het los papier in dozen. Daarnaast bestaat het papierafval steeds meer uit karton. Hierdoor 
is de container lichter geworden. De vergoeding aan de verenigingen is gebaseerd op zwaardere arbeid 
dan inmiddels het geval is. 



 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 13 oktober 2016 

Agendapunt :  

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Bestuursrapportage 2016 

 

 
Voorstel 
 

1. De bestuursrapportage 2016 vast te stellen. 
2. In te stemmen met de in de bestuursrapportage opgenomen begrotingswijzigingen voor 2016. 
3. Aanvullend krediet te verlenen van € 13.000 voor de vervanging van bedrijfscontainers. 

 

 
Inleiding 
Wij bieden u bijgevoegd de bestuursrapportage 2016 ter vaststelling aan. Deze bestuursrapportage gaat 
in op de ontwikkelingen die van invloed zijn op Avri en is daarnaast overwegend financieel van aard. De 
rapportage gaat in op afwijkingen van de verwachte realisatiecijfers 2016 (prognose) ten opzichte van 
de begroting 2016 (vastgesteld door het AB GR Avri in december 2015). 
 
De belangrijkste ontwikkeling in 2016 betreft de daling van het aantal aanbiedingen door huishoudens 
met gemiddeld 1,5 keer per huishouden op jaarbasis. Deze daling van het aantal aanbiedingen restafval 
gaat gepaard met een stijging van de aangeboden tonnages grondstoffen, zoals kunststof verpakkingen 
en drankenkartons. De daling valt met name te verklaren door de invoering van gescheiden inzameling 
van drankenkartons in 2016. De inwoners van Rivierenland benutten de mogelijkheid ten volle om 
drankenkartons apart te houden van het restafval en te voegen bij de zak voor kunststof verpakkingen 
en zo hun huishoudelijk afval  verantwoord te scheiden. Het scheidingspercentage in onze regio is 
hierdoor gestegen van 70% naar 71%; een mooi resultaat!  
 
Deze positieve ontwikkeling heeft ook een negatief financieel effect voor Avri. Omdat er minder vaak 
restafval aangeboden wordt door de inwoners, ontvangt Avri minder opbrengsten vanuit het variabel 
deel van de afvalstoffenheffing om de uitvoeringslasten te dekken. Dit financieel gevolg was door Avri 
vooraf niet in te schatten, omdat de scheiding van drankenkartons een nieuwe beleidsmaatregel is in 
Nederland die onlangs is ingevoerd in Rivierenland.  
Ondanks de financiële tegenvaller in deze bestuursrapportage blijft het feit dat 'goed scheiden loont' in 
Rivierenland overeind. De gemiddelde kosten voor de inwoner zijn namelijk gedaald als gevolg van de 
scheiding van drankenkartons doordat enerzijds de kosten van afvalverwerking afnamen en anderzijds 
de opbrengsten van de grondstoffen zijn toegenomen. Dit heeft een (structureel) dalend effect op de 
afvalstoffenheffing van ongeveer € 4. Daarnaast zorgen nadelige kostenontwikkelingen voor een tekort 
over 2016.  
 
 
Beoogd effect 
De budgetten van 2016 bijstellen en inzicht geven in de verwachte financiële resultaten van 2016. 
 
 

Argumenten 
1.1 Het vaststellen van de bestuursrapportage  en de daarin opgenomen (programma)budgetten is een 
bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.  
 
2.1 Het bijstellen van de begroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. 
 
3.1 De verwachte benodigde investeringen zijn hoger dan bij de begroting 2016 verleende krediet  
(€ 35.000) voor de vervanging van bedrijfscontainers in 2016. 
Er dienen meer bedrijfscontainers te worden vervangen dan verwacht. De vervangingsinvesteringen zijn 
nodig om de dienstverlening te continueren. 

 
 

 



 
Kanttekeningen 

 
Geen. 

 
  

Communicatie 
De bestuursrapportage 2016 wordt in september behandeld in het Financieel overleg GR Avri met de 
regiogemeenten. Bestuurlijk relevante opmerkingen kunnen in de vergadering van het Algemeen 
Bestuur worden ingebracht. De bestuursrapportage 2016 wordt na vaststelling digitaal beschikbaar 
gesteld via de website van Avri. 
 
Financiën 
 
Programma basispakket 
De verwachte daling van het totaal aantal aanbiedingen restafval heeft een negatief financieel effect. 
Omdat er minder vaak restafval aangeboden wordt, ontvangt Avri minder opbrengsten vanuit het 
variabel deel van de afvalstoffenheffing om de uitvoeringslasten te dekken. Over de uitvoering van het 
programma basispakket in 2016 wordt een nadelig resultaat verwacht van € 544.000. Het grootste 
gedeelte van dit resultaat wordt veroorzaakt door de verminderde aanbiedingen van restafval. 
 

Daarnaast stijgen de uitvoeringslasten, met name door CAO ontwikkelingen. De nieuwe CAO 
Gemeenten zorgt voor een stijging van de salarissen met 3%. In het CAO-akkoord Gemeenten is 
daarnaast afgesproken om het Individueel Keuzebudget (IKB) in te voeren per 2017. Dit zorgt voor een 
eenmalige last in het begrotingsjaar 2016. 
 

Het nadelige resultaat over 2016 wordt bij de jaarrekening 2016 verrekend met de Voorziening 
Inzameling Afvalstoffenheffing. 
 
Voorziening inzameling Afvalstoffenheffing 
Het saldo van de voorziening Inzameling AVH daalt verder als gevolg van het nadelige 
exploitatieresultaat. In onderstaande grafiek is de saldo ontwikkeling van de voorziening weergegeven.  
Hierin zijn de meerjarige mutaties uit de vastgestelde begroting 2017-2020 van Avri meegenomen.  
 
 

 
 
De voorziening Inzameling AVH blijft gedurende de begrotingsperiode onder het minimale niveau ter 
dekking van de risico’s.  In deze grafiek is geen rekening gehouden met een mogelijke reservering voor 
het risico rondom de kunststof verpakkingen van € 0,6 mln.  en de consequenties van de structurele 
mutaties 2016 voor het begrotingsjaar 2017 van circa € 0,3 mln.  
 
 



 
Begroting 2017 
De consequenties voor de begroting 2017 zijn op hoofdlijnen gebaseerd op het voortschrijdende inzicht 
van de verbeterde afvalscheiding. Het nadelige effect op de vastgestelde begroting 2017 op basis van 
de huidige inzichten bedraagt circa € 0,3 mln. Dit bestaat enerzijds uit een nadeel van € 0,6 mln. 
vanwege de daling van het aantal restafval aanbiedingen. Daar tegenover staat een stijging van 
opbrengsten voor grondstoffen van € 0,3 mln.  
Bij deze cijfers merken wij op dat in de begroting 2017 andere aannames zijn gemaakt dan in de 
begroting 2016. Hierdoor is het financiële effect van afzonderlijke mutaties voor 2016 niet per definitie 
gelijk aan het financiële effect op de begroting 2017. Om het voorziene tekort van de voorziening ultimo 
2017 te voorkomen heeft het bestuur meerdere mogelijkheden; inzet van de Algemene Bedrijfsreserve 
Avri of een begrotingswijziging voor 2017 (bijstelling tarief afvalstoffenheffing 2017). 
 
Programma Bedrijfsafval 
Wij verwachten dat het totale netto resultaat met ca. € 29.000 afneemt en uit zal komen op een bedrag 
van ca. € 65.000 (na afdracht vennootschapsbelasting). Het rendement op de omzet daalt naar 4%. Het 
overschot wordt toegevoegd aan de Algemene Bedrijfsreserve. 
 
Programma Pluspakket 
In deze bestuursrapportage wordt niet afzonderlijk ingegaan op de financiële afwijkingen van de lasten 
en baten van het pluspakket. Deze afwijkingen worden afzonderlijk geanalyseerd en via separate 
rapportages voorgelegd aan de gemeenten die de plustaken afnemen (art. 7.6  financiële 
beheersverordening Avri). 
 
 
Bijlagen 
1. Bestuursrapportage 2016 Avri 
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1 INLEIDING 

 

Deze bestuursrapportage 2016 is de eerste tussentijdse rapportage van de Gemeenschappelijke Regeling 
Avri (GR Avri). Deze bestuursrapportage gaat in op de (beleids)ontwikkelingen binnen Avri in 2016 en is 
daarnaast overwegend financieel van aard. De rapportage gaat in op afwijkingen van de verwachte 
realisatiecijfers 2016 (prognose) ten opzichte van de begroting 2016 (vastgesteld door het AB GR Avri in 
december 2015). 

Leeswijzer 
Na de beschrijving van de algemene ontwikkelingen in 2016 (hoofdstuk 2) en de bestuurlijke samenvatting 
(hoofdstuk 3) gaan we per programma in op de relevante ontwikkelingen en de financiële prognose 2016.  
De programma indeling van deze bestuursrapportage volgt de indeling van de begroting 2016 (en 2017):  

 programma basispakket; 

 programma bedrijfsafval; 

 programma pluspakket. 

Tot slot gaan we in deze bestuursrapportage in op het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen 
en de verwachte uitputting van de investeringskredieten. 
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2 ONTWIKKELINGEN 2016  

In dit hoofdstuk gaan we per alinea in op diverse ontwikkelingen in 2016. Dit hoofdstuk dient enerzijds als 
terugblik op het eerste halfjaar van 2016 en gaat anderzijds in op bestuurlijk relevante ontwikkelingen die 
momenteel (aug. 2016) actueel zijn. 
 
2.1 Start GR Avri 
Afgelopen jaren heeft Avri bijzonder veel ontwikkelingen gekend, waaronder de invoering van nieuw afval 
beleid en de opzet van een nieuwe tak van dienstverlening: beheer openbare ruimte. Daarnaast heeft het 
bestuur van Avri er tevens voor gekozen om Avri eind 2015 af te splitsen van de GR Regio Rivierenland. Dit 
alles heeft druk gezet op de interne bedrijfsvoering van Avri. Zo moest onder meer de informatiehuishouding 
geactualiseerd en verbeterd worden middels het InformatieBeleidsPlan (IBP). De nieuwe 
gemeenschappelijke regeling Avri heeft ook haar doorwerking gekregen naar de financiële organisatie van 
Avri. Het Algemeen Bestuur (AB) van Avri heeft bij de inwerkingtreding van de G.R. (AB december 2015) 
ingestemd met een vijftal (financiële) verordeningen / regelingen. Het financieel juridisch kader is daarmee 
bepaald. 
 
Als zelfstandige GR heeft Avri in 2016 voor het eerst een eigen kadernota en (primaire) begroting opgesteld. 
De kadernota 2017 is begin april 2016 verstuurd naar de gemeenteraden. De kadernota 2017 is nader 
uitgewerkt in de begroting 2017 en de meerjarenramingen 2018 - 2020. Deze begroting is op 7 juli 2016 
vastgesteld door het AB en gelijktijdig toegestuurd naar de provincie Gelderland. Het voordeel van de tijdige 
begrotingsbehandeling voor de gemeenten is dat zij de hoogte van de afvalstoffenheffing voor 2017 tijdig 
kennen en deze kunnen verwerken in haar eigen begroting. 
 
2.2 Strategisch Bedrijfsplan 2017-2020 
Het huidige Strategische Beleidsplan 2011 - 2015 krijgt een opvolger. De voorbereidingen voor dit plan 
vinden momenteel plaats. In tegenstelling tot de Regionale Visie Afval en Grondstoffen dat gericht is op het 
afvalbeleid (zie programma Basispakket) is het strategisch bedrijfsplan meer gericht op de ontwikkeling van 
Avri.  
 
2.3 Afwikkeling jaarrekening 2015 
In de jaarrekening 2015 is melding gemaakt van het risico van de kunststof verpakkingen van € 600.000 (zie 
uitgebreidere toelichting op pagina 15). Wij spannen ons momenteel tot het uiterste in om de openstaande 
vorderingen geïnd te krijgen. Omdat wij er vanuit gaan dat we hierin slagen hebben wij voor dit risico geen 
voorziening getroffen. De voorziening AVH zal als buffer dienen om het moment dat blijkt dat hiervoor een 
afzonderlijke voorziening voor getroffen moet worden.  
 
2.4 Actualisatie risico's en inrichting weerstandscapaciteit 
Wij zijn momenteel bezig met de actualisatie van de huidige nota risicomanagement 2015 en ons 
risicoprofiel. Deze actualisatie geeft inzicht in de aanwezige risico's en de hoogte van het benodigde 
weerstandsvermogen. Gezien de bestuurlijke aandacht voor dit onderwerp bij de behandeling van de 
begroting 2017, willen wij de actualisatie in nauwe samenwerking met de gemeenten tot stand laten komen. 
Hierbij zullen diverse scenario's worden voorgelegd waarop in het benodigde vermogen kan worden voorzien 
en door wie de risico's worden gedekt: de gemeenten of GR Avri. De behandeling van deze nota alsmede de 
inrichting van de reserves en voorzieningen worden geagendeerd in het AB van februari 2017.  
 
2.5 Vennootschapsbelasting 
Avri heeft eind 2015 en begin 2016 onderzoek verricht naar de mogelijke status ten aanzien van de 
vennootschapsbelasting. Wij hebben al onze activiteiten binnen de drie programma's (basispakket, 
bedrijfsafval en pluspakket) geanalyseerd. Onze zienswijze is samengevat in een brief aan de 
belastingdienst. Wij gaan er vanuit dat wij hierover snel met hen in gesprek kunnen gaan, zodat wij in de 
tweede helft van 2016 de administratie hierop verder kunnen inrichten. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat het 
basispakket is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dat geldt ook voor de plusactiviteiten die wij 
verrichten voor de deelnemende gemeenten van de G.R. Wij geven in onze brief aan dat Avri voor de 
plustaken niet door de zogenaamde ondernemingspoort gaat, omdat wij per definitie geen winst beogen en 
inboeken. Bedrijfsafval is een activiteit die onder de vennootschapsbelasting valt. Binnen de begroting 2016 
en 2017 is daar reeds rekening mee gehouden. 
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3 BESTUURLIJKE SAMENVATTING 
 

3.1 Programma basispakket 

De belangrijkste ontwikkeling in 2016 betreft de daling van het aantal aanbiedingen door huishoudens met 
gemiddeld 1,5 keer per huishouden op jaarbasis. Deze daling van het aantal aanbiedingen restafval gaat 
gepaard met een stijging van de aangeboden tonnages grondstoffen, zoals kunststof verpakkingen en 
drankenkartons. De daling valt met name te verklaren door de invoering van gescheiden inzameling van 
drankenkartons in 2016. De inwoners van Rivierenland benutten de mogelijkheid ten volle om 
drankenkartons apart te houden van het restafval en te voegen bij de zak voor kunststof verpakkingen en zo 
hun huishoudelijk afval  verantwoord te scheiden. Het scheidingspercentage in onze regio is hierdoor 
gestegen van 70% naar 71%; een mooi resultaat! 
 
Deze positieve ontwikkeling heeft ook een negatief financieel effect voor Avri. Omdat er minder vaak restafval 
aangeboden wordt door de inwoners, ontvangt Avri minder opbrengsten vanuit het variabel deel van de 
afvalstoffenheffing om de uitvoeringslasten te dekken. Dit financieel gevolg was door Avri vooraf niet in te 
schatten, omdat de scheiding van drankenkartons een nieuwe beleidsmaatregel is in Nederland die onlangs 
is ingevoerd in Rivierenland.  
Ondanks de financiële tegenvaller in deze Berap blijft het feit dat 'goed scheiden loont' in Rivierenland 
overeind. De gemiddelde kosten voor de inwoner zijn namelijk gedaald als gevolg van de scheiding van 
drankenkartons doordat enerzijds de kosten van afvalverwerking afnamen en anderzijds de opbrengsten van 
de grondstoffen zijn toegenomen. Dit heeft een (structureel) dalend effect op de afvalstoffenheffing van 
ongeveer € 4. Daarnaast zorgen nadelige kostenontwikkelingen voor een tekort over 2016.  
 
Over de uitvoering van het programma basispakket in 2016 wordt een nadelig resultaat verwacht van  
€ 544.000. Het grootste gedeelte van dit resultaat wordt veroorzaakt door de verminderde aanbiedingen van 
restafval. Daarnaast stijgen de uitvoeringslasten, met name door CAO ontwikkelingen. De nieuwe CAO 
Gemeenten zorgt voor een stijging van de salarissen met 3%. In het CAO-akkoord Gemeenten is daarnaast 
afgesproken om het Individueel Keuzebudget (IKB) in te voeren per 2017. Dit zorgt voor een eenmalige last 
in het begrotingsjaar 2016. Deze last was in eerste instantie (op basis van de toenmalige berichtgeving) 
voorzien in de begroting 2017 en valt vrij zodoende vrij voor het begrotingsjaar 2017 (zie par. 3.2). 
 

Het nadelige resultaat over 2016 wordt bij de jaarrekening 2016 verrekend met de Voorziening Inzameling 
Afvalstoffenheffing. De saldo ontwikkeling van de voorziening t/m 2020 is weergegeven in onderstaande 
grafiek. Hierin zijn de mutaties uit deze bestuursrapportage 2016 en de begroting 2017 meegenomen. De 
specificatie van stortingen en onttrekkingen is weergegeven in tabel 9 (pagina 14). 
 

 
 Grafiek 1: verwachte saldo ontwikkeling voorziening Inzameling AVH t/m 2020 
 

In deze grafiek is geen rekening gehouden met een mogelijke reservering voor het risico rondom de kunststof 
verpakkingen van 0,6 mln. (zie par. 7.2 op pagina 15) en de consequenties van de structurele mutaties 2016 
voor het begrotingsjaar 2017 van € 0,3 mln. (zie par. 3.2). 
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3.2 Consequenties begroting 2017 

De consequenties voor de begroting 2017 zijn op hoofdlijnen gebaseerd op het voortschrijdende inzicht van 
de verbeterde afvalscheiding. Het nadelige effect op de vastgestelde begroting 2017 bedraagt circa € 0,3 
mln. Dit bestaat enerzijds uit een nadeel van € 0,6 mln. vanwege de daling van het aantal restafval 
aanbiedingen. Daar tegenover staat een stijging van opbrengsten voor grondstoffen van € 0,3 mln. Het 
voordeel door de vrijval van de eenmalige IKB last in de begroting 2017 valt weg tegen de in deze 
bestuursrapportage beschreven structurele productie nadelen. Bij deze cijfers merken wij op dat in de 
begroting 2017 andere aannames zijn gemaakt dan in de begroting 2016. Hierdoor is het financiële effect van 
afzonderlijke mutaties voor 2016 niet per definitie gelijk aan het financiële effect op de begroting 2017.  
Om het voorziene tekort van de voorziening ultimo 2017 te voorkomen heeft het bestuur meerdere 
mogelijkheden; inzet van de Algemene Bedrijfsreserve Avri of een begrotingswijziging voor 2017 (bijstelling 
tarief afvalstoffenheffing 2017).  
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4 PROGRAMMA BASISPAKKET 

 

 

 

 

BASISPAKKET 

 

 

 

  

 
4.1 Inleiding  
In het programma Basispakket zijn de diensten opgenomen die Avri uitvoert voor de 10 gemeenten in 
Rivierenland. Met deze diensten geeft Avri invulling aan de gemeentelijke afvaltaak van inzameling en 
verwerking van huishoudelijke afvalstoffen én aan het Regionale Afvalbeheer Plan. In dit plan zijn de 
ambities en speerpunten van de 10 gemeenten op het gebied van afval en grondstoffen vastgelegd. 
 
 
4.2 Begripsbepaling 
Dit hoofdstuk gaat in op de ontwikkelingen van het huishoudelijk afval. Wij onderscheiden twee categorieën 
binnen het huishoudelijk afval: 
 
1. Grondstoffen 
Dit is het afval dat hergebruikt wordt. Er zijn grondstoffen die voor Avri geld opleveren: papier, glas, textiel, 
ijzer, drankkartons, harde kunststoffen en kunststof verpakkingen. Er zijn ook grondstoffen die hergebruikt 
worden maar die bij verwerking voor Avri niet tot inkomsten maar tot lasten leiden: Groente, Fruit- en 
Tuinafval (gft-afval), bouw en sloopafval (BSA), houtsoorten en grond.    
 
2. Restafval  
Dit is het afval dat terecht komt in de grijze minicontainers of in de ondergrondse brengcontainers (bij 
hoogbouw en in stadscentra). Dit afval wordt niet hergebruikt en vindt zijn weg naar de verbrandingsovens. 
 
 
  

Dit programma gaat over: 

Het inzamelen van verwerken van huishoudelijke 

afvalstromen en grondstoffen. 
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4.3 Beleidsontwikkelingen 

Regionale Visie Afval en Grondstoffen 
De Regionale Visie Afval en Grondstoffen wordt momenteel ter besluitvorming voor het AB voorbereid. Deze 
visie is de opvolger van het huidige Regionaal Afvalstoffenplan 2012 - 2016. In de notitie wordt de visie en 
ambitie van de 10 deelnemende gemeenten (van GR Avri) op het terrein van afvalinzameling en -scheiding 
op hoofdlijnen vastgelegd. Besluitvorming hierover vindt in oktober door het AB plaats. Vervolgens wordt de 
visie nader uitgewerkt in een Regionaal Beleidsplan Afval en Grondstoffen.  
 
 
4.4 Ontwikkelingen van de baten en lasten 

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de baten en lasten van het programma basispakket uiteengezet. 
Een daling van de baten afvalstoffenheffing en een stijging van de uitvoeringslasten zorgen voor een 
verwacht nadelig resultaat over 2016 van € 544.000. Dit bedrag zal worden onttrokken uit de Voorziening 
Inzameling AVH. 
 

 
       Tabel 1: resultaat programma basispakket 

 
4.4.1 Baten afvalstoffenheffing 
De uitvoeringslasten van het basispakket worden via de afvalstoffenheffing in rekening gebracht bij onze 
inwoners. De afvalstoffenheffing bestaat uit een basistarief (vast tarief) en een variabel tarief.  
 
De hoogte van de afvalstoffenheffing is per huishouden verschillend. Deze wordt bepaald door het 
aanbiedvolume (60 liter via afvalpas, 140 liter mini container of 240 liter mini container) en het aantal keer per 
jaar dat restafval wordt aangeboden. De analyse baseert zich op de belangrijkste mutaties van de 
afvalstoffenheffing voor zowel het vaste deel als het variabele deel. 
 
De mutaties op het vaste en variabele deel van de afvalstoffenheffing leiden samengevat tot de volgende 
baten afvalstoffenheffing: 
 

 
       Tabel 2: ontwikkeling baten afvalstoffenheffing 2016 

 
Baten vaste deel van de afvalstoffenheffing 
De baten van het vaste deel van de afvalstoffenheffing vallen € 79.000 hoger uit dan begroot. 
Jaarlijks worden (op basis van de voortgangsinformatie vanuit BSR) in de begroting aannames gedaan over 
de percentages kwijtschelding en overige oninbare vorderingen (verminderd, vernietigd, ontheven etc.). In de 
begroting 2016 (opgesteld najaar 2015) is ervan uitgegaan dat van 7,2% van de huishoudens geen baten 
afvalstoffenheffing worden ontvangen. Bij de jaarrekening 2015 is reeds geconstateerd dat dit percentage op 
circa 6% ligt. In 2016 zet dit patroon zich voort. De begroting 2016 wordt zodoende positief bijgesteld naar 
6% oninbaarheid van het vaste deel van de afvalstoffenheffing. Het voordeel van ruim 1% bedraagt € 79.000. 
In de begroting 2017 is (op basis van de inzichten bij de jaarrekening 2015) dit voordeel reeds verwerkt. 
  

Begroting 2016 Berap 2016 Verschil %
Baten afvalstoffenheffing 15.436.000 15.035.000 -401.000 -2,6%

Baten verwerking grondstoffen 5.415.000 5.735.000 320.000 5,9%

Lasten uitvoering basispakket -20.848.000 -21.314.000 -466.000 -2,2%

Resultaat programma basispakket 3.000 -544.000 -547.000

Totaal baten afvalstoffenheffing begroting 2016 15.436.000

Mutaties vast deel daling aantal oninbare vorderingen (voordeel) 79.000

Mutaties variabel deel daling aantal aanbiedingen (nadeel) -746.000

daling aantal oninbare vorderingen (voordeel) 266.000

-401.000

Totaal baten afvalstoffenheffing bestuursrapportage 2016 15.035.000
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Baten variabel deel van de afvalstoffenheffing 
De variabele baten afvalstoffenheffing volgen uit het aantal aanbiedingen restafval. Op basis van het aantal 
aanbiedingen t/m mei 2016 verwachten wij een daling van het aantal aanbiedingen van gemiddeld 1,5 
aanbiedingen. Wij schrijven deze afname toe aan het feit dat vanaf 2016 de drankenkartons gescheiden 
aangeleverd mogen worden bij het plastic verpakkingsafval. Dit leidt tot een toename van de grondstoffen en 
dus meer inkomsten en vermindering van het restafval en dus minder verwerkingskosten (zie verklaring van 
de lasten basispakket in par. 4.4.2).  
 

Uit onderstaande tabel blijkt het financiële effect van de daling van het aantal aanbiedingen restafval. Binnen 
de ramingen van de begroting 2016 is geen rekening gehouden met minder aanbiedingen als gevolg van de 
gescheiden aanlevering van drankenkartons. Uit onderstaande tabel blijkt het effect van de daling van het 
aantal aanbiedingen op de afvalstoffenheffing.   
 

 
      Tabel 3: specificatie variabele opbrengsten afvalstoffenheffing 2016 
 

Naast de daling van het aantal aanbiedingen is tevens de ontwikkeling van kwijtscheldingen, verminderingen 
en oninbare bedragen van invloed op de variabele baten afvalstoffenheffing. Evenals bij het vaste deel wordt 
ook hier een voordeel verwacht ten opzichte van de begroting 2016. Dit wordt met name veroorzaakt door 
maximering van kwijtscheldingen op aanbiedingen in het huidige kwijtscheldingsbeleid. In dit beleid worden 
maximaal 13 aanbiedingen kwijtgescholden. Aanbiedingen boven dit aantal worden wel in rekening gebracht. 
Daarnaast blijken andere oninbare categorieën (zoals ontheffingen) lager dan bij het vaste deel van de 
afvalstoffenheffing. 
 

Wij hadden op het moment van samenstelling van de begroting 2016 (najaar 2015) nog geen volledig zicht 
op de uiteindelijke realisatiecijfers 2015 van afboekingen op het variabele deel. Op basis van realisatiecijfers 
van de jaarrekening 2015 is dit voortschrijdend inzicht wel meegenomen en reeds verwerkt binnen de 
begroting 2017.  
Het percentage niet inbare baten op het variabele deel wordt voor 2016 positief bijgesteld naar circa 3%; het 
financiële voordeel bedraagt € 266.000. 
 

4.4.2 Baten verwerking grondstoffen 
De opbrengsten voor de verwerking van de ingezamelde grondstoffen zijn met € 320.000 gestegen ten 
opzichte van de begroting 2016. De stijging van opbrengsten is als volgt gespecificeerd: 
 

 
   Tabel 4: Ontwikkeling verwerkingsopbrengsten grondstoffen 2016 

 
Voor het glas stijgen de verwerkingsopbrengsten door tariefsstijgingen. Voor het glas is een nieuw meerjarig 
contract afgesloten waarbij geprofiteerd is van de gunstige marktomstandigheden. Voor alle overige 
grondstoffen stijgen de opbrengsten door een groter aanbod. Dit is het gevolg van verbeterde afvalscheiding 
door huishoudens. De grootste stijging van opbrengsten volgt uit het gestegen aanbod kunststof 
verpakkingen. Er wordt een stijging van circa 150 ton verwacht over 2016 (+3,5%). 

Begroting 

2016

Berap 2016 Verschil Begroting 

2016

Berap 2016 Verschil Begroting 

2016

Berap 2016 Verschil

Aanbiedingen 60 ltr. 

brengvoorzieningen

10.314 10.885 571 36,2 34,9 -1,3 483.000 469.000 -14.000,0

Aanbieidingen 140 ltr. 

mini container

34.426 36.782 2.356 10,8 9,3 -1,5 1.403.000 1.233.000 -170.000

Aanbieidingen 240 ltr. 

mini container

43.343 44.561 1.218 13,1 11,9 -1,2 3.830.000 3.268.000 -562.000

Totaal 88.083 92.228 4.145 5.716.000 4.970.000 -746.000

Gemiddeld aantal aanbiedingen 

p/jaar

Variabele opbrengsten ( x € 1.000)Aantal betalende adressen

Totaal baten grondstoffen begroting 2016 5.415.000

Stijging verwerkingsopbrengsten kunststof verpakkingen 104.000

Stijging verwerkingsopbrengsten kleding 73.000

Stijging verwerkingsopbrengsten glas 58.000

Stijging verwerkingsopbrengsten papier 18.000

Stijging verwerkingsopbrengsten drankenkartons 16.000

Stijging verwerkingsopbrengsten grondstoffen via milieustraten 51.000

320.000

Totaal baten grondstoffen bestuursrapportage 2016 5.735.000
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4.4.3 Lasten uitvoering basispakket 

Het totaal van de uitvoeringslasten van het basispakket (inzameling en -verwerking van grondstoffen en 
afvalstromen) neemt met € 145.000 toe ten opzichte van de primaire begroting 2016. In onderstaande tabel 
is deze mutatie uiteengezet. De mutaties worden vervolgens afzonderlijk toegelicht. 
 

 
   Tabel 5: ontwikkeling uitvoeringslasten basispakket 2016 
 
 
1. Uitvoeringskosten productie  € 550.000 nadeel 
 
De stijging van uitvoeringskosten wordt veroorzaakt door: 
 

 
 Tabel  6: stijging productie uitvoeringskosten 2016 
 
De nieuwe CAO Gemeenten (1 januari 2016 tot 1 mei 2017) zorgt voor een stijging van de salarissen met 3% 
Het CAO akkoord was ten tijde van de begroting 2016 nog niet bereikt en daarom niet in de begroting 2016 
verwerkt. Het totale effect voor het basispakket bedraagt € 180.000. De stijging van de salarislasten per 2016 
is reeds verwerkt in de begroting 2017 (evenals een aanvullende stijging van de salarissen met 0,4% per 
2017).  
 
In het CAO-akkoord Gemeenten 2013-2015 is daarnaast afgesproken om het Individueel Keuzebudget (IKB) 
in te voeren. Het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) heeft op 24 juni 2016 de 
definitieve regeling IKB vastgesteld met ingang van 1 januari 2017. De vakantietoelage over juni 2016 t/m 
met december 2016 maakt geen onderdeel uit van het IKB per 2017 en wordt eenmalig uitgekeerd in mei 
2017. Deze uitkering dient ten laste van het begrotingsjaar 2016 te worden gebracht. Het eenmalige nadeel 
voor het basispakket over 2016 bedraagt € 160.000. Dit bedrag was (op basis van eerdere berichtgeving) 
reeds in de begroting 2017 als incidentele last verwerkt en valt nu vrij voor het begrotingsjaar 2017. 
 
Naast de CAO ontwikkelingen stijgen de kosten ook vanwege gestegen inzet en stijgende (markt)tarieven 
voor in totaal € 270.000 De stijging wordt onder andere veroorzaakt door een bijraming van de uit te betalen 
overwerkvergoedingen, een hogere inzet voor de handhaving op plastic verpakkingsafval en de gestegen 
kosten voor de inzet van diverse marktpartijen voor o.a. inzamel- en sorteeractiviteiten (tariefsstijgingen).  
 
Tot slot verwachten we lagere kosten voor de inzet van tractie. Ondanks de geringe stijging van diverse 
wagenpark budgetten (zoals onderhoud, wegenbelastingen etc.), zorgt het uitblijven van de verwachte 
stijging van de brandstofprijzen voor lagere brandstofkosten dan geraamd. Per saldo dalen de tractiekosten 
met € 60.000. 
 
  

Totaal lasten basispakket begroting 2016 20.848.000

1 Uitvoeringskosten productie (nadeel) 550.000

2 Kosten afvalverwerking (nadeel) 15.000

3 Kosten stortplaats (voordeel) -82.000

4 Administratiekosten (voordeel) -35.000

5 BTW effect 13,5% (nadeel) 18.000

466.000

Totaal lasten basispakket bestuursrapportage 2016 21.314.000

Stijging salariskosten (CAO) 340.000

Stijging productie kosten 270.000

Daling tractie kosten -60.000

Totaal 550.000
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2. Kosten afvalverwerking  € 15.000 nadeel 
 
De stijging van verwerkingskosten wordt veroorzaakt door: 
 

 
 Tabel 7: Ontwikkeling verwerkingskosten afvalstromen 2016 

 
De daling van de verwerkingskosten voor het restafval is het gevolg van beleid met oog voor verbeterde 
afvalscheiding door huishoudens. De verwachting is dat de hoeveelheid restafval met circa 1.000 ton zal 
dalen (afname circa 3% van het totale tonnage restafval). De daling houdt verband met de gescheiden 
inzameling van drankenkartons. Daarnaast is er een toename van de hoeveelheid ingezameld kunststof 
verpakkingsmateriaal. De daling van de verwerkingskosten voor het restafval houden verband met het lagere 
aantal aanbiedingen restafval door huishoudens (zie par. 4.4.1). 
 
De verwerkingskosten voor het GFT vallen € 55.000 lager uit dan in de begroting 2016. Dit wordt veroorzaakt 
door zowel een lager aanbod GFT als een lagere prijsindex (CBS index) in het contract dan vooraf in de 
begroting 2016 ingeschat. De verwachte daling van de hoeveelheid GFT bedraagt circa 2%. 
 
De verwerkingstarieven voor het hout staan onder enorme marktdruk. De verwerkingstarieven zijn ten 
opzichte van de begroting 2016 met 600% gestegen. De stijging hangt samen met een marktoverschot aan 
hout, onder andere door de import vanuit Engeland. Het aanbod is hierdoor groter dan de vraag vanuit de 
spaanplaatindustrie en bio massa. De verwachte stijging van verwerkingskosten bedraagt € 97.000. Het 
huidige contract (tarief) is voor geheel 2016 van kracht. 
 
De verwerkingskosten voor de overige afvalstromen, zoals bouw en sloopafval, harde kunststoffen en tapijt 
stijgen met € 28.000 door zowel prijsstijgingen als een stijging van het ingezameld tonnage. 
 
 
 
3. Kosten stortplaats   € 82.000 voordeel. 
 
De kosten voor de stortplaats bestaan - naast de exploitatiekosten - hoofdzakelijk uit de jaarlijks benodigde 
reservering voor het eeuwigdurende onderhoud door de provincie na overdracht van de stortplaats ultimo 
2019. Deze reservering is noodzakelijk als gevolg van de negatieve bijstelling van de rekenrente door de 
provincie. In 2015 is kennis genomen van het toekomstige tekort en is in de benodigde dekking voorzien met 
ingang van de begroting 2016-2019. In deze begroting is een jaarlijkse reservering van € 410.000 verwerkt 
om ultimo 2019 aan het benodigde doelvermogen te kunnen voldoen.  
 
Naar aanleiding van de controle op de jaarrekening 2015 heeft de accountant  aangedrongen op een eerste 
reservering in 2015 aan de voorziening stortplaats. Er is zodoende in 2015 een bedrag van € 328.000 aan de 
voorziening stortplaats gedoteerd. De voorziening inzameling AVH voorziet in de dekking hiervan. Door de 
reservering in 2015 dienen de jaarlijks benodigde reserveringen te worden verlaagd om het juiste 
doelvermogen ultimo 2019 te bereiken. Voor de jaren 2016 t/m 2019 leidt dit tot een jaarlijks voordeel van € 
82.000 (4 jaar x € 82.000 = € 328.000. Jaarlijks zal de ontwikkeling van het doelvermogen voor de stortplaats 
worden beoordeeld en verwerkt in de begroting van Avri. Het doelvermogen kan tot het moment van 
overdracht nog wijzigen. 
 
  

Daling verwerkingskosten restafval -55.000

Daling verwerkingskosten GFT afval -55.000

Stijging verwerkingskosten hout 97.000

Stijging verwerkingskosten overige afvalstromen 28.000

Totaal 15.000
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4. Administratiekosten   € 35.000 voordeel 
 
Met ingang van Goed Scheiden Loont (2014) wordt Avri ondersteund in het data management dat nodig is 
voor een correcte aanslagoplegging van het variabele deel van de afvalstoffenheffing (zgn. 'ledigingen 
administratie'). Avri is hiertoe deelnemer in de samenwerkingsovereenkomst Cibas (samen met 2 collega 
afvalbedrijven).  
De kosten voor data management over 2016 worden met € 33.000 naar beneden bijgesteld op basis van de 
prognose over 2016 van Cibas. Dit voordeel is reeds in de jaarrekening 2015 geconstateerd en verwerkt in 
de begroting 2017.  
 
Op basis van de 1e begrotingswijziging 2016 van BSR (voorjaarsnota) wordt de bijdrage van Avri voor de 
facturatie en inning van de afvalstoffenheffing met € 2.000 afgeraamd naar € 333.000. 
 
 
5. BTW effect 13,5%   € 18.000 nadeel 
 
Gemeenten mogen sinds de invoering van het BTW compensatiefonds (BCF) de inkoop BTW die zij betalen 
over de activiteiten van de afvalinzameling- en verwerking verrekenen met de burger. Avri berekent deze 
mogelijkheid voor de gemeenten door in het tarief afvalstoffenheffing. Dit BTW deel wordt berekend over de 
kostengrondslag (van het basispakket) en leidt tot baten voor de gemeenten. De BTW mag worden 
beschouwd als onderdeel van de kosten, waardoor er geen invloed is op de kostendekkendheid van het tarief 
afvalstoffenheffing. Het opslagpercentage bedraagt 13,5% (mengpercentage). 
De in deze paragraaf beschreven stijging van uitvoeringslasten van € 448.000 en de stijging van de baten 
voor de grondstoffen ( €320.000) hebben gesaldeerd een effect van € 128.000 op de BTW grondslag. Het 
aanvullende BTW bedrag bedraagt ten gunste van de regiogemeenten € 18.000. Een overzicht van de BTW 
baten per regiogemeente op basis van de bestuursrapportage 2016 is weergegeven in bijlage 1.   
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5 PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 
 

 

 
 
 

BEDRIJFSAFVAL 

 
 

 

 

 

5.1 Inleiding 

Avri voert in beperkte mate commerciële activiteiten uit in de vorm van inzameling en het laten verwerken van 
afval dat vrijkomt bij bedrijven. De opbrengst hiervan wordt onder andere gebruikt om de afvalstoffenheffing 
van de burgers te verlagen en voor sponsoring van regionale evenementen (sponsoring in natura; gratis afval 
inzameling). Deze activiteit vormt een klein onderdeel van de bedrijfsvoering en van de omzet. 
 
5.2 Ontwikkeling van de baten en lasten 

De voornaamste afwijkingen ten opzichte van de lasten en baten zijn weergegeven in onderstaand overzicht. 
Wij verwachten dat het totale netto resultaat met ca. € 29.000 afneemt en uit zal komen op een bedrag van 
ca. € 65.000 (na afdracht vennootschapsbelasting). Het rendement op de omzet bedraagt 4%.Het overschot 
wordt toegevoegd aan de Algemene Bedrijfsreserve. De mutaties in het resultaat zijn weergegeven in 
onderstaande tabel. 
 

 
     Tabel 8: Ontwikkeling resultaat bedrijfsafval 2016 

 
De personele uitvoeringskosten stijgen als gevolg van de CAO ontwikkelingen. Door de salarisstijging van 
3% en de eenmalige last vanwege de invoering van het IKB stijgen de uurtarieven. Het totale effect bedraagt 
€ 51.000. Daarnaast dalen de tractiekosten als gevolg van lagere brandstofkosten (€ 13.000). Beide 
ontwikkelingen zijn reeds beschreven in het programma basispakket (zie par. 4.4.2 op pag. 9). De verwachte 
daling van het resultaat (-€ 38.000) zorgt voor lagere afdracht van vennootschapsbelasting (€ 9.000).  
  

Totaal netto resultaat bedrijfsafval begroting 2016 94.000

1 Stijging uitvoeringskosten personeel (nadeel) -51.000

2 Daling uitvoeringskosten tractie (voordeel) 13.000

3 VPB effect 25% (voordeel) 9.000

-29.000

Totaal netto resultaat bedrijfsafval bestuursrapportage 2016 65.000

Dit programma gaat over: 

De inzameling en verwerking van afval van 

bedrijven. 
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6  PROGRAMMA PLUSPAKKET 

 

 

 

 

 

PLUSPAKKET 

 

 

 

6.1 Inleiding  

In dit programma zijn diensten opgenomen die individuele gemeenten kunnen afnemen in aanvulling op het 
basispakket. Het gaat om diensten op het gebied van afvalinzameling en om diensten in de openbare ruimte 
die Avri uitvoert tegen kostprijs. 
 
6.2 Ontwikkeling van de baten en lasten 

In deze bestuursrapportage wordt niet afzonderlijk ingegaan op de financiële afwijkingen van de lasten en 
baten van het pluspakket. Deze afwijkingen worden afzonderlijk geanalyseerd en via separate rapportages 
voorgelegd aan de gemeenten die de plustaken afnemen.  
  

Dit programma gaat over: 

De aanvullende activiteiten die Avri verricht voor 

gemeenten zoals het Integraal Beheer van de Openbare 

Ruimte (IBOR) en handhavingstaken. 
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7 VERLOOP VAN DE RESERVES EN VOORZIENINGEN 
 
Het actuele verloop van de reserves en voorzieningen is weergegeven binnen onderstaand overzicht.  
De stortingen en onttrekkingen volgen uit de vastgestelde begroting voor 2016 en 2017 van Avri.  
De exploitatieresultaten 2016 zijn geactualiseerd op basis van deze bestuursrapportage (geel gemarkeerd).  
Tot slot is het saldo per 01-01-2016 geactualiseerd op basis van de jaarrekening 2015. 
 

 
      Tabel 9: saldo ontwikkeling reserves en voorzieningen 

Ontwikkeling reserves en voorzieningen bestuursrapportage 2016

bedragen * € 1.000

2016 2017 2018 2019 2020

1. Algemene Bedrijfsreserve

Saldo per 01-01 1.155 805 770 749 727

Stortingen:

- exploitatieresultaat bedrijfsafval 65 8 4 3 2

Onttrekkingen:

- Dekking resultaat handhaving pluspakket -10

- Dekking overige resultaten pluspakket -8

- Inzet in basispakket -240

- Investeringen bedrijfsvoering -150

- Acquisitie en productontwikkeling pluspakket -25 -25 -25 -25 -25

Saldo per 31-12 805 770 749 727 704

2. Voorziening inzameling AVH

Saldo per 01-01 2.478 612 159 124 105

- Exploitatieresultaat basispakket

(incl. aanvulling a.g.v. mutatie stortplaats jaarrekening 2015) -544 71 95 51 17

- Inzet in basispakket -1.148 -124
- Inzet in basispakket in verband met tariefsegalisatie 

(begroting 2017) -400 -130 -70 600

- Desintegratiekosten ICT -174

Saldo per 31-12 612 159 124 105 722

3. Voorziening Stortplaats

Saldo per 01-01 2.582 418 716 974 1.232

Stortingen:

- Dotatie vanuit afvalstoffenheffing 328 328 328 328

Onttrekkingen:

- Kosten eindafwerking -2.492 0

- Opstellen nazorgplan 0 -20 -50 -40

- Overige kosten 0 -10 -20 -30

Saldo per 31-12 418 716 974 1.232 1.232

4. Voorziening onderhoud gebouwen

Saldo per 01-01 361 439 400 380 327

Stortingen: 155 155 155 155 155

Onttrekkingen -77 -194 -175 -208 -101

Saldo per 31-12 439 400 380 327 381

Totaal 2.274 2.046 2.228 2.392 3.040
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7.1 Algemene bedrijfsreserve (ABR): 
Het lagere bedrijfsafval resultaat 2016 zorgt voor een verdere daling van het totaalsaldo van de Algemene 
Bedrijfsreserve. De grootste onttrekking betreft de inzet ten gunste van het tarief afvalstoffenheffing 2016. 
Het AB heeft bij de vaststelling van de begroting 2016 (AB dec. 2015) besloten tot een eenmalige onttrekking 
van € 240.000 (dat tot tariefsdaling van € 3 per huishouden leidt). Ultimo 2016 wordt een saldo van € 0,8 mln. 
verwacht, dat in de meerjarenramingen geleidelijk afneemt tot € 0,7 mln ultimo 2020.  
 
7.2 Voorziening inzameling Afvalstoffenheffing 
De grootste onttrekking in 2016 betreft de onttrekking ter verlaging van het tarief afvalstoffenheffing 2016.  
Het AB heeft bij de begroting 2016 besloten tot een eenmalige onttrekking uit deze voorziening ten gunste 
van het tarief afvalstoffenheffing 2016. Dit leidt tot tariefsdaling van afgerond € 15. 
In het kader van jaarrekening 2015 is daarnaast in 2015 een bedrag van € 328.000 aan de voorziening 
onttrokken. Dit bedrag is toegevoegd aan de "voorziening stortplaats" (zie voorziening stortplaats in par. 7.3 
en kosten stortplaats in par. 4.4.2 op pagina 11).   
 
Vanwege het verwachte nadeel op de basistaken over 2016 daalt het saldo van de voorziening nog verder. 
Wanneer rekening wordt gehouden met de reeds in de begroting 2017 vastgestelde onttrekkingen, daalt het 
saldo naar (afgerond) € 0,2 mln. ultimo 2017. Hierin nog geen rekening gehouden met de structurele effecten 
uit deze bestuursrapportage 2016 voor de begroting 2017 en de mogelijke reservering voor het hierna 
beschreven risico rondom de vergoeding voor de kunststof verpakkingen. 
 
Risico vergoeding kunststof verpakkingen 
In de jaarrekening 2015 (Regio Rivierenland) wordt op pagina 29 ingegaan op het risico van de kunststof 
verpakkingen van € 0,6 mln.. Vermeld wordt het volgende: 
 
"Avri ontvangt voor de inzameling, sortering en verwerking van kunststof verpakkingen een vergoeding 
(verwijderingsbijdrage) vanuit Stichting Afvalfonds (als gevolg van de Raamovereenkomst Verpakkingen). 
Stichting afvalfonds heeft over de verwerkte kunststof verpakkingen vanaf april 2015 nog geen vergoeding 
aan Avri uitbetaald. De totale vordering ultimo 2015 voor het kunststofdeel bedraagt € 2,6 mln. Stichting 
Afvalfonds geeft aan op dit moment (situatie januari 2016) met betrekking tot het tweede en derde kwartaal 
van 2015 over onvoldoende documentatie van Kunststof Hergebruik Limburg te beschikken waaruit blijkt, dat 
het materiaal vanaf deze periode op correcte wijze door KHL is afgevoerd. Het risico bedraagt op dit moment 
0,6 mln.".  
 
Wij zagen ultimo 2015 geen reden om hier op voorhand een afzonderlijke voorziening voor te treffen.  Op 
moment van samenstelling van deze bestuursrapportage is er vanuit onze accountant nog geen duidelijkheid 
over de 'hardheid' van dit risico en over de noodzaak van het treffen van een afzonderlijke voorziening. In de 
hiervoor gepresenteerde cijfers van de voorziening is zodoende vooralsnog geen afzonderlijke reservering 
getroffen. We komen hierop terug in de geactualiseerde nota risicomanagement 2016 (AB feb. 2017) en 
benoemen dit risico om het weerstandsvermogen in het juiste perspectief te plaatsen. 
 

7.3 Voorziening stortplaats 
De voorziening stortplaats wordt in 2016 voor een groot gedeelte ingezet ter dekking van de kosten die 
gemaakt worden voor de eindafwerking van de voormalige stortplaats (fase 2 van de eindafwerking). Daarna 
komt de stortplaats in de nazorgfase richting overdracht aan de provincie. 
Tot en met 2019 vindt een jaarlijkse donatie aan deze voorziening plaats van € 328.000. Het bedrag dat 
daarmee uiteindelijk wordt gespaard wordt overgedragen aan de provincie. Zij kunnen met dit bedrag 
voorzien in het eeuwigdurende onderhoud van de stortplaats vanaf 2020. Het doelvermogen kan tot het 
moment van overdracht nog wijzigen. 
 
In de begroting 2016 hebben wij hiervoor reeds gelden geraamd (4 gelijke tranches van € 410.000 ingaande 
vanaf 2016). De accountant heeft aangegeven de vorming van het eerste gedeelte reeds in de jaarrekening 
2015 plaats moet vinden en niet pas vanaf de begroting 2016. De 5 jaarlijkse tranches (2015 t/m 2019) 
bedragen € 328.000. Dit is inmiddels verwerkt in de jaarrekening 2015 door inzet van de voorziening AVH en 
in de begroting 2017 en het meerjarenperspectief. 
 

7.4 Voorziening onderhoud gebouwen 
De dotatie van € 155.000 is gebaseerd op het huidige onderhoudsplan. Actualisatie van het onderhoudsplan 
en (daaruit volgend) de voorziening onderhoud gebouwen vindt eind 2016 plaats.  
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8 VERLOOP VAN INVESTERINGSKREDIETEN 

8.1 Tabel investeringskredieten 

Het verloop van de openstaande investeringskredieten is weergegeven in onderstaand overzicht.  
 

 
        Tabel 10: uitputting investeringskredieten 

 
Zoals in bovenstaande tabel is weergegeven, is de verwachting dat de meeste kredieten in het 2e halfjaar 
van 2016 nog worden aangewend. De uitputting van investeringskredieten voor IBOR worden verwerkt in de 
IBOR werkbegrotingen en besproken met de betreffende gemeente. 
 
Op basis van de verwachte investeringen wordt aanvullend krediet gevraagd van € 13.000 voor de 
vervanging van bedrijfsafval containers. De extra kapitaallasten van deze investeringen bedragen circa  
€ 1.500 er worden ten laste gebracht van het programma Bedrijfsafval. 
 
Uitvoering IBP 
Door vertraging in de oplevering van de rapportages uit Fase 0 heeft de uitvoering van Fase 1 vertraging 
opgelopen. Er zijn echter mogelijkheden om nu te versnellen, omdat we dankzij de opgedane kennis in fase 0 
een deel van de verdiepingslag in Fase 1 over kunnen slaan en kunnen gaan starten met projecten die 
prioriteit hebben. Dit plan zal in oktober worden besproken in het MT en DB van Avri. 
 
  

Investeringen Avri

Bedragen x € 1.000

Jaar van 

krediet 

verlening

Krediet 

per 

1/1/16

Uitgaven 

per 

31/5/16

Prognose 

uitgaven 

restant 2016

Prognose 

restant per 

31-12-2016

Status

Vervanging vloerbedekking 2011 45 0 45 0 Krediet wordt nog aangewend.

Ondergrondse brengvoorzieningen 2011 174 4 171 0 Krediet wordt nog aangewend.

Peilbuiskokers 2012 8 0 8 0 Krediet wordt nog aangewend.

Inrichting kantoorgebouw 2012 55 0 55 0 Krediet wordt nog aangewend.

Overkapping kantoorgebouw 2014 97 3 95 0 Krediet wordt nog aangewend.

Kraan/rioolwagen IBOR 2014 78 0 0 78 Kredieten voor IBOR worden afzonderlijk beoordeeld 

en voorgelegd aan de betreffende gemeente.

2 achterlader CNG 2014 287 0 287 0 Krediet wordt nog aangewend.

Distributiewagen, CNG 2014 90 3 87 0 Krediet wordt nog aangewend.

Distributiewagen, CNG 2014 90 0 90 0 Krediet wordt nog aangewend.

6 afzetcontainer incl. klapnetten 2014 38 0 0 38 Investering gereed. Restantkrediet valt vrij.

3x bedrijfsauto (t.b.v. IBOR) 2014 58 0 0 58 Kredieten voor IBOR worden afzonderlijk beoordeeld 

en voorgelegd aan de betreffende gemeente.

2 kraanwagens 2015 60 27 33 0 Krediet wordt nog aangewend.

Software (KCC systeem) 2015 5 0 5 0 Krediet wordt nog aangewend.

2 zijlader CNG 67 & 68 2015 560 0 560 0 Krediet wordt nog aangewend.

2 bedrijfsauto's IBOR 2015 100 0 100 0 Kredieten voor IBOR worden afzonderlijk beoordeeld 

en voorgelegd aan de betreffende gemeente.

Tablets routenavigatie 2015 3 1 2 0 Krediet wordt nog aangewend.

Boordcomputers wagenpark 2015 10 0 10 0 Krediet wordt nog aangewend.

Bedrijfswagens IBOR 2015 398 0 398 0 Kredieten voor IBOR worden afzonderlijk beoordeeld 

en voorgelegd aan de betreffende gemeente.

Systemen 2015 92 67 0 25 Investering gereed. Restantkrediet valt vrij.

PV-systeem (zonnepanelen) 2015 1- 0 0 1- Investering gereed.

Aanpassing terreinvoorzieningen 2016 132 0 132 0 Krediet wordt nog aangewend.

Vervanging bedrijfscontainers 2016 35 31 17 13- In 2016 wordt € 13.000 aanvullend krediet 

gevraagd.

Vervanging mini containers 2016 2016 175 11 164 0 Krediet wordt nog aangewend.

3 distributiewagens 2016 250 0 0 250 Gereed. Krediet valt vrij.

1 Haakarm wagen 2016 150 2 148 0 Krediet wordt nog aangewend.

3 Caddy's 2016 90 0 90 0 Krediet wordt nog aangewend.

6 rollerpackers 2016 150 0 150 0 Krediet wordt nog aangewend.

Bovengrondse brengvoorzieningen 

(vervanging)

2016 100 0 100 0 Krediet wordt nog aangewend.

Ondergrondse brengvoorzieningen 

(vervanging)

2016 250 1 249 0 Krediet wordt nog aangewend.

Informatie Beleids Plan fase 1 

(ontvlechting)

2016 530 0 265 265 Krediet wordt nog aangewend.

Informatie Beleids Plan fase 1 

(verdieping)

2016 220 0 110 110 Krediet wordt nog aangewend.

Overname werkplekken Regio 2016 20 0 20 0 Krediet wordt nog aangewend.

vervanging aanhanger 2016 40 0 40 0 Krediet wordt nog aangewend.

vervanging CNG achterlader 2016 270 0 270 0 Krediet wordt nog aangewend.

28 Mercedes bakwagen 2016 65 0 65 0 Krediet wordt nog aangewend.

902 Volvo shovel 2016 15 0 15 0 Krediet wordt nog aangewend.

klapnetten afzetcontainers 2016 5 0 5 0 Krediet wordt nog aangewend.

Materieel IBOR 2016 430 0 0 430 Kredieten voor IBOR worden afzonderlijk beoordeeld 

en voorgelegd aan de betreffende gemeente.

TOTAAL 5.174 149 3.784 1.241
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BIJLAGE 1: prognose 2016 BTW baten afvalstoffenheffing per regiogemeente 
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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 13 oktober 2016 

Agendapunt :  

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Gunning accountantsdiensten 

 

 
Voorstel 
1. de opdracht tot uitvoering van de accountantsdiensten voor de controlejaren 2016 en 2017, met 
een optie tot verlenging van de overeenkomst met maximaal twee keer één jaar, te gunnen aan Baker 
Tilly Berk te 's Hertogenbosch; 
2. de heer E.J. de Vries, directeur Avri, te mandateren om de overeenkomst met Baker Tilly Berk 
namens het Algemeen Bestuur te ondertekenen;  
3. het protocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2016 van Avri vast te stellen. 
 

 
Inleiding 
In de afgelopen zomer heeft de aanbestedingsprocedure voor een nieuwe accountant voor GR Avri 
plaatsgevonden. Deze aanbesteding vond plaats onder leiding van een projectgroep bestaande uit 
een lid van het Dagelijks Bestuur, de directeur Avri en medewerkers van team Financien Avri. 
Gedurende het aanbestedingstraject is de projectgroep begeleid door het inkoopbureau van Regio 
Rivierenland. 
 
De in de offerteaanvraag uitgewerkte gunningcriteria zijn:  
a. Filosofie en invulling van de eisen en wensen (weegfactor 40%);  
b. Presentatie en gesprek met de verantwoordelijke partner (weegfactor 30%); 
c. Prijs (weegfactor 30%). 
 
Voor de onderhandse aanbesteding waren vijf accountantskantoren uitgenodigd. Om verschillende 
redenen is uiteindelijk alleen van Baker Tilly Berk te 's Hertogenbosch een inschrijving ontvangen. 
De inschrijving is getoetst aan bovenstaande gunningcriteria. 
 
We verwachten dat de accountant op basis van intensieve afstemming en samenwerking met 
management en bestuur haar rol vervult. Vanwege de recente start als GR is er planningstechnisch 
nog geen gelegenheid geweest om de samenwerking tussen de accountant en het bestuur op deze 
manier in te richten. We zijn voornemens om dit voor het begrotingsjaar 2017 in nauwe 
samenwerking met het algemeen bestuur vorm te geven, bijvoorbeeld door het bestuur 
voorafgaand aan de controle speerpunten voor de accountant aan te laten dragen. 
 
Beoogd effect 
Het mogelijk maken dat voor de jaren 2016 - 2017 (met een optie van twee keer één jaar verlenging) 
een gekwalificeerde accountant belast is met de wettelijke controle van de jaarrekening. 
 
  



Argumenten 
1.1 Door gunning van de opdracht wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. 
Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wijst het Algemeen Bestuur een 
accountant aan, belast met de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een 
accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. Vanwege de 
verzelfstandiging valt Avri voor de wettelijke controle van de jaarrekening 2016 niet langer onder de 
overeenkomst die het Algemeen Bestuur van GR Regio Rivierenland is aangegaan met Deloitte 
Accountants B.V.. 
 
1.2 De inschrijvende partij voldoet aan de geformuleerde eisen en wensen. 
Ondanks dat maar één inschrijving werd ontvangen is deze volledig en objectief getoetst aan de in de 
offerteaanvraag gestelde eisen en wensen. Baker Tilly Berk heeft hierbij in haar presentatie op 
overtuigende wijze gereageerd op de diverse speerpunten. Dit waren onder andere: betrokkenheid 
van de partner, het werken met een vast team, ervaring in de markt en met gemeenschappelijke 
regelingen en inzetten op communicatie en prijsafspraken voorafgaand aan het daadwerkelijk 
uitvoeren van het werk. Een bijkomend voordeel is de verankering van ICT kennis en -controles  in het 
vaste controle team. 
 
1.3 Een looptijd van twee jaar geeft Avri flexibiliteit 
Een contract van één jaar achten wij onwenselijk omdat de praktijk uitwijst dat een accountant het 
eerste jaar nodig heeft om de organisatie te leren kennen en met ingang van het tweede jaar haar 
toetsende en adviserende rol optimaal kan vervullen. Bij een succesvolle samenwerking kan het 
contract nog twee keer met één jaar worden verlengd. De keuze om gebruik te maken van de optie tot 
verlenging is eenzijdig aan de zijde van de opdrachtgever (Avri). 
 
2.1 De overeenkomst kan pas ingaan na een besluit door het Algemeen Bestuur 
Het aangaan van de overeenkomst is de formele bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. Omdat de 
overeenkomst pas kan worden opgemaakt nadat het Algemeen Bestuur besloten heeft de opdracht te 
gunnen, is het praktisch om het ondertekenen van de overeenkomst te mandateren aan de directeur. 
Zodoende kan direct gestart worden met het uitvoeren van de controle  werkzaamheden voor 2016. 
 
3.1 De eisen aan de accountantscontrole voor 2016  worden hiermee vastgelegd. 

In december 2015 heeft het Algemeen Bestuur de 'Controleverordening Avri 2016'  vastgesteld. Op 
grond van art. 3.2 van deze controle verordening worden de eisen aan de accountantscontrole 
jaarlijks door het Algemeen Bestuur bepaald.  
 
3.2 Het controleprotocol 2016 van Avri is gebaseerd op het controleprotocol zoals deze voor 2015 van 
toepassing was op Avri (binnen GR Regio Rivierenland). 
De belangrijkste afspraken betreffen de goedkeurings- en rapporteringstolerantie (hierna uitgewerkt). 
Voor beide onderdelen is aangesloten bij de uitgangspunten zoals deze in GR Regio Rivierenland 
voor 2015 (op Avri) van toepassing waren.   
 
Goedkeuringstolerantie 
De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming en de strekking van de 
controleverklaring. De gekozen goedkeuringstolerantie sluit aan bij de minimumeisen die in het Besluit 
accountantscontrole decentrale overheden (Bado) zijn opgenomen. 
 

 Strekking controleverklaring accountant: 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaar- 

rekening (% lasten) 

 1% > 1% < 3% -  3% 

Onzekerheden in de 

controle (% lasten) 

 3% > 3% < 10%  10% - 

 
Rapporteringstolerantie 
De rapporteringstolerantie heeft betrekking op het vastgestelde bedrag waarboven de accountant 
geconstateerde fouten en onzekerheden altijd opneemt in de rapportage van controlebevindingen. 
Hiervoor geldt als maatstaf dat de accountant elke fout of onzekerheid groter dan € 100.000 
rapporteert. 
 



 
Kanttekeningen 
1.1 Er is van één partij een inschrijving ontvangen  
Diverse uitgenodigde kantoren hebben (met name vanwege capaciteitsbeperkingen) niet 
ingeschreven op onze aanvraag. Het starten van een nieuwe aanbestedingsprocedure zal op zijn 
vroegst in december 2016 bestuurlijk kunnen worden bekrachtigd. Gezien de krapte op de markt is het 
de vraag of dit economisch tot lagere prijsaanbiedingen zal leiden en bovendien gaat dit ten koste van 
het tijdig kunnen uitvoeren van een interim controle voorafgaand aan de jaarrekening 2016. 
 
Communicatie 
Geen. 
 
Financiën 
Voor de uitvoering van een contract voor levering van accountantsdiensten is in de begroting een 
bedrag van € 25.000 opgenomen. De geoffreerde prijs bedraagt (afgerond) € 40.000. en is niet 
onderhandelbaar. De accountantskosten worden doorbelast aan alle activiteiten van Avri. 
 
Uitvoering 
Wij streven er als nieuwe GR naar om zo snel mogelijk de samenwerking te starten. Hiertoe zijn we 
reeds per 1 oktober gestart (onder voorbehoud van goedkeuring door het Algemeen Bestuur op 
voorliggend voorstel). Indien voorliggend voorstel niet wordt goedgekeurd zullen de gemaakte uren 
aan de accountant worden vergoed. 
 
We zijn voornemens om direct een interim-controle door de nieuwe accountant te laten uitvoeren, 
zodat deze op de gebruikelijke wijze haar functie vervult voor de controle van de jaarrekening 2016. 
De controle op de jaarrekening 2016 zal in overleg met de accountant  worden ingepland. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de wettelijke aanlevertermijn van de jaarrekening aan de provincie. 
 
Bijlagen 
Protocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2016 van Avri (incl. normenkader). 
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Protocol voor de accountantscontrole 
 

van de jaarrekening 2016  
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1. Inleiding 

 

1.1 Algemeen 

In september 2016 is Baker Tilly Berk  benoemd tot accountant van Avri voor de controle van de 

jaarrekeningen over de boekjaren 2016 t/m 2017, met een optie tot verlenging van de 

overeenkomst met maximaal twee keer één jaar. In dit 'Protocol voor de accountantscontrole van 

de jaarrekening 2016 van Avri', verder aangeduid met 'Controleprotocol 2016', wordt invulling 

gegeven aan de aan Baker Tilly Berk gegeven opdracht tot controle van de jaarrekening 2016. 

 

1.2 Doelstelling 

Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de 

reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder 

te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Object van accountantscontrole is de 

jaarrekening 2016 van Avri en daarmee tevens het uitgevoerde financieel beheer door of namens 

het bestuur van Avri. Onderdeel van dit controleprotocol is het jaarlijks vast te stellen 

normenkader. 

 

1.3 Wettelijk kader 

Artikel 213 van de Gemeentewet schrijft voor dat het Algemeen Bestuur in een controleverordening 

regels vaststelt voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële 

organisatie. De controleverordening van Avri is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 16 

december 2015 en waarborgt dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting 

van de financiële organisatie wordt getoetst door een accountant.  

 

Het Algemeen Bestuur wijst de accountant aan die belast is met de controle van de jaarrekening en 

het daarbij verstrekken van een controleverklaring en het uitbrengen van een verslag van 

bevindingen. In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan het Algemeen 

Bestuur nadere aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeuringstoleranties en (afwijkende) 

rapporteringstoleranties. Tevens wordt in de opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven welke wet- 

en regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole is. 

De voor de toetsing door de accountant relevante wet- en regelgeving is in bijlage 1 van dit 

controleprotocol opgenomen. 

 

1.4 Procedure 

In de controleverordening van Avri  is in artikel 5, lid 3 opgenomen, dat periodiek (afstemming-

)overleg plaatsvindt met de accountant ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende 

accountantscontrole. In het afstemmingsoverleg voorafgaand aan de controle wordt met de 

accountant afgesproken welke posten in de jaarrekening en welke organisatie-onderdelen bij de 

accountantscontrole extra aandacht krijgen en over welke onderwerpen de accountant specifiek 

rapporteert. 

 

De accountant is gehouden tijdig te rapporteren over de uitkomsten van de controle, 

overeenkomstig de hierover gemaakte (plannings-)afspraken en draagt zorg voor een goede 

afstemming van de controlebevindingen met de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de 

procesuitvoering waarmee de bevinding verband houdt. Op deze manier wordt invulling gegeven 

aan het principe van hoor en wederhoor en wordt voorkomen, dat in de rapportage van de 

accountant onjuiste of onterechte resultaten van de accountantscontrole worden opgenomen.  
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2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) 

 

De in artikel 213 van de Gemeentewet voorgeschreven accountantscontrole van de jaarrekening  

richt zich op het afgeven van een oordeel over: 

 de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de 

activa en passiva, met inbegrip van de grootte en samenstelling van het vermogen; 

 het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in 

overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde externe- en interne 

wet- en regelgeving; 

 de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of 

deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; 

 het in overeenstemming zijn van de door het Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening 

met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 

186 van de Gemeentewet (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten); 

 de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening. 

 

Bij de controle zijn de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur zijn of 

worden gesteld op grond van artikel 213, lid 6 van de Gemeentewet (Besluit accountantscontrole 

decentrale overheden - Bado) alsmede de voor accountants geldende controle- en overige 

standaarden bepalend voor de door de accountant uit te voeren werkzaamheden. 

 

Wat betreft het begrip rechtmatigheid wordt aangesloten bij de definitie, zoals opgenomen in het 

Besluit accountantscontrole decentrale overheden (hierna: Bado). Bij rechtmatigheid in het kader 

van de accountantscontrole bestaat een duidelijke relatie met het financiële beheer. De accountant 

hoeft niet vast te stellen dat álle handelingen in overeenstemming met de geldende wet- en 

regelgeving zijn verricht. De accountantscontrole beperkt zich tot die handelingen waaruit 

financiële gevolgen voortkomen, die als baten, lasten of balansmutaties in de jaarrekening worden 

verantwoord. De accountant controleert alleen de financiële beheershandelingen.  

 

 

3. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties 

 

3.1 Algemeen 

De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. 

De accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de 

controle zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de 

jaarrekening en de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties en 

financiële beheershandelingen met een belang groter dan de vastgestelde goedkeuringstolerantie.  

 

3.2 Goedkeuringstoleranties 

In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) zijn minimumeisen voor de te 

hanteren goedkeuringstoleranties bij de controle van de jaarrekening voorgeschreven. De 

goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming en de strekking van de 

controleverklaring. 

 

De definitie van de goedkeuringstolerantie is: 

De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzeker-

heden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat 

de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers wordt 

beïnvloed. 

 

 

 Strekking controleverklaring accountant: 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaar- 

rekening (% lasten) 

 1% > 1% < 3% -  3% 

Onzekerheden in de 

controle (% lasten) 

 3% > 3% < 10%  10% - 
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Op basis van de actuele cijfers uit de begroting 2016 van Avri (totaal van de lasten inclusief 

geraamde toevoegingen aan reserves volgens de  Bestuursrapportage 2016: € 42,9 miljoen) 

betekenen bovengenoemde percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening 2016 

tot circa € 429.000 (1%) en een totaalbedrag van onzekerheden in de controle tot circa 

€ 1.287.000 (3%) de goedkeurende strekking van de controleverklaring van de accountant niet 

zullen aantasten. Dit zijn indicatieve cijfers, aangezien het totaal van fouten en onzekerheden zal 

worden afgezet tegen de totale lastenomvang in de jaarrekening (art.2 wet Bado). 

 

3.3 Rapporteringstolerantie 

De rapporteringstolerantie heeft betrekking op het vastgestelde bedrag waarboven de accountant 

geconstateerde fouten en onzekerheden altijd opneemt in de rapportage van controlebevindingen.  

Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen. De 

accountant richt de controle in rekening houdend met de rapporteringtolerantie om te kunnen 

waarborgen dat alle fouten en onzekerheden die dit bedrag overschrijden in het verslag van 

bevindingen worden opgenomen. Daarnaast rapporteert de accountant in alle gevallen als naar het 

oordeel van de accountant sprake is van belangrijke kwalitatieve fouten of onzekerheden.   

Voor de rapporteringstolerantie in kwantitatieve zin geldt als maatstaf dat de accountant elke fout 

of onzekerheid ≥ € 100.000 rapporteert.  

 

4. Begrip rechtmatigheid en de te controleren rechtmatigheidscriteria 

 

In het kader van de controle van de jaarrekening gelden op het gebied van getrouwheid en 

rechtmatigheid criteria waarmee de accountant bij de planning en uitvoering van de 

controlewerkzaamheden rekening moet houden. Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid 

van het financieel beheer besteedt de accountant specifieke aandacht aan de volgende 

rechtmatigheidscriteria:  

 het begrotingscriterium 

 het voorwaardencriterium  

 het misbruik en oneigenlijk gebruikcriterium (M&O-criterium) 

 

Het begrotingscriterium 

Het begrotingscriterium houdt in dat financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan 

de baten en lasten, alsmede de balansposten, tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de 

geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's. In de (programma)begroting 

zijn de maxima voor de lasten vermeld die door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld. Dit houdt 

in dat de financiële beheershandelingen moeten passen binnen de begroting, waarbij het juiste 

programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang 

zijn. Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt getoetst of het 

budgetrecht van het Algemeen Bestuur is gerespecteerd. 

 

Het begrotingscriterium is uitgewerkt in de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV (zie 

bijlage 2). Hierin is opgenomen dat bestedingen die uitstijgen boven de in de begroting opgenomen 

programmabudgetten niet als onrechtmatig worden aangemerkt, als voor de accountant bij de 

controle vaststaat dat de begrotingsoverschrijding binnen de beleidskaders van het Algemeen 

Bestuur valt of compensatie mogelijk is door met de hogere lasten rechtstreeks samenhangende 

inkomsten. Het bepalen of begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden 

aan het Algemeen Bestuur.    

 

Het voorwaardencriterium 

Besteding en inning van gelden door een gemeenschappelijke regeling zijn aan bepaalde 

voorwaarden verbonden waarop door de accountant moet worden getoetst. Deze voorwaarden 

liggen vast in wet- en regelgeving (Algemene verbindende voorschriften van de Europese Unie, 

formele wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, verordeningen, 

richtlijnen, protocollen en jurisprudentie). Met het vaststellen van de reikwijdte van de 

rechtmatigheidtoetsing door de accountant (zie hierna bij onderdeel 5 van dit controleprotocol) 

wordt het voorwaardencriterium nader uitgewerkt. 
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Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium)  

Om misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden te voorkomen zijn beheersmaatregelen 

nodig. In tegenstelling tot andere getrouwheids- en rechtmatigheidsaspecten gaat het bij het M&O-

criterium in het bijzonder om vast te stellen dat in de organisatie effectieve maatregelen zijn 

getroffen om misbruik te voorkomen, dan wel op te sporen, en dat de wet- en regelgeving duidelijk 

is, aangepast is aan actuele omstandigheden en te handhaven is. 

Avri heeft beleid geformuleerd ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik. 

Dit beleid is vastgelegd in verordeningen en besluiten. Voor bestaande procedures toetst de 

accountant in hoeverre deugdelijke maatregelen zijn genomen ter voorkoming van misbruik en 

oneigenlijk gebruik. Daarnaast toetst de accountant dat het M&O-beleid voldoende actueel is. 

 

 

5. Reikwijdte accountantscontrole en normenkader 
 

De accountantscontrole op rechtmatigheid is in beginsel veelomvattend: alle bepalingen met een 

(mogelijk) financieel gevolg zijn onderwerp van controle. De accountantscontrole is erop gericht 

vast te stellen, dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig 

tot stand zijn gekomen.   

 

Om richting te geven aan de accountantscontrole is het noodzakelijk tot een afbakening te komen 

van de te controleren onderwerpen die van belang zijn voor de accountantscontrole. Hiertoe wordt 

in het controleprotocol voor de belangrijkste rechtmatigheidscriteria aangegeven, op welke wijze 

de accountant  bepalingen uit de wet- en regelgeving moet meenemen in de controle en in welke 

mate afwijkingen meewegen in de oordeelsvorming voor de strekking van de controleverklaring. 

Een nadere afbakening van de accountantscontrole vindt plaats door middel van de opstelling van 

een normenkader. Het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van 

de voor accountantscontrole relevante wet- en regelgeving. Het normenkader moet actueel worden 

gehouden en worden aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving.       

 

De rechtmatigheidscontrole door de accountant is gericht op: 

 de naleving van de volgende (financiële) kaders: 
- de regeling Avri; 

- de financiële verordening Avri ex artikel 212 Gemeentewet; 
- de controleverordening Avri ex artikel 213 Gemeentewet; 
- de programmabegroting 2016 van Avri (vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 

december 2015); 
 
- de bestuursrapportage 2016 van Avri (vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 13 
oktober 2016). 

 de naleving van externe wetgeving, zoals opgesomd in het in bijlage 1 opgenomen 

normenkader. Dit uitsluitend voor zover deze directe financiële beheershandelingen 

betreffen of kunnen betreffen. 

 de naleving van interne regelgeving, zoals opgesomd in het in bijlage 1 opgenomen 

normenkader. Dit uitsluitend voor zover deze directe financiële beheershandelingen 

betreffen of kunnen betreffen.  

 

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de relevante externe wet- en regelgeving en interne 

verordeningen en besluiten.  

 

Voor wat betreft de verschillende situaties die mogelijk zijn bij begrotingsafwijkingen is in bijlage 2 

een schematisch overzicht opgenomen, met aanduiding van de gevolgen voor de strekking van de 

controleverklaring van de accountant. 
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6.  Rapportering accountant 

 

Na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant de bevindingen in het kort 

weergegeven als volgt: 

 

Interim-controle en managementletter 

Door de accountant wordt een zogenaamde interim-controle uitgevoerd. Doel van de interim-
controle van de accountant is een beeld te krijgen van de mate waarin de organisatie de 
bedrijfsvoering intern beheerst. Over de uitkomsten van de interim-controle wordt een 
managementletter uitgebracht aan het Dagelijks Bestuur.  

  

Controle jaarrekening en verslag van bevindingen 

Overeenkomstig de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt na afronding van de controle van 

de jaarrekening een verslag van bevindingen (het accountantsverslag) uitgebracht aan het 

Algemeen Bestuur en in afschrift aan het Dagelijks Bestuur. In het accountantsverslag wordt 

gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het financiële beheer en of de beheersorganisatie 

een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige verantwoording daarvan 

waarborgen. 

 

In het accountantsverslag neemt de accountant (indien van toepassing) ook de uitkomsten op van 

de controle van de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening opgenomen projecten met een 

opsomming per regeling van de financiële omvang van geconstateerde fouten en/of onzekerheden.  

 

Uitgangspunten voor de rapportagevorm 

Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht en gespecificeerd naar de aard en het 

financiële gevolg of risico. Fouten en onzekerheden die de rapporteringtolerantie als bedoeld in 

hoofdstuk 3.3 van dit controleprotocol overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht 

bij het verslag van bevindingen. De accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met 

betrekking tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde 

informatievoorziening en dataverwerking. 

 

Controleverklaring 

In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de 

uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de 

rechtmatigheid. De controleverklaring is bestemd voor het Algemeen Bestuur, zodat deze de door 

het Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening kan vaststellen.  
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Bijlagen: 

1. Normenkader: inventarisatie van de toepasselijke wet- en regelgeving in het kader van de 

rechtmatigheidscontrole. 

2. Uitgangspunten begrotingsrechtmatigheid. 
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Bijlage 1: Normenkader 

 

Specifieke activiteiten/ 

onderwerpen 

Externe wet- en regelgeving Interne regelgeving Artikelen recht, hoogte, 

duur 

Afvalstoffenbeheer  Gemeentewet 

 Wet Milieubeheer 

 Grondwaterwet 

Avri begroting 2016 en  

Avri meerjarenbegroting 

2016-2019 

Volledig van toepassing 

Regionaal Afvalstoffenplan Geen financiële 

rechtmatigheid 

Afvalstoffenverordening 

2016 

Geen financiële 

rechtmatigheid 

Verordening afvalstoffen-

heffing 2016 (inclusief 

kwijtscheldingsbeleid en 

tarieventabel 2016) 

Volledig van toepassing 

Gemeenschappelijke 

Regeling Belasting-

samenwerking Rivierenland 

(BSR).  

Volledig van toepassing 

Kwijtscheldingsregeling 2012 

geldend voor door BSR 

geheven belastingen 

Volledig van toepassing 
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Algemeen financieel 

middelenbeheer 

 Grondwet 

 Burgerlijk Wetboek 

 Gemeentewet 

 Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten (BBV) 

 Besluit accountantscontrole decentrale 

overheden (Bado)  

 Wet gemeenschappelijke regelingen 

 Algemene Wet Bestuursrecht 

 Wet dwangsom en beroep 

 Fiscale wetgeving (Wet 

omzetbelasting, Btw-

compensatiefonds etc.) 

 Wet Normering Topinkomens (WNT) 

 Wet Markt en Overheid (Wet M en O) 

Gemeenschappelijke 

Regeling Avri 

Artikel 28, 30 

Reglement van orde 

Algemeen Bestuur Avri 

Geen financiële rechtmatigheid 

Financiële verordening Avri 

ex art 212 Gemeentewet 

Volledig van toepassing 

Controleverordening Avri 

ex art. 213 Gemeentewet 

Geen financiële rechtmatigheid 

Beleidsnotitie Uittreden van 

een gemeente voor een taak 

Volledig van toepassing 

Organisatieverordening Avri Geen financiële rechtmatigheid 

Mandaatregeling Avri  Volledig van toepassing 

Verordening op de 

programmaraden  

Geen financiële rechtmatigheid  

Reglement budgetbeheer 

Avri 

Volledig van toepassing 

Nota Risicomanagement en 

Weerstandsvermogen 2015 

Avri 

Volledig van toepassing 

Nota activabeleid 2012 Avri Volledig van toepassing 

Protocol voor de 

accountantscontrole 

Volledig van toepassing 

Treasurybeheer  Wet Financiering decentrale 

overheden (Fido) 

 Uitvoeringsregeling financiering 

decentrale overheden (Ufdo) 

 Uitvoeringsregeling Ruddo 

 Besluit Schatkistbankieren 

 Wet Houdbare Overheidsfinanciën 

(Wet HOF) 

Treasurystatuut  Volledig van toepassing 
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Inkopen en 

contractbeheer 

 Europese aanbestedingsregels 

 Europees Verdrag wet 

ketenaansprakelijkheid 

 Besluit aanbestedingsregels voor 

overheidsopdrachten (Bao) 

 Aanbestedingswet 2012 

Inkoop- en aanbestedings-

beleid 2014-2018 Avri 

Volledig van toepassing 

Archief  Archiefwet 1995 

 Archiefbesluit 1995 

Archiefverordening en besluit 

informatiebeheer  

Geen financiële rechtmatigheid 

Arbeidsvoorwaarden 

en personeelsbeleid 

 Ambtenarenwet 

 Wet kinderopvang 

 Fiscale wetgeving  

 Wet werk en zekerheid (Wwz) 

 Sociale verzekeringswetten  

 CAO gemeenteambtenaren 

 CAR/UWO  

 ABP-wetgeving 

 Wet arbeidsomstandigheden 

 Arbeidstijdenwet 

 Wet bescherming persoonsgegevens 

Bezoldigingsverordening Volledig van toepassing 

Procedureregeling 

functiebeschrijving en 

functiewaardering Regio 

Rivierenland 

Geen financiële rechtmatigheid 

Regeling studiefaciliteiten 

Regio Rivierenland 

Artikel 2, 5, 6, 7, 10, 11 

Reiskostenregeling Regio 

Rivierenland 

Artikel 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Werktijdenregeling Regio 

Rivierenland 

Geen financiële rechtmatigheid 

Regeling kinderopvang Artikel 3,  6, 7, 8 

Verlofregeling Regio 

Rivierenland 

Geen financiële rechtmatigheid 

Regeling koop en verkoop 

verlofuren 

Artikel 6, 7, 8, 9 

Regeling fietsplan Artikel 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Regeling mobiele telefonie Artikel 3, 6, 10 

Regeling gebruik dienstauto Geen financiële rechtmatigheid 

Regeling vakbonds-

contributie 

Artikel 4, 6 

Privacy  Wet bescherming persoonsgegevens   
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Bijlage 2: Uitgangspunten begrotingsrechtmatigheid (Opzet overgenomen uit de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV)   
 
 

 Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende “soorten” 

begrotingsafwijkingen worden onderkend: 
 

Onrechtmatig, 

maar telt niet 
mee voor het 

oordeel van de 
accountant 

Onrechtmatig, 

en telt mee 
voor het 

oordeel van de 
accountant 

1.  Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor 

men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. 

 
Indien kostenoverschrijding betrekking hebben op activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en 
de reguliere begrotingsuitvoering, is geen sprake van een financiële onrechtmatigheid die meetelt voor 
het oordeel van de accountant. 

 X 

2.  Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant 

ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd en niet zijn gemeld.  
Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding was via tussentijdse informatie al bekend, maar er is 
geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is strijdig met geldende budgetregels.     

 X 

3.  Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde 
opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet (of via de egalisatievoorziening 
afvalstoffenheffing). 

X  

4.  Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het 

kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. 

X  

5.  Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn, 
waarbij over de aanwending van deze extra inkomsten door het Algemeen Bestuur nog geen besluit is 

genomen. 

 X 

6.  Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden 
beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of 
een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om 
interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht 
komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de 

overschrijding getrouw in de jaarrekening moeten worden weergegeven. 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

7.  Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk 

zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of in volgende jaren. 
- jaar van investeren  
- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren  

 
Overigens kunnen overschrijdingen bij investeringskredieten op basis van toelichtingen en 
onderbouwingen door het Algemeen Bestuur worden geautoriseerd (bij het vaststellen van de 
jaarrekening), waardoor er geen sprake meer is van een financiële onrechtmatigheid die meetelt voor 
het oordeel van de accountant. 

 

 
 
X 

 

 
X 
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8.  Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid als gevolg van 
abusievelijke fouten in de begroting. 

X  

9.  Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid als gevolg van 

dotaties aan voorzieningen die verplicht zijn volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten.  

X  

10.  Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid en het gevolg zijn van uitgaven die naar 
hun aard onvoorzienbaar, onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn en niet tijdig konden worden gesignaleerd, 
zodat niet tijdig een voorstel tot begrotingsaanpassing gedaan kon worden.  

X  

11.  Verschuivingen van kosten tussen de door het Algemeen Bestuur vastgestelde programma's waarmee 
kostenoverschrijdingen onzichtbaar worden gemaakt of worden gecamoufleerd, worden als onrechtmatig 

aangemerkt. 

 X 

12.  Begrotingsonderschrijdingen zijn niet onrechtmatig, tenzij deze in strijd zijn met het beleid dat het 
Algemeen Bestuur heeft vastgesteld. 

X  
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