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1 TERUGBLIK 2020 (SAMENGEVAT) 
 
Inleiding 

Voor u ligt de jaarrapportage 2020 over het beheer van de openbare ruimte voor de gemeente West Betuwe. Hiermee legt 

Avri verantwoording af over de uitgevoerde werkzaamheden in het kader van het integraal beheer van de openbare ruimte. 

In deze korte terugblik wordt op de belangrijkste onderwerpen kort ingegaan. Verder in de jaarrapportage worden de 

onderwerpen nader toegelicht. 

 

 

Coronacrisis: Flexibiliteit vereist 

Vanaf maart 2020 is in Nederland het coronavirus massaal aanwezig. Na de eerste besmettingsgolf in het tweede kwartaal, 

zijn we in het vierde kwartaal van 2020 in de tweede golf beland. Het ziekteverzuim binnen Avri in 2020 is dan hoger dan 

gebruikelijk (ca. 2%). Dit geldt met name voor onze medewerkers uit de kwetsbare groepen. Het coronavirus heeft ook 

directe invloed op de dagelijks gang van zaken. Zo was het noodzakelijk om de werkwijze aan te passen en werkplekken 

anders in te richten. Mede door de flexibele houding en creativiteit van onze medewerkers heeft de crisis geen of nauwelijks 

invloed gehad op de kwaliteit van de werkzaamheden. Ook de (droge) weersomstandigheden stelden Avri in staat creatieve 

oplossingen te vinden. Door het droge voorjaar, en daardoor relatief weinig onkruidgroei, konden medewerkers uit de 

plantsoenen ingezet worden op reiniging (zwerfvuil en lediging afvalbakken). 

 

 

Samenwerking: Samen worden we sterker 

De samenwerking tussen de gemeente West Betuwe en Avri is constructief. Medewerkers weten elkaar te vinden als het 

nodig is. Er is een themaoverleg belegd door Avri over onze methodiek bij onkruidbeheersing op verhardingen (beeldgericht 

en data gestuurd). Er is een gezamenlijk werkbezoek gebracht aan een nieuwbouwwijk om te leren van de gevolgen van 

inrichting voor beheer en er is kennis en ervaring uit de buurgemeenten uitgewisseld over onder andere de bestrijding van 

de eikenprocessierups. Zomaar enkele voorbeelden van een fijne samenwerking. 

 

In 2020 is Avri uitgenodigd om aan het regionaal overleg van de IBOR gemeenten (Buren, Neder-Betuwe, Tiel en West 

Betuwe) deel te nemen. Dit met als doel om Avri meer grip te geven op het uniformeren, afstemmen en door ontwikkelen 

van de dienstverlening. Met alle partijen aan tafel kan sneller consensus worden bereikt over meer uniformiteit (efficiëntie 

voordelen) en kunnen partijen kennis met elkaar delen (synergievoordelen).   

 

• Regionaal bomenbeheer 

Samen met de buurgemeenten is besloten over te stappen op het Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen. Alle 4 de 

IBOR gemeenten werken nu met dezelfde systematiek, hetzelfde beheersysteem en hetzelfde bomenpaspoort voor het 

beheer van bomen. Dit levert op termijn efficiëntievoordeel op en maakt het uitwisselen en vergelijken van gegevens 

gemakkelijker. De gemeente West Betuwe werkt op dit moment helaas nog wel met een oude versie van GBI (Geovisia), 

deze correspondeert nog niet met de nieuwe versie van Avri. Daarom is het databeheer van de bomen in het buitengebied 

tijdelijk ondergebracht bij Avri. De gemeente werkt aan de overstap naar een nieuwe versie. 

 

• Werkbegrotingen 2021 en de actualisatie van de DVO 2021: 

Door een constructieve samenwerking tussen de vakspecialisten van beide organisaties is een afgestemde en inmiddels 

goedgekeurde werkbegroting 2021 tot stand gekomen. Ook is samen een DVO 2021 geactualiseerd, conform de Avri-

dienstenstructuur, opgesteld. Deze structuur wordt vanaf 2021 bij al onze IBOR gemeenten gebruikt. Hierdoor kan Avri meer 

uniform en daardoor nog efficiënter over de behaalde resultaten rapporteren. Tevens is de wijze van rapporteren 

geüniformeerd zodat nog efficiënter over de behaalde resultaten gerapporteerd wordt.  
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Financieel resultaat; binnen budget 

Het beschikbare budget voor het jaar 2020 is op € 1.775.000 bepaald. Bij de voortgangsrapportages is dit budget, met 

€14.000 verlaagd naar € 1.761.000. De gerealiseerde totale kosten 2020 bedragen € 1.665.000. Dit is € 96.000 lager dan de 

geactualiseerde werkbegroting (zie bijlage 1). In hoofdstuk 2 en 3 wordt hier nader op in gegaan. 

Werkbegroting 2020 (origineel) 1.775.000 

Actualisatie werkbegroting 2020 14.000 

Werkbegroting 2020 (geactualiseerd) 1.761.000 

Realisatie 2020 1.665.000 

Resultaat 2020 96.000 
 

Schouwen; voldaan aan de norm 

De schouwen tonen aan dat Avri in het algemeen, aan de gestelde normen voldoet. In het incidentele geval dat niet aan een 
kwaliteitseis wordt voldaan, heeft Avri zo snel mogelijk actie ondernomen. Opgemerkt wordt dat de uitgevoerde schouwen 
momentopnames en steekproeven zijn. Op andere momenten of andere locaties kan de kwaliteit afwijken van die uit de 
schouwrondes. Buiten deze schouwen toetsen medewerkers van Avri dagelijks de kwaliteit van de openbare ruimte en 
worden meldingen gedaan. Ook dan springt Avri in op onvolkomenheden.  
In bijlage 4 vindt u de gemiddelde resultaten van de schouwen op de beeldmeetlatten. In 2020 heeft Avri 8 schouwen 

uitgevoerd. Het gemiddelde eindresultaat: 

• 88% van alle beeldmeetlatten scoort boven het afgesproken niveau; 

• 11% van alle beeldmeetlatten scoort op het afgesproken niveau; 

• 1% van alle beeldmeetlatten scoort onder het afgesproken niveau. 

Hiermee voldoet Avri ruimschots aan de in de DVO gestelde kwaliteitsnorm (maximaal 10% onder niveau). In hoofdstuk 3 

worden de resultaten per dienst toegelicht. 

 

Meldingen: aantal stabiel.  
Het totaal aantal ontvangen meldingen in 2020 bedraagt 458 stuks. Hiervan hebben ca 50 meldingen geen betrekking op de 

DVO (Afval en Apv) en zijn onjuist geregistreerd. Veruit de meeste meldingen komen uit de kern Geldermalsen. Over het 

legen en schoonmaken van afvalbakken komen de meeste meldingen binnen (zie bijlage 3). De meldingen worden binnen 3 

dagen door Avri in behandeling genomen. De gemiddelde afhandelingstermijn (daadwerkelijk verhelpen van de melding) 

bedraagt 3.0 kalenderdagen in 2020. In hoofdstuk 3 wordt per dienst nader op de meldingen ingegaan. Door een 

onvolledige registratie van de meldingen in 2019, is een vergelijk met 2020 niet goed te maken.  

 
Maatschappelijke betrokkenheid: 

Maatschappelijke betrokkenheid is een speerpunt van Avri. Binnen Avri zijn medewerkers met een afstand tot de 

arbeidsmarkt in via Werkzaak, werkzaam (circa 90 personen waarvan 19 werkzaam voor de gemeente West Betuwe). In de 

gemeente West Betuwe zijn in 2020 2 stagiaires van de praktijkschool begeleid.  

De medewerkers uit deze doelgroep voeren alle voorkomende groen werkzaamheden (schoffelen, snoeien, blad ruimen, 

inplanten, etc.) en reinigingstaken (afvalbakken legen en zwerfvuil ruimen) uit. Onder andere op deze wijze geeft Avri samen 

met de gemeente invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van participatie. 

 

Avri verwacht dat in de toekomst minder medewerkers vanuit de voormalige Sociale werkvoorziening beschikbaar komen. 

Avri vult deze vrijkomende ruimte zoveel mogelijk in met personen die onder de participatiewet vallen en mensen met een 

bijstandsuitkering. De inzet van deze medewerkers brengt, ten opzichte van de SW-medewerkers, wel extra kosten met zich 

mee. In onderstaand overzicht is de ontwikkeling en verwachting van het aantal SW- en participatie medewerkers in de 

gemeente Werst Betuwe te zien.  

West Betuwe 2018 2019 2020 2021 2022 

SW-medewerkers 15 15 14 14 14 

P-wetters 0 2 4 4 4 
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2 FINANCIEEL RESULTAAT  

 
Budget dienstverleningsovereenkomst 
Eind 2019 is overeenstemming bereikt over het benodigde budget voor het uitvoeren van de werkzaamheden uit de DVO. 

Dit budget is op € 1.775.000 vastgesteld. Binnen dit budget is een taakstellende bezuiniging van € 75.000 opgenomen. 

Deze bezuiniging was nog niet aan een dienst of diensten gekoppeld. Zoals in de tweede voortgangsrapportage reeds is 

vermeld, is deze taakstelling volledig behaald. In de loop van het jaar is de werkbegroting nog met € 14.000 naar beneden 

bijgesteld. De financiële prognose voor de realisatie van geheel 2020 komt hiermee op € 1.761.000. Dit is gelijk aan de 

prognose na de tweede voortgangsrapportage. 

 

 

Gerealiseerd resultaat 
In 2020 heeft Avri de DVO uitgevoerd voor een bedrag van € 1.664.773 Dit betekent dat Avri € 96.002 minder heeft 
uitgegeven dan begroot. Hieronder is de realisatie per dienstencategorie inzichtelijk gemaakt: 
 

 
 
Sommige incidentele en structurele voordelen zijn in eerdere voortgangsrapportages gemeld en gecorrigeerd op de 

begroting 2020 (de taakstelling 2020 van € 75.000 + het aanvullende voordeel van € 14.000). Deze voordelen zijn niet meer 

zichtbaar in de deze tabellen. De structurele voordelen die al eerder gemeld zijn, zijn eveneens verwerkt in de begroting 

2021. Het restant van circa € 96.000 aan het einde van 2020 is als volgt te verdelen: € 69.000 incidenteel en € 27.000 

structureel. Het extra structurele voordeel van circa € 21.000 zal bij de eerste begrotingswijzing 2021 gecorrigeerd worden. 

Een uitgebreide toelichting is beschreven in hoofdstuk 3. 

 

Dienst  Incidenteel Structureel Totaal 

Groen 9.000 0 9.000 

Bomen 47.000 8.000 55.000 

Blad 0 15.000 15.000 

Vegen 0 0 0 

Onkruid op verharding 18.000 0 18.000 

Afvalbakken - 9.000 0 -9.000 

Gladheid 2.000 0 2.000 

Kolken 2.000 4.000 6.000 

Totaal  69.000 27.000 96.000 
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Bevoorschotting en afrekening  

Aan voorschot is in totaal € 1.775.000  in rekening gebracht. De realisatie is uitgekomen op € 1.664.773. De afrekening van 
het voorschot komt daarmee uit op € 110.227 terug te betalen door Avri aan de gemeente West Betuwe. Zodra de 
jaarrekening 2020 is goedgekeurd door de accountant en is vastgesteld door het Algemeen Bestuur, wordt de afrekening 
verstuurd. 
 

In rekening gebrachte voorschotten 1.775.000 

Gerealiseerde kosten 1.665.000 

Saldo (terug te betalen door Avri) 110.000 
 
 
Aanvullende opdrachten 

Naast de DVO is voor een bedrag van € 12.368 aan aanvullende opdrachten uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn geen 

onderdeel van de DVO, maar worden voor de volledigheid wel genoemd. In bijlage 2 is een volledige lijst opgenomen. 
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3 RESULTATEN PER DIENST 

 

3.1 Groenonderhoud 

 

Definitie 

Uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het dagelijks en meerjarig terugkerend onderhoud aan de beplantingen in de 

kernen Geldermalsen en Meteren en buiten de bebouwde kommen van de gemeente West Betuwe. 

 

Schouwresultaten 

Uit het gemiddelde van 8 schouwen blijkt dat nagenoeg alle beeldmeetlatten m.b.t. groenonderhoud ‘op’ of ‘boven’ niveau 

scoorden (zie bijlage 4). Er zijn drie aandachtspunten: 

• Onkruid in boomspiegels: 12,5% scoort ‘onder’ niveau. Het betreft 1 van de 8 locaties, waar deze beeldmeetlat 

tijdens de schouw aangetroffen werd. Het kan dus gaan om een incident, maar Avri houdt dit komend groeiseizoen 

in de gaten. 

• Snoeibeeld hagen: 9,5% scoort ‘onder’ niveau. Het betreft 2 van de 21 locaties, waar deze beeldmeetlat tijdens de 

schouw aangetroffen werd. 

• Bodembedekkers - kaal oppervlak: 5,9% scoort ‘onder’ niveau. Het blijkt een incidenteel geval te zijn (op 1 van de 

17 locaties, waar deze beeldmeetlat aangetroffen werd). 

De laatste twee aandachtspunten voldoen wel aan de DVO afspraken, want er mag maximaal 10% ‘onder’ niveau gescoord 

worden. De eerste voldoet niet aan de afspraak. 

 

Meldingen 

In 2020 zijn er 46 meldingen binnen gekomen over Beplanting. Deze zijn in gemiddeld 4,3 dagen per melding afgehandeld. 

In 2019 waren dit 11 meldingen in gemiddeld 22,5 dagen. Een vergelijk met de meldingen van 2019 is niet zinvol. Toen was 

er slechts 1 melding over Bomen. De meldingen werden toen nog niet consequent doorgezet aan Avri. 

 

Financiën 

Er is sprake van een voordeel van € 9.000. Dit betreft een positieve afwijking van 3%. Dit voordeel ontstaat door de zeer 

gunstige aanbesteding in 2020 voor het machinaal knippen van de hagen.  

 

In de 2e voortgangsrapportage is reeds een voordeel gemeld van € 15.000 op hagen. De begroting 2020 is met dit bedrag 

naar beneden bijgesteld. Het totale aanbestedingsvoordeel op hagen is dus € 24.000 (de andere inschrijvers waren € 

17.000 tot € 31.000 duurder). Het gunstige contract wordt met 1 jaar verlengd voor 2021. Dit voordeel geldt in principe dus 

voor 2 jaar. Bij een volgende aanbesteding kunnen de prijzen weer meer marktconform liggen. Om deze reden is het niet 

verstandig de begroting 2021 naar beneden bij te stellen, omdat het budget naar verwachting in 2022 weer nodig is. In de 

eerste voortgangsrapportage 2021 komen we hierop terug. 

 

Aanvullende opdrachten 

Geen. 

 

Resultaat per product 

Er waren enkele bijzonderheden in 2020: 

 

Groenonderhoud in Geldermalsen/ Meteren 

 

1. Bosplantsoen: in opdracht van de gebiedsbeheerder is in Geldermalsen/ Meteren afgelopen winter (2019/ 2020) veel 

achterstallig snoeiwerk verricht aan de bosplantsoenen. Avri schat in dat ca. 50% van de bosplantsoenen zijn 

teruggezet. Volgens de DVO is 20% van het areaal per jaar de norm. Deze winter (2020/ 2021) zijn op verzoek van de 
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gemeente diverse andere locaties met bosplantsoen in de kern Geldermalsen gesnoeid, waaronder het bosplantsoen 

langs het wandelpad aan de Hooge Hoeven (veel achterstand). 

 

2. Nieuwbouwwijk Lingedonk: in het eerste kwartaal is de nieuwbouwwijk Lingedonk in Geldermalsen in onderhoud 

overgedragen aan Avri. In de wijk zijn relatief weinig plantsoenen en geen hagen aanwezig. Avri kon deze uitbreiding 

opvangen binnen de huidige formatie en beschikbare budgetten. 

 

3. Adoptiegroen: in april kwamen de geadopteerde bloembakken in het centrum van 

Geldermalsen weer terug in onderhoud bij Avri. Dit geldt ook voor de plantvakken 

die middels de Groen Doen verklaring aan de Sterappel in Geldermalsen door 

bewoners werden onderhouden. Deze vakken kwamen ook weer terug bij Avri, 

helaas met achterstallig onderhoud. 

 

4. Hagen knippen: het machinaal hagen knippen is tegen zeer gunstige prijzen 

aanbesteed. Om deze reden blijft op deze posten budget over (zie bijlage 1). 

Bijzonder hierbij was de geluidswal in Geldermalsen. Deze heeft Avri ook in 

opdracht van de gemeente geknipt. Het betreft een haag van 4 meter hoog, langs 

een geluidswal aan de Provinciale weg. De haag is 700 meter lang en een halve 

meter breed. Dit betekent een uitbreiding van het areaal hagen binnen de kom. 

Door de gunstige aanbesteding van het machinale knipwerk kon dit binnen het 

budget uitgevoerd worden.  

 
5. Werkbezoek aan nieuwbouwwijk De Plantage in Meteren: op 1 juli hebben de beheerders van de gemeente en Avri 

deze nieuwbouwwijk bezocht om samen te leren van ‘problemen’ die ontstaan bij het onderhoud. Op enkele plekken 

rond parkeerhavens zijn de vakjes zo klein dat de gekozen plantsoort zich niet goed ontwikkelt. Avri heeft voorstellen 

gedaan voor een andere plantsoort in deze vakjes.  

 

6. Inboet en renovatie plantvakken: voor sommige locaties heeft Avri voorstellen gedaan om de plantvakken om te vormen 

naar een ander type groen (bijvoorbeeld gras) of een andere soortkeuze van de beplanting. In het kader van de plannen 

van de gemeente om vanaf 2021 veel groen om te vormen of te renoveren, heeft Avri in 2020 geen inboet uitgevoerd. 

De noodzaak tot inboet, renovatie en/ of omvormen is in Geldermalsen/ Meteren sterk aanwezig, omdat veel beplanting 

versleten is en er veel kaal oppervlak in de plantvakken aanwezig is. Dit geeft een negatief beeld, maar is ook erg 

onderhoudsintensief. 

 

Groenonderhoud in het buitengebied 

 

1. Nieuwe afspraken: begin april heeft Avri een voorstel gedaan aan de gemeente hoe we binnen het beperkte budget 

voor het buitengebied, toch de hagen kunnen knippen en de bosplantsoenen kunnen onderhouden. Hiervoor was het 

nodig om de DVO afspraken met betrekking tot bosplantsoenen in het buitengebied te herzien. Gemeente en Avri 

hebben hierover nieuwe afspraken gemaakt. De nieuwe afspraken zijn verwerkt in de DVO 2021 en de Werkbegroting 

2021. Voor 2020 zijn de nieuwe afspraken eveneens gevolgd. Om deze reden zijn er o.a. geen meterstroken 

uitgemaaid buiten de kom (dit bleek ook niet nodig). De focus heeft gelegen op het knippen van hagen en terugzetten 

van bosplantsoenen om onveilige situaties te voorkomen.  

 

2. Bosplantsoen snoeien: in de winter van 2019/ 2020 heeft Avri buiten de bebouwde kom bosplantsoenen gesnoeid aan 

de Kraalweg in Beesd, de Koorngraaf in Gellicum en de Kruisweg in Buurmalsen. Samen met de gemeente is bepaald 

welke bosplantsoenen deze winter (2020/ 2021) teruggezet zijn of worden. Het gaat onder andere over de Noordelijke 

oprit in Spijk (veel achterstallig snoeiwerk). In de rietput in Heukelum en in het bos achter het gemeentehuis in Asperen 

is op verzoek van de gemeente ook gesnoeid. De locaties worden bepaald door de gebiedsbeheerders van de 

gemeente. Gemeente en Avri willen toegroeien naar een cyclische meerjarenplanning. Hier starten we mee in 2021. 
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3.2 Bomenonderhoud 
 

Definitie 

Uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het dagelijks en meerjaren onderhoud aan de bomen buiten de bebouwde kom 

van de gemeente West Betuwe. 

 

Schouwresultaten 

Met betrekking tot boomonderhoud wordt 1 beeldmeetlat gemeten. Deze heeft betrekking op waterlot (stam- en 

wortelopschot). Uit het gemiddelde van 8 schouwen blijkt dat waterlot slechts 1,6% ‘onder’ niveau scoort. Het betreft 2 van 

de 123 locaties, waar deze beeldmeetlat tijdens de schouw werd aangetroffen. Vorig jaar scoorde nog 10% ‘onder’ niveau. 

Hier is een verbeterslag gemaakt. In de praktijk worden alle bomen 1x per jaar in de winter langs gegaan door onze eigen 

buitendienst. Dat werkt het meest efficiënt.  

 

Meldingen 

In 2020 zijn er 21 meldingen over Bomen binnen gekomen en afgehandeld in gemiddeld 10,3 dagen per melding. Daarnaast 

is er 1 melding over storm en 1 melding over de eikenprocessierups binnen gekomen en afgehandeld. Het aantal meldingen 

is laag te noemen, omdat 2020 een jaar was met zware stormen. In februari raasden Ciara en Dennis over ons land en in 

augustus de storm Francis. Het betreft enkel meldingen over het buitengebied van de gemeente. Meldingen binnen de kom 

worden door de gemeente zelf opgelost. Een vergelijk met de meldingen van 2019 is niet zinvol. Toen was er slechts 1 

melding over Bomen. De meldingen werden toen nog niet consequent doorgezet aan Avri. 

 

Financiën  

Er is sprake van een voordeel van € 55.000. Dit betreft een afwijking van 16%. Deze afwijking is als volgt te verklaren: 

• In de begroting is gerekend met een snoeiachterstand, omdat de gemeente vanwege de fusie nog in de 3 jaarlijkse 

onderhoudscyclus moet komen, waarbij de nieuwe gemeente in drie nieuwe deelgebieden is opgedeeld (mede 

vanwege juridische zorgplicht voor bomen). Om deze reden is een snoeipercentage in de begroting aangehouden 

van 50-60%. Naar aanleiding van de boomveiligheidscontrole (BVC) blijkt het werkelijke snoeipercentage fors lager 

te liggen, namelijk 37%. Het betrof hierbij het buitengebied van de voormalige gemeente Neerijnen, aangevuld met 

het buitengebied van Herwijnen en Asperen. Door het verrassend lage snoeipercentage hoefde minder bomen 

gesnoeid te worden en blijft er budget over. 

• In 2019 heeft de gemeente het bomenbestek voor de 4 IBOR gemeenten opnieuw aanbesteed. Vanwege het 

schaalvoordeel (4 gemeenten) heeft dit gunstige eenheidsprijzen opgeleverd. Daar profiteren de gemeenten van. 

• In 2019 werden de bomen nog door onze eigen buitendienst gesnoeid in West Betuwe. In 2020 is dat niet meer het 

geval. De betreffende medewerkers zijn ingezet op Onkruidbeheersing op verharding. Hier komen we later in de 

rapportage op terug. Het was voor Avri en de gemeente voordeliger om deze werkzaamheden via een regionaal 

bestek aan te besteden. Hierdoor vervallen onder andere de kosten voor de inhuur van een hoogwerker. Deze was 

nog wel begroot voor 2020, maar dus niet nodig.  

• Als gevolg van de gekozen aanpak in de bestrijding van de eikenprocessierups (preventief spuiten en alleen nesten 

verwijderen bij meldingen) zijn de kosten € 8.000 lager dan begroot. Voor 2021 is afgesproken om dezelfde aanpak 

te volgen als in 2020. In gezamenlijk overleg is bepaald het voordeel als structureel aan te merken. 

 

In de eerste voortgangsrapportage is al een voordeel gemeld van € 25.000 (structureel) om dezelfde redenen. De begroting 

2020 en 2021 is reeds met dit bedrag naar beneden bijgesteld. Het totale voordeel in 2020 is dus hoger, namelijk € 80.000 

(voordeel gemeld in 1e VR van € 25.000 + voordeel jaarrapportage van € 55.000). 

 

Doorkijk naar 2021: recent is de BVC uitgevoerd voor het volgende deelgebied (het buitengebied van Vuren, Spijk, 

Heukelum, Acquoy, Gellicum en Rhenoy). Uit deze inspectie komt een snoeibehoefte naar voren van 81%. In dit deelgebied 

blijkt dus wel snoeiachterstand aanwezig, zoals ook verwacht werd. De achterstand is wel groter dan verwacht. Avri gaat op 
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korte termijn in overleg met de gemeente welke maatregelen we het beste wel en welke niet kunnen nemen. Dit is mede 

afhankelijk van de vervangingsplannen voor bomenrijen (naar aanleiding van het nieuwe groenbeleidsplan).  

 

Uit bovenstaande blijkt dat het extra financiële voordeel op Bomen van € 55.000 gezien moet worden als eenmalige 

meevaller, met uitzondering van het voordeel op de bestrijding van de eikenprocessierups. Het is de verwachting dat alle 

snoeiachterstand (uit de voormalige gemeenten) in 2021 en 2022 wordt weggewerkt en dat we vanaf 2023 in de reguliere 3-

jarige onderhoudscyclus terecht komen met een gemiddeld snoeipercentage van rond de 40%. Dit betekent dat het 

bomenbudget vanaf 2023 waarschijnlijk wel verder omlaag kan (mede afhankelijk van ziekten en plagen). In 2020 en 2021 

is het al met € 25.000 naar beneden bijgesteld. 

 
Aanvullende opdrachten 

Er is 1 aanvullende opdracht, buiten de DVO om, verstrekt: 

 

Inboet bomen vanuit 2019 (€ 12.368) 

In 2019 zijn er veel bomen gekapt in de gemeente West Betuwe. Er zijn 310 bomen terug geplant worden in het 

buitengebied. Dit zijn significant meer bomen dan waar in de DVO mee gerekend is, daarom is het aannemersdeel 

afgerekend als meerwerk. De bomen zijn in januari/ februari geplant, inclusief boompalen en gietranden.  

 

Resultaat per product 

Gemeente en Avri hebben de werkzaamheden regelmatig afgestemd en de afspraken zo nodig bijgesteld. Hieronder de 

bijzonderheden: 

 

Knotwilgen 

Conform planning van de gemeente zijn 533 knotbomen geknot, met name knotwilgen. Daarnaast is er 1 boom 

gekandelaberd. De werkzaamheden zijn voor een groot deel uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

(kwetsbare groepen). Het knothout is ter plaatse versnipperd voor biomassa, waarmee groene elektriciteit wordt opgewekt. 

De snippers worden kosteloos door een marktpartij afgevoerd. 

Aan de watercompensatie in Tricht zijn, na overleg met de gemeente, 25 knotbomen extra gesnoeid. Dit kon binnen het 

DVO budget uitgevoerd worden, omdat Avri vlakbij bezig was en deze bomen gelijk heeft meegenomen.  

 

Fruitbomen 

Fruitbomen worden meegenomen in de BVC. Het veilig stellen van de fruitbomen 

en zo nodig opkronen wordt meegenomen in de reguliere snoeirondes. 

Daarnaast wordt de vorm van de fruitbomen eens per twee jaar gecorrigeerd. 

Hierbij moet met name gedacht worden aan het wegnemen van waterlot. Deze 

winter gaat de buitendienst van Avri de 151 fruitbomen langs met de stokzaak, 

zodat de karakteristieke vorm van de fruitboom in stand blijft.  

 

Stam- en wortelopschot 

Afgelopen winter zijn alle bomen in het buitengebied ontdaan van stam- en 

wortelopschot. In oktober is gestart met de volgende ronde. Deze is inmiddels 

nagenoeg afgerond. 

 

Stormen 

Het jaar 2020 is een jaar met veel zware stormen. In februari raasden de stormen 

Ciara en Dennis over ons land en in augustus de storm Francis. Er zijn diverse 

noodkappen uitgevoerd in Meteren, Rhenoy, Acquoy, Tricht en Herwijnen. Het 

opruimen van stormschade maakt onderdeel uit van de DVO. De kosten in 2020 

zijn ongeveer € 20.000. 

 

Stormschade Oude Hoevenseweg in Tricht 
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Boomveiligheidscontrole (BVC) 

De boomveiligheidscontrole (BVC) 2019 is in februari 2020 afgerond. De maatregelen uit deze BVC zijn in 2020 uitgevoerd 

(zie kopje Maatregelen uit de BVC). 

De boomveiligheidscontrole (BVC) 2020 is gestart in november en begin januari 2021 afgerond. Het betreft het buitengebied 

van Vuren, Spijk, Heukelum, Acquoy, Gellicum en Rhenoy (exclusief begraafplaatsen). De uitkomst uit deze inspectie wordt 

op korte termijn gedeeld met de gemeente (zie ook kopje Financiën). 

 

Maatregelen uit de BVC (snoeien, kappen en nader onderzoeken) 

Avri heeft de maatregelen conform de inspectie uitgevoerd: 2.513 bomen snoeien, 90 bomen kappen en 28 bomen nader 

onderzoeken. De snoeironde is in juli gestart en is in oktober afgerond. Het nader onderzoek is uitbesteed aan een 

gespecialiseerd bedrijf. De resultaten van het nader onderzoek afgestemd met de gemeente en uitgevoerd. 

Voor de kap van de 90 bomen is de vergunning verleend. De kap is in het vierde kwartaal uitgevoerd. Voor het kapwerk is 

een maximum afgesproken van € 22.500 vanuit de DVO. Dit blijkt toereikend voor de kap van de 90 bomen. De gemeente 

bepaalt waar er wel of niet wordt herplant. 

 

Snoei 333 bomen aan de Sonsbrug in Acquoy  

Op verzoek van de gemeente is in het eerste kwartaal een extra snoeiklus uitgevoerd aan 333 populieren aan de Sonsbrug 

in Acquoy. Mede vanwege de stormen moesten de bomen met spoed gesnoeid worden. Omdat het hoge bomen betrof met 

veel achterstallig snoeiwerk zijn de kosten uitgekomen op circa € 20.000. In principe is dit werk dat buiten de maatregelen 

uit de reguliere inspectie valt en daarmee ook buiten de DVO opdracht. Omdat het snoeipercentage vanuit de BVC mee viel, 

kon deze extra klus binnen het DVO budget voor Bomen uitgevoerd worden. 

 

Iepziekte 

Na aanleiding van de BVC is (een opleving van) de iepziekte geconstateerd  Vervolgens heeft Avri alle 662 iepen in de 

gemeente geïnspecteerd. Bij 45 exemplaren is de iepziekte geconstateerd. Avri heeft geadviseerd deze 45 iepen zo spoedig 

mogelijk te kappen en niet te snoeien. Snoeien vergroot de kans op besmetting van gezonde iepen. Met de gemeente zijn 

de volgende acties overeengekomen: 

1. De zieke iepen niet snoeien en uit de deelopdracht voor snoeien halen (anders verspreiden we de ziekte); 

2. De 45 zieke iepen dit jaar rooien. Dit is uitgevoerd. 

3. Alle iepen jaarlijks controleren (deze zijn als attentieboom aangemerkt). 

 

Aanbesteding bomenbestek en rechtszaken 

In samenwerking met de 4 IBOR-gemeenten heeft Avri in 2019 een nieuw bomenbestek opgesteld conform het Handboek 

Bomen. De aanbesteding vond plaats in november (EMVI: Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Eén inschrijver heeft 

begin 2020 bezwaar gemaakt tegen de uitslag van de aanbesteding. Dit heeft geresulteerd in een Kort Geding. De rechter 

heeft Avri in het gelijk gesteld. Helaas is de bezwaarmaker in Hoger Beroep gegaan. Ook in Hoger Beroep is Avri in het 

gelijk gesteld. Avri verwacht dat hiermee de zaak is afgedaan. De proces- en advocaatkosten (ca. € 8.000 per gemeente) 

konden uit het DVO-budget voldaan worden, mede vanwege de meevaller m.b.t. het lage snoeipercentage.  

 

Bestrijding eikenprocessierups 

In april heeft Avri zowel binnen als buiten de kom alle eiken preventief behandeld. Dit werkt zeer effectief. Er kwamen 

slechts 2 meldingen binnen over de eikenprocessierups in het eerste half jaar. De resultaten zijn aan de tweede 

voortgangsrapportage als bijlagen toegevoegd. Als gevolg van de gekozen aanpak (preventief spuiten en alleen nesten 

verwijderen bij meldingen) zijn de kosten € 8.000 lager dan begroot. Voor 2021 is afgesproken om dezelfde aanpak te 

volgen als in 2020.  

 
Inboet bomen 

In het eerste kwartaal zijn er 310 bomen geplant (zie aanvullende opdracht). Daarnaast zijn er toen 26 bomen ingeboet. In 

het vierde kwartaal zijn er nog eens 37 bomen ingeboet.  
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Water geven 

Vanwege het droge voorjaar moest al vroeg gestart worden met water geven van de jonge bomen. Begin dit jaar zijn er 310 

jonge bomen geplant. Deze zijn vanaf april regelmatig van water voorzien (in totaal 8 rondes). De uitval van jonge bomen is 

daardoor beperkt gebleven (ca. 37 bomen). 

 

 

3.3 Bladkorven en bladruimen  

 

Definitie 

Uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het plaatsen, legen en verwijderen van bladkorven en op het opruimen van 

bladafval op gras in de kernen Geldermalsen en Meteren. Het verwijderen van blad op verhardingen wordt door middel van 

het machinaal vegen uitgevoerd. Bij het plannen van de veegbeurten (frequentie) wordt rekening gehouden met de val van 

het blad. 

 

Schouwresultaten 

Geen gegevens beschikbaar. 

 

Meldingen 

In 2020 zijn er 83 meldingen over bladoverlast binnen gekomen en afgehandeld in gemiddeld 3,3 dagen per melding. Een 

vergelijk met de meldingen van 2019 is niet zinvol. Toen waren er slechts 6 meldingen over bladoverlast. De meldingen 

werden toen nog niet consequent doorgezet aan Avri. 

 

Financiën 

Er is sprake van een voordeel van € 15.000. Dit betreft een afwijking van 11%. Deze afwijking is als volgt te verklaren: 

• De inhuur van een trilo bladzuiger valt € 15.000 lager uit dan begroot (voortschrijdend inzicht). 

Naar verwachting is dit een structurele meevaller. Dit betekent dat we de begroting 2021 ook met dit bedrag naar beneden 

kunnen bijstellen in de 1e begrotingswijziging 2021.  

 

Aanvullende opdrachten 

Geen. 

 

Resultaat per product 

 

Bladkorven 

Er zijn 60 bladkorven geplaatst en verwijderd. Dit is voornamelijk bedoeld als service naar de inwoners toe. De bladkorven 

worden op locaties geplaatst waar veel blad valt van gemeentelijke bomen. De inwoners kunnen dan het blad uit hun tuin 

(van de gemeentelijke bomen) in de bladkorf deponeren. De gemeente bepaald jaarlijks welke locaties het moeten zijn. 

Helaas wordt in sommige bladkorven ook veel tuinafval gedumpt. Dat is niet de bedoeling. Avri heeft de locaties waar 

sprake is van veel onjuist gebruik in beeld. De gemeente neemt in overweging om deze locaties in 2021 niet meer te 

voorzien van bladkorven. 

 

Blad ruimen 

In overleg met de gemeente is de planning bepaald. Daarbij heeft Avri gelet op de boomsoorten en de bijbehorende 

bladvalperiode (is per boomsoort verschillend). Er zijn 3 bladrondes uitgevoerd. Daarnaast heeft ook de veegwagen straten 

geveegd waar minder bomen staan. Binnen de kom is de uitvoering in nauwe samenwerking met de buitendienst van de 

gemeente uitgevoerd. 
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3.4 Vegen van wegen 

 
Definitie 

Uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het schoon houden van verhardingen in de openbare ruimte in de gemeente 

West Betuwe. 

 

Schouwresultaten 

Er wordt op 3 beeldmeetlatten m.b.t. vegen geschouwd. Uit het gemiddelde van 8 schouwen blijkt dat alle beeldmeetlatten 

ruimschoots voldoen aan de afgesproken norm. Uit de schouw komen geen aandachtspunten naar voren.  

 

Meldingen 

In 2020 zijn er 29 meldingen over vegen binnen gekomen en afgehandeld in gemiddeld 1,8 dagen per melding. Het aantal 

meldingen is gering voor een heel jaar in relatie tot de omvang van het gebied (geheel West Betuwe) en de omvang van 

deze taak. Een vergelijk met de meldingen van 2019 is niet zinvol. Toen was er slechts 1 melding. De meldingen werden 

toen nog niet consequent doorgezet aan Avri. 

 

Financiën 

Er is sprake van een marginaal voordeel van € 500. Dit betreft een afwijking van 0%. Naar aanleiding van de uitkomst 2019 

is de begroting voor 2020 aangepast. 

In de tweede voortgangsrapportage is al een voordeel gemeld van € 10.000 (structureel). De begroting 2020 en 2021 is 

reeds met dit bedrag naar beneden bijgesteld.  

 

Resultaat per product 

Avri voert het vegen van wegen in eigen beheer uit. Het dynamisch vegen (alleen vegen waar het nodig is en minder waar 

het kan) levert steeds meer resultaat op. De machinisten kennen het gebied steeds beter en doen ervaring op waar vaker 

en waar minder vaak geveegd kan worden. Hierdoor gaan ze sneller door het gebied heen, waardoor ze eerder op de juiste 

locaties aanwezig zijn. Zo ontstaat een gelijkmatiger beeld over de gehele gemeente.  

 

In het eerste kwartaal is de nieuwbouwwijk Lingedonk in Geldermalsen in onderhoud overgedragen aan Avri. Avri heeft 

deze uitbreiding op kunnen vangen binnen de huidige formatie en beschikbare budgetten. Dit geldt ook voor een nieuw 

opgeleverde fase in de wijk De Plantage.  

 

Om onkruidgroei op verharding te voorkomen stemt Avri de veegplanning af op de planning voor de onkruidbestrijding. In 

2021 kan dit nog beter. De input uit de voorschouw wordt dan actief ingezet om goten vaker te borstelen op plaatsen waar 

dit nodig blijkt. 

 

In samenspraak met de gebiedsbeheerders veegt Avri in samenwerking met de buitendienst van West Betuwe, op plaatsen 

die tijdelijk overlast geven door bijvoorbeeld vallende vruchten. Dit betreft locaties waar veel eiken staan of boomhazelaar, 

zoals aan de Middelweg in Tricht en langs het fietspad op de Randweg waar vallende eikels gevaar opleveren. Daarnaast 

wordt de veegwagen op verzoek ingezet als een gebiedsverantwoordelijke dit vraagt. De verzoeken konden binnen de 

planning van de veegmachine worden ingepast.  
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3.5 Onkruidbestrijding op verharding 

 

Definitie 

Uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het beheersen van onkruidgroei op verhardingen in de openbare ruimte in de 

gemeente West Betuwe. 

 

Schouwresultaten 

Er wordt op 5 beeldmeetlatten m.b.t. onkruid op verhardingen geschouwd. Uit het gemiddelde van 8 schouwen blijkt dat 

nagenoeg alle beeldmeetlatten m.b.t. onkruid op verhardingen ‘op’ of ‘boven’ niveau scoorden (zie bijlage 4). Er is één 

aandachtspunt: 

• Onkruid op ongebonden verharding: 8,3% scoort ‘onder’ niveau. Het betreft 1 van de 12 locaties, waar deze 

beeldmeetlat tijdens de schouw aangetroffen werd. Het kan dus gaan om een incident, maar Avri houdt dit komend 

groeiseizoen in de gaten. 

Dit aandachtspunt voldoet overigens nog wel aan de DVO afspraak, want er mag maximaal 10% ‘onder’ niveau gescoord 

worden.  

 

Meldingen 

In 2020 zijn er 64 meldingen over onkruidbeheersing op verhardingen binnen gekomen en afgehandeld in gemiddeld 2,6 

dagen per melding. Het aantal meldingen is gering voor een heel jaar in relatie tot de omvang van het gebied (geheel West 

Betuwe) en de omvang van deze taak. Een vergelijk met de meldingen van 2019 is niet zinvol. Toen waren er slechts 6 

meldingen. De meldingen werden toen nog niet consequent doorgezet aan Avri. 

 

Financiën 

Er is sprake van een voordeel van € 18.000. Dit betreft een afwijking van 5%. Deze afwijking is als volgt te verklaren: 

• Avri heeft de onkruidbeheersing op verhardingen met ingang van 2020 grotendeels in eigen beheer uitgevoerd. Dit 

in tegenstelling tot 2019. Dit heeft efficiëntie voordeel opgeleverd. Voor groeipieken hebben we budget begroot om 

extra in te huren, met name voor het handwerk. In 2020 hebben we relatief weinig groeipieken gehad. Daardoor 

was het budget voor inhuur niet volledig nodig.  

Naar verwachting is dit een eenmalige meevaller. Het kan natuurlijk goed zijn dat we in 2021 wel meerdere groeipieken 

hebben. Dan zal het budget nodig zijn om aan de gewenste beeldkwaliteit te kunnen voldoen. 

 

In de tweede voortgangsrapportage is al een voordeel gemeld van € 13.000 

(structureel). De begroting 2020 en 2021 is reeds met dit bedrag naar beneden 

bijgesteld. Het totale voordeel in 2020 is dus hoger, namelijk € 31.000. 

 

Aanvullende opdrachten 

Geen. 

 
Resultaat per product 

Avri voert deze taak in 2020 voor het eerst in eigen beheer uit. De machines zijn 

begin maart geleverd. Op 9 maart zijn de machines officieel in gebruik genomen in 

bijzijn van wethouder G. van Bezooijen. De machines rijden 100% elektrisch en 

maken nauwelijks geluid. Bovendien geen CO2 uitstoot, roet en fijnstof. Het onkruid 

wordt bestreden met hete lucht, waardoor de cellen in de planten knappen. Na de 

behandeling is het resultaat niet direct zichtbaar, maar na een week is het resultaat 

goed te zien. 

 

Op 16 september heeft Avri een presentatie gegeven aan onder andere de 

gebiedsbeheerders van de gemeente West Betuwe over de werkwijze bij de 
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onkruidbestrijding op verharding. De focus lag op de het digitale proces van voorschouw en uitvoering. Het slim verzamelen 

van data en het zo efficiënt mogelijk inzetten van de machines kregen alle aandacht. Aansluitend is een veldbezoek 

gebracht, waarbij we de hete lucht machines in werking zagen. Enkele medewerkers hebben de machines zelf getest. Het 

was een leuke en leerzame bijeenkomt. 

 

Om onkruidgroei op verharding te voorkomen stemt Avri de veegplanning af op de planning voor de onkruidbestrijding. In 

2021 kan dit nog beter. De input uit de voorschouw wordt dan actief ingezet om goten vaker te borstelen op plaatsen waar 

dit nodig blijkt. Na de bladvalperiode zijn de goten eveneens goed geveegd, zodat ze schoon de winter in gaan. 

 

Het terrein rond het kasteel in Neerijnen is op verzoek van de gemeente toegevoegd aan het te onderhouden areaal. Er ligt 

veel oude klinkerverharding. Avri voert de onkruidbestrijding uit zolang het kasteel verhuurd wordt door de gemeente. Dit 

past nog binnen de beschikbare capaciteit van personeel en machines.  

Dit geldt ook voor de nieuwbouwwijk Lingedonk in Geldermalsen. Deze is in het eerste kwartaal van 2020 in onderhoud 

overgedragen aan Avri.  

In 2021 worden forse uitbreidingen verwacht in De Plantage in Meteren. 
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3.6 Ledigen afvalbakken 

 

Definitie 

Het legen en schoon houden van afvalbakken in de openbare ruimte van de gemeente West Betuwe. 

 

Schouwresultaten 

Er wordt op 2 beeldmeetlatten m.b.t. afvalbakken geschouwd: vullingsgraad en bevuiling. Uit het gemiddelde van 8 

schouwen blijkt dat alle beeldmeetlatten m.b.t. afvalbakken ‘op’ of ‘boven’ niveau scoorden (zie bijlage 4). Uit de schouw 

kwamen geen aandachtspunten naar voren. In de praktijk waren deze er wel (zie kopje Meldingen). 

 

Meldingen 

In 2020 zijn er 111 meldingen over het legen/ schoonmaken van afvalbakken binnen gekomen en afgehandeld in gemiddeld 

1,9 dagen per melding. Het aantal meldingen is aanzienlijk. Dit houdt volledig verband met de Coronamaatregelen. Vooral in 

perioden dat de horeca gesloten was, maar er wel afgehaald kon worden, werd veel in de openbare ruimte genuttigd. Het 

afval kwam veel in de openbare afvalbak terecht of ernaast of elders rondslingerend in de openbare ruimte. Daarnaast 

hebben veel inwoners de vakantie in eigen land doorgebracht. Door het recreëren in eigen land/ gemeente nam de druk op 

openbare afvalbakken ook flink toe. Dit geldt eveneens voor zwerfafval.  

Een vergelijk met de meldingen van 2019 is niet zinvol. De meldingen werden toen nog niet consequent doorgezet aan Avri. 

 

In 2020 zijn er ook 28 meldingen binnen gekomen bij Avri over het onderhoud/ schade aan afvalbakken. Deze meldingen 

zijn doorgezet naar de gemeente, omdat herstel of vervangen van afvalbakken geen onderdeel is van de DVO taken met 

Avri. 

 
Financiën 

Er is sprake van een nadeel van € 9.000. Dit betreft een afwijking van 3%. Deze afwijking is als volgt te verklaren: 

• Covid-19: de reden is in de paragraaf hierboven al benoemd. 

Naar verwachting is deze tegenvaller tijdelijk en duurt deze voort totdat het normale leven, zonder coronamaatregelen, weer 

opgepakt kan worden.  

 

Naar aanleiding van de uitkomst 2019 (fors meer afvalbakken en ledigingskosten) is de begroting 2020 voor ledigen 

afvalbakken flink verhoogd. Dat bleek achteraf bezien hard nodig. In de begroting 2021 is de begroting 2020 aangehouden. 

Naar verwachting zal er in 2021 ook extra inzet nodig zijn vanwege coronamaatregelen en geldt deze tegenvaller mogelijk 

ook voor 2021. 

 

Aanvullende opdrachten 

Geen. 

 

Resultaat per product 

Met name de gebieden rondom de 5 vestigingen van McDonalds (Enspijk, 

Vuren, Waardenburg, Gorinchem en Kapel-Avezaath) vroegen vanwege de 

coronamaatregelen extra inzet van onze medewerkers. Het was een tijd lang 

alleen mogelijk om een bestelling af te halen via de Mc Drive. De bestelling 

werd vervolgens in de auto of openbare ruimte geconsumeerd en helaas liet 

men het afval daar vaak ook achter. De afvalbakken in de omgeving van 

deze vestigingen raakten snel en consequent overvol, met veel zwerfafval 

als gevolg (zie foto’s). Deze bakken werden in overleg met de gemeente 

vaker geleegd. Na contact met Mc. Donalds hebben ze geprobeerd de 

situatie te verbeteren, maar dat had weinig resultaat.  
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De druk op afvalbakken en zwerfafval nam ook fors toe, doordat meer mensen recreëerden in eigen land/ gemeente. 
Eveneens een gevolg van de coronamaatregelen. Over heel 2019 is ca. 100.000 kg afval uit de afvalbakken verwijderd. In 
2020 was dit ca. 134.000 kg, een toename van 34%. Deze aantallen zijn inclusief het zwerfafval rond de afvalbakken. Het 
verwijderen van grof zwerfafval in een straal van 5 meter rond de afvalbak hoort bij de overeengekomen dienstverlening met 
Avri. 
 

De locaties van de afvalbakken, hondendispensers en blikvangers zijn door Avri in beeld gebracht en vastgelegd. Het aantal 

afvalbakken is in 2020 ongeveer gelijk gebleven. Eind 2020 stond de teller op 781 afvalbakken en 873 ledigingen per week. 

Een flink aantal bakken wordt op verzoek van de gemeente 2 of zelfs 3 keer in de week geleegd. Bovenstaande ledigingen 

zijn exclusief de extra ledigingen in de zomer bij zwemplassen en langs recreatieve dijkenroutes.  

Het aantal is met name toegenomen met afvalbakken in speeltuinen. Vanwege het nieuwe afvalbeleid zien 

speeltuinverenigingen (Spijk en Waardenburg) er vanaf om zelf het restafval af te voeren.  

Er zijn ook afvalbakken verwijderd. In de directe omgeving van brengvoorzieningen (glascontainers en ondergrondse 

containers) werden de afvalbakken vaak verkeerd gebruikt. Er werd veel restafval in deze afvalbakken gestopt. Mede op 

advies van Avri heeft de gemeente deze afvalbakken (29 stuks) verwijderd. 

Blikvangers werden ook voor het dumpen van huishoudelijke afval gebruikt. Dit kwam vooral op De Plantage in Meteren 

voor. Op advies van Avri zijn ze na overleg met de gemeente verwijderd. Daarmee is ook dit probleem opgelost.  

 
Conform DVO heeft Avri in 2019 een inventarisatie van de kapotte en scheefstaande afvalbakken uitgevoerd. Er zijn 107 

gebreken geconstateerd. Deze lijst is aan de gemeente verzonden. Avri constateerde dat herstel nog niet is uitgevoerd. 

Begin 2020 is het overzicht opnieuw gestuurd, met het verzoek de afvalbakken alsnog recht te zetten en te repareren. 

 

Doorkijk naar 2021: in 2020 werd het legen van de afvalbakken nog op basis van een frequentie uitgevoerd, conform DVO. 

Vanaf 2021 zijn gemeente en Avri een beeldniveau overeengekomen in de vernieuwde DVO 2021. Dit geeft de mogelijkheid 

om door middel van slim werken en met behulp van GPS zo efficiënt mogelijk de afvalbakken te legen. Hiermee kan naar 

verwachting tijd en geld bespaard worden. In 2020 heeft Avri informatie verzameld over de vullingsgraad per afvalbak. In 

2021 gaan we bekijken of en hoe we deze informatie het beste kunnen inzetten om onze processen te optimaliseren. 
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3.7 Gladheidsbestrijding 

Definitie 

Uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op de gladheidbestrijding in de kernen en het buitengebied van de voormalige 

gemeente Neerijnen. 

 

Financiën 

Er is sprake van een extra incidenteel voordeel van € 2.000. Dit betreft een afwijking van 4% ten opzichte van de 

aangepaste begroting. De begroting 2020 is aangepast omdat in 2019 ook al sprake was van een financieel voordeel. Avri 

heeft dit onderzocht en de begroting 2020 structureel met € 20.000 verlaagd. Dit bedrag is gebaseerd op steeds minder 

benodigde strooiacties door zachtere winters.  

 

Resultaat per product 

Alle taken met betrekking tot deze dienst zijn conform het uitvoeringsplan gladheidbestrijding uitgevoerd. In 2020 zijn 7 

strooiacties uitgevoerd. Van januari t/m april hebben 3 volledige strooiacties plaatsgevonden. In de periode oktober t/m 

december hebben waren dit er 4. In 2020 waren er geen momenten met langdurige winterse omstandigheden zoals  

sneeuw en andere neerslag.  
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3.8 Riolering/ Reinigen kolken  

 
Definitie 

Het reinigen van de straat- en trottoirkolken in de openbare ruimte van de gemeente West Betuwe. 

 

Meldingen 

Er zijn in 2020 geen meldingen over kolken binnengekomen.  

 

Financiën 

In de eerste voortgangsrapportage is de begroting met €6.000 naar beneden bijgesteld. Dit op basis van het geschatte 

aanbestedingsvoordeel op dat moment. Aan het eind van 2020 blijkt dat er nog eens €6.000 extra voordeel (10%) is 

behaald voor uitvoering van deze taak. Dit betekent dat er totaal €12.000 bespaard is ten opzichte van de originele 

begroting 2020.  

Van deze besparing kan €10.000 als structurele bezuiniging opgevoerd worden. Hiervan is reeds €6.000 in de eerste 

voortgangsrapportage gemeld, op basis van deze jaarrapportage wordt hier €4.000 aan toegevoegd. 

 

Aanvullende opdrachten 

Geen. 

 

Resultaat per product 

Alle kolken en lijngoten zijn 1x volgens DVO afspraak gereinigd.  

In overleg met West Betuwe is ook het areaal aan kolken in Geldermalsen volledig in kaart gebracht. Deze waren nog niet 

digitaal in bezit van West Betuwe en Avri.  

De lijst met geconstateerde mankementen is aan West Betuwe verzonden. 
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