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Geachte raad,
Wij bieden u bijgevoegd de ontwerp begroting 2022 en de meerjarenramingen 2023-2025 van Avri aan.
We willen een trendbreuk realiseren. Financiële reserves zijn de afgelopen jaren teruggelopen doordat
grond stofprijzen fors daalden en risico’s uit het verleden zich daadwerkelijk voordeden. Met als gevolg dat de
financiële weerstand van Avri weg is. We werken hard aan herstel en bouwen aan vertrouwen bij onze inwoners en
gemeenten. Hiervoor zijn we in 2021 een nieuwe koers ingeslagen. Goede dienstverlening aan inwoners en
financieel weer gezond worden, staan centraal in deze koers. We realiseren ons dat daarvoor de dingen anders
moeten gaan doen. En dat we dat voor en met onze inwoners moeten doen. Alleen zo kunnen we samen Avri klaar
maken voor de toekomst.
In deze begroting leest u hoe we deze nieuwe koers verder invulling gaan geven. We vervolgen de projecten in het
programma GRIP dat in 2021 van start is gegaan. Hiermee richten we ons op kostenbeheersing en prijsstabiliteit.
Met het strategisch koerspian geven we verder richting aan onze dienstverlening. Met communicatie werken we
aan verbinding en samenwerking met onze inwoners. Bij het beheren van de openbare ruimte, het uitvoeren van
handhaving streven wij ook in 2022 naar meerwaarde door perspectief te bieden aan medewerkers met een
afstand tot de arbeidsmarkt, duurzaam te innoveren en schaalvoordelen te benutten. Al deze maatregelen zijn
onderdeel van de route om klaar te zijn voor de toekomst en om uit het financiële dal te komen.
De begroting is opgesteld binnen de kaders van de kadernota 2022 zoals deze is behandeld op de
platformbijeenkomst van 21januari jI. en in februari is vastgesteld door het Algemeen Bestuur. U bent daarnaast
uitgenodigd bij onze digitaal georganiseerde raadsinformatie avond van 13 april waarin zowel de kadernota als de
begroting zijn toegelicht. Tevens is er een platformbijeenkomst op 17 mei ter voorbereiding op de besluitvorming
door het Algemeen Bestuur op 7 juli, zodat we u zo goed mogelijk informeren in voorbereiding op de
besluitvorming in uw gemeenteraad.
We vragen actief om uw zienswijze op deze begroting en hopen hiermee tot gedragen besluitvorming te komen.
Specifiek vragen wij tenminste uw zienswijze op nader te onderzoeken mogelijkheden voor verlaging van de
afvalstoffenheffing en het procesvoorstel voor de risico afweging over de stortplaats. Wij verzoeken u vriendelijk
om uw zienswijzen bij de ontwerp begroting 2022 en de meerjarenramingen 2023-2025 uiterlijk vrijdag 25juni 2021
aan ons kenbaar te maken en in te dienen via het bestuurssecretariaat van Avri (bestuurssecretariaat@avri.nl).
Het dagelijks bestuur van Avri,
De voorzitter,

De secrdtaris,

J. Reus
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