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Dank u voorzitter

De leiband en de AVRI

De AVRI heeft de afgelopen jaren zich er niks aan laten gelegen om een eigen koers te varen.
Het gaat zelfs zover dat onder het oog van diverse gemeentelijke vertegenwoordigers (veelal 
wethouders die namens de gemeenten de oren laten hangen, zich niet hebben gerealiseerd 
wat de impact van hun niet doordachte besluiten dit tot gevolg heeft van de burgers die hen 
hebben gekozen.

Geen rekenschap afleggen onder het mom van dit soort zaken is “des colleges”, en als er 
brand is dat dan de Raad kan beginnen met puin ruimen. De Avri is een schoolvoorbeeld hoe  
“een gemeenschappelijke regeling” dus niet moet worden uitgevoerd en waar de grip van de 
raad steeds verder wordt ingedamd.

VWB heeft net als andere partijen veelvuldig op de trom geslagen of het niet beter zou zijn  
dat  we de AVRI zouden  afstoten en verkopen aan een commercieel  bedrijf  zoals  onder 
andere de gemeenten Eindhoven Veldhoven Etten-Leur en Den Haag de vuilverwerking en 
ophalen hebben uitbesteed.

Een korte  terugblik  is  op  z’n  plaats,  immers  in  2013 hebben we daarover  al  een motie 
ingediend, en zoals de heer van Bruchem zich bij de laatste verkiezingen zich liet ontvallen 
“wat  hebben jullie”  bereikt,  en daar  zit  ook  het  probleem als  er  niet  naar  de oppositie  
geluisterd wordt, krijg je als raad de problemen voorgeschoteld.

Of zoals wethouder Goossens recentelijk stelde, “het probleem AVRI is voor mevrouw IJf”, 
dat  is  wat je  noemt collegiaal  bestuur,  wegkijken als  het  lastig wordt.  Of  als  wethouder 
Bezooijen eveneens aan de leiband van de AVRI predikt dat er geen ruimte is voor negatief 
geluid, niet van de ambtenaren en al helemaal niet van de Raad.

Hij  weigerde keihard een unaniem gedragen motie uit te voeren met betrekking tot een 
Benchmark onderzoek en 3 maanden later triomfantelijk met een rapport tevoorschijn komt 
en  krijgt  de  raad  zover  dat  er  wel  een  overzicht  in  maart  dit  jaar  (2020)  zou  worden 
aangeboden, u begrijpt het, er wordt gehuld in nevelen, antwoord nimmer gekregen.

Alles wat de AVRI aanhaalt gaat ten laste van de burger en wordt door de onderscheidenlijke 
wethouders  omarmd,  waarbij  de  grootste  investeringen  zoals  aanleg  zonepanelen  park, 
plaatsen van windmolens uit de AVRI getrokken zijn en in aparte BV’s ondergebracht.



Burgers spreken er schande van dat het wanbeleid van de directie van de AVRI door de 
bestuurders  wordt  goedgekeurd,  en  recentelijk  akkoord  gaan  met  het  afnemen van  het 
ophalen van oud papier omdat het de AVRI geld zou kosten. 

Toerekenen  van  kosten  is  een  kunst  en  kan  altijd  negatief  uitvallen  maar  kerken  en 
verenigingen staan mooi in de kou.

VWB maakt zich ernstig zorg over het gemis aan bestuurlijke draagkracht.
De  tarieven  welke  lager  zouden  worden  door  ondergrondse  containers  zou  leiden  tot 
verlaging van de kosten voor onze burgers “niets is minder waar” deze coalitie doet er alles 
aan  om  de  tarieven  op  te  laten  lopen  voor  de  burger  en  over  anderhalf  jaar  bij  de 
verkiezingen weer koeien met gouden horens beloven.

De vragen die VWB heeft zijn de volgende:

Realiseert wethouder IJf zich dat ze op de loonlijst staat van de gemeente en niet van de 
AVRI,  het is te zot voor woorden om vanuit de AVRI een klemmend beroep te doen om 
vooral niet akkoord te gaan met de voorstellen van de provincie, ook mevrouw IJf laat zich 
de leiband door de AVRI bestuurders en directie omdoen.

Wat is  de  reden dat  mevrouw IJf  dit  doet.  VWB had juist  met haar  te doen dat  ze  het 
hoofdpijn dossier om deel uit te maken van dit college tot zich heeft gekregen.

Wethouders  van  Meijgaarden  (Geldermalsen)  en  Bezooijen  hebben  klaarblijkelijk  geen 
rekening gehouden met hun beperkte bestuurlijke ervaring en daardoor ook aan de leiband 
van de AVRI-directie werden meegenomen.

Geldverslindende projecten steunen en als de pijn te groot wordt het over het hekje gooien 
naar die lieve wethouder mevrouw IJf, zo van zoek het maar lekker uit, en juist daarom is  
VWB teleurgesteld in de oproep van de wethouder namens  het bestuur van de AVRI om 
tegen het voorstel van de provincie te stemmen.

Wij zijn in deze ook benieuwd hoe ver de VVD deze oproep steunt, nu hun fractievoorzitter 
in de provinciale korte metten maakt met alles wat AVRI heet.

Wederom  vraag  wij  of  de  coalitie  en  dit  college  willen  overwegen  om  nu  eindelijk  te 
onderzoeken of het verkopen van de AVRI een optie is.

Tenslotte steunen wij de raad van Buren om een regionaal onderzoek in te stellen naar het 
falende beleid van de directie van de AVRI en het niet adequaat besturen van het DB en AB.
Het heeft geen pas om problemen onder de pet te houden en doen alsof je neus bloedt!
 
Bijdrage. Verenigd West Betuwe


