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Onderwerp  

Inzet papierverenigingen Avri 

 

Kennisnemen van 

Het AB voorstel Inzet papierverenigingen Avri.  

 

Inleiding 

Sinds 1999 zamelt Avri in samenwerking met de vrijwilligers van in totaal 83 verenigingen papier in. 20 

verenigingen komen uit West Betuwe. De papierinzameling is in het basispakket opgenomen en 

hiermee dragen alle gemeenten naar evenredigheid bij aan de kosten voor papierinzameling middels 

verenigingen. 

 

Met deze informatienota informeert het college de raad over het AB voorstel papierverenigingen. De 

besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen bestuur van Avri op 16 februari 

2023.  

 

Kernboodschap 

Avri heeft het voornemen om vanaf 1 januari 2024 te stoppen met de inzet van verenigingen bij de 

inzameling van papier. De verenigingen krijgen een afbouwregeling aangeboden. De vergoeding wordt 

afgebouwd met een percentage van de vergoeding voor het aantal aansluitingen in het laatste jaar van 

inzameling. In het eerste jaar na het stoppen ontvangen de verenigingen 75% (2024), daarna 

achtereenvolgens 50% (2025) en 25% (2026). 

 

Omdat de alternatieve werkzaamheden nog niet zijn uitgewerkt en het niet bekend is hoeveel deze 

werkzaamheden onze inwoners gaat kosten zal de gemeente West Betuwe op basis van het 

coalitieakkoord tegen het voorstel stemmen.    

 

Consequenties 

De 83 verenigingen in de regio krijgen gezamenlijk een vergoeding van  719.744 euro per jaar. Avri kan 

de inzameling zelf uitvoeren tegen lagere kosten. Het inzamelen van papier door Avri leidt tot een 

mogelijke verlaging van de afvalstoffenheffing van  3 tot  4 euro per huishouden per jaar t.b.v. 

programma basispakket. Dit is zonder de kosten voor de afbouwregeling. De afbouwregeling komt ten 
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laste van het basispakket. De financiële gevolgen zullen in de begrotingen vanaf 2024 worden 

meegenomen. Zie de bijlage voor de details.  

 

 

Communicatie 

Na besluitvorming zullen de verenigingen door Avri worden geïnformeerd over dit besluit. 

 

Vervolg 

De financiële, materiele en personele gevolgen van het stoppen van de inzet van vrijwilligers zullen in 

een plan van aanpak worden uitgewerkt. Dit plan van aanpak zal in de eerste helft van 2023 gereed zijn 

en zal ter besluitvorming aan het DB worden aangeboden.  

 

Wanneer de alternatieve werkzaamheden zijn uitgewerkt, wordt u nader geïnformeerd. 

 

 

Bijlage(n) 

1. AB voorstel Inzet papierverenigingen; 

2. Notitie: Samenwerking verenigingen, kerken en andere maatschappelijke organisaties. 
 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  
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