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Geachte raad,

Voor u liggen de voorlopige jaarstukken 2020 van Avri waarin we terugblikken op het jaar 2020. Een jaar waarin we
onze maatschappelijke toegevoegde waarde lieten zien tijdens de coronapandemie. Maar ook het jaar waarin we,
ondanks goede beleidsresultaten op het gebied van circulariteit en leefbaarheid, de bodem van onze financiële
reserves hebben bereikt. We vallen daardoor terug op de deelnemende gemeenten voor een financiële bijdrage
om risico’s uit het verleden en tegenvallers weg te werken. We beschouwen 2020 als een overgangsjaar waarbij
we binnen de bedrijfsvoering hard werken om financiële tekorten voor de toekomst te voorkomen en Avri weer
financieel gezond te maken.

In financiële zin constateren we dat meerdere voorziene risico’s zich daadwerkelijk en gelijktijdig hebben
voorgedaan en nog steeds voordoen. De belangrijkste risico’s betreffen met name dalende prijzen op de
grondstoffenmarkt (o.a. papier en textiel), de vervuiling van grondstoffen en afvaltoerisme. Ook zorgt de afwikkeling
van vergoeding voor het kunststof verpakkingsmateriaal over oude jaren en besluitvorming ten aanzien van de
stortplaats voor financiële nadelen. Het totale tekort in de jaarrekening bedraagt € 3 mln. Hiervan kan Avri € 1,8
mln. dekken, waardoor voor een bedrag van € 1,2 mln, een beroep op de gemeentelijke bijdrage wordt gedaan.

Ondanks de coronacrisis, waardoor er meer aanbod was van restafval, laat 2020 opnieuw een forse afname van
de aangeboden hoeveelheid restafval per inwoner zien. Het aanbod daalde van gemiddeld 100 kg per inwoner in
2019 naar gemiddeld 82 kg in 2020, een daling van 18%. We verwachten dat de regionale doelstelling van 75 kg in
2021 gehaald kan worden. De Avri-gemeenten lopen daarmee voor op het gemiddelde in Nederland. De focus
wordt de komende jaren gelegd op het schoon houden van de grondstofstromen.

We kijken voor de werkzaamheden van beheer openbare ruimte terug op een succesvol verlopen jaar. In 2020 zijn
voor alle opdracht gevende gemeenten de opdrachten binnen (bijgesteld) budget en grotendeels op of boven de
overeengekomen kwaliteitsafspraken uitgevoerd (98% van de overeengekomen beeldkwaliteit).

Wij verzoeken u vriendelijk om uw zienswijzen bij de voorlopige jaarstukken 2020 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 secnetafis
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