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Onderwerp : Zienswijze Avri kadernota 2023 

   

Onderwerp 

Zienswijze Avri Kadernota 2023. 

 

Beslispunten 

1. Voorliggende de kadernota 2023 geen zienswijze kenbaar te maken. 

2. Voorliggende de discussienota nazorgfonds stortplaats een zienswijze aan het dagelijks bestuur 

Avri kenbaar te maken, ten aanzien van het voorkeursscenario. 

 

Inleiding 

Het dagelijks bestuur (DB) van Avri heeft op 22 december 2021 de jaarstukken kadernota 2023 voor 

zienswijze aan u toegezonden. Zoals aangegeven in het begeleidend schrijven van deze documenten 

kunt u tot 1 maart 2022 uw zienswijze kenbaar maken. Daarna worden de stukken aangeboden aan 

het algemeen bestuur van Avri. 

 

Kadernota 

De kadernota geeft een algemene doorkijk van de inzet van Avri voor 2023. Echter komen er in 2022 

een aantal bestuurlijke zaken separaat aan de orde welke invloed gaan hebben op Avri maar zeker ook 

algemeen op de werkwijzen rondom de Gemeenschappelijke Regelingen (GR’en). Naast de landelijke 

wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen gaat Avri in de 1e helft van 2022 met u als raad nog in 

gesprek over de “Houtskoolschets”. 

 

Discussienota nazorgfonds stortplaats 

De discussienota nazorgfonds stortplaats is als separaat document toegevoegd aan de stukken van 

de kadernota 2023. In haar aanbiedingsbrief vraagt het DB van Avri u een voorkeursscenario aan te 

geven. Door hieraan gehoor te geven heeft u invloed op de wijze waarop en de mate waarin het risico 

van de stortplaats zal worden afgedekt in de meerjarenbegroting van Avri. Het uiteindelijke scenario, 

welke in meerderheid wordt gekozen, zal door Avri in de begroting 2023 worden verwerkt. 

 

Besluitgeschiedenis 

Behandeling van kadernota is een jaarlijks terugkerend onderwerp voor deelnemende gemeenten van 

de Gemeenschappelijke Regeling Avri. 



  

11 januari 2022  

Kenmerk 333006  

Pagina 2 van 3  

 

 

Beoogd effect 

Invloed en grip op de gemeenschappelijke regeling, door uw gemeenteraad uw controlerende rol uit te 

laten voeren. 

 

Argumenten 

1.1 Het ter kennis name brengen van de kadernota Avri 2023 is voldoende. 

De inhoud van de kadernota vormt voor het college geen aanleiding tot het opstellen van een 

zienswijze of formele behandeling in de gemeenteraad.  

 

2.1 Het scenario “gespaarde bedrag” wordt door het college als meest wenselijke beschouwd.  

Op financieel vlak geeft dit scenario onder de huidige kennis het meeste stabiliteit. Het bedrag binnen 

het basistarief voor opbouw van het weerstandvermogen (12 euro per huishouden) wordt ook na 2022 

doorgezet. Daarmee worden de financiële risico’s van het nazorgfonds tegen een maatschappelijk 

verantwoorde wijze gedekt. Het is niet gewenst dit risico na 2022 bij de deelnemende gemeenten te 

laten terugvallen. We hebben immers ervaring dat bij het “kunstmatig laag houden” van tarieven er een 

groot risico ontstaat in het weerstandsvermogen. Een extra heffing om zo het risico van een eventuele 

wijziging van de rekenrente naar 3.1% op te vangen, is nu niet verantwoord. Deze uitgangspunten zijn 

dan ook opgenomen in bijgevoegde concept zienswijze brief. 

 

Kanttekeningen 

2.1 De discussienota is nog niet eerder met u besproken. 

De inhoud van de zienswijze kan nog worden bijgesteld naar aanleiding van diverse gesprekken 

rondom Avri die u in januari 2022 heeft gevoerd.  

 

Financiën 

De Kadernota heeft geen financiële consequenties maar vormt de koers voor Avri in 2023. Uiteindelijk 

bevat de begroting Avri 2023 de financiële effecten. De begroting Avri 2023 wordt op 23 juni 2022 aan 

u voorgelegd. 

 
Uitvoering/Planning 
n.v.t. 
 
Communicatie 

Deze zienswijze wordt na uw akkoord verzonden aan het dagelijks bestuur van Avri. 

 

Bijlagen 

• Kadernota Avri 2023 (bijlage 1 t/m 3) 

• Discussienota nazorgfonds (bijlage 4 en 5) 

• Concept brief met zienswijze voorkeursscenario (bijlage 6) 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

 

De (loco)secretaris de burgemeester, 

Philip Bosman Servaas Stoop 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 januari 2022, 

 

gelet op artikel 34b en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

 

besluit: 

 

1. Voorliggende de kadernota 2023 geen zienswijze kenbaar te maken. 

2. Voorliggende de discussienota nazorgfonds stortplaats een zienswijze aan het dagelijks bestuur 

Avri kenbaar te maken, ten aanzien van het voorkeursscenario. 

 

 

 Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 22 februari 2022, nummer 2022/021, 

 

 

de griffier,    de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 


