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Geachte Raad,

Wij bieden u bijgevoegd de Kadernota 2024 van Gemeenschappelijke Regeling Avri (Avri) aan. Deze is behandeld
in het Dagelijks Bestuur van 9 november 2022 in samenspraak met de AB-leden. Artikel 27 van de
gemeenschappelijke regeling (GR) bepaalt dat het Dagelijks Bestuur van Avri v66r 15 april van het jaar,
voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de
gemeenteraad voorlegt. De bijgevoegde kadernota wordt middels deze brief ter zienswijze aan uw gemeenteraad
voorgelegd.

In de huidige complexe maatschappij liggen grote opgaven voor op het gebied van circulariteit en klimaatadaptatie.
Het aanpakken van deze opgaven is urgent volgens de gemeenten in Rivierenland, zoals te lezen is in hun
coalitieakkoorden. Alleen samen en regionaal kunnen we bijdragen aan een oplossing voor deze vraagstukken. In
deze kadernota staat hoe Avri hieraan wil en kan bijdragen.

Via deze kadernota worden de uitgangspunten voor de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 — 2027
voorgelegd aan de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Avri (Avri). Gemeenten krijgen
de mogelijkheid om zienswijzen op de kadernota in te dienen. Deze zienswijzen kunnen dan betrokken worden bij
het opstellen van de concept begroting 2024. De zienswijzen moeten formeel uiterlijk op 1 maart 2023 ingediend
worden bij de GR.

In de kadernota schetsen we dat Avri de komende jaren voor diverse uitdagingen staat in haar bijdrage aan een
leefbare woonomgeving en met name de grondstoffentransitie Deze uitdagingen worden onder andere ingegeven
door:
) Aangescherpte beleidsambities van Rijk en gemeenten (o.a. Bestuursakkoorden);
) Strengere normen en financiële prikkels (heffingen, wet- en regelgeving);
) Meer samenhangende of samenvallende normen (o.a. C02-heffing, energieverbruik gebouwen en transport);
) Hogere kosten door spanningen in de wereld en cao ontwikkelingen:
) Grilligere grondstofopbrengsten door marktontwikkeling, zowel op de Europese als op de wereldmarkt;
) Inwoners willen over het algemeen goed afval scheiden maar vinden het te ingewikkeld. Er is behoefte aan meer

inzicht in de afvalketen, het proces, het waarom, de werkwijze, de kosten en opbrengsten.
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Door alle ontwikkelingen is er behoefte aan een trendbreuk met het verleden: een koerswijziging van lineaire
afvalinzamelaar naar circulaire ketenpartner. Hierdoor verandert de rol en positie van Avri: de focus komt te liggen
op draagvlak bij inwoners, partnerschap in de keten, efficiëntie, en een data gestuurde bedrijfsvoering. In het AB
van 14 oktober 2021 is een concept strategisch koersplan 2021-2025 en de positionering besproken. Hierin zijn
uitdagingen en ontwikkelingen vertaald naar opgaven voor de komende jaren en manieren om die te kunnen
realiseren. Samen met de uitkomsten uit de houtskoolschets moet dit leiden tot een breed gedragen strategisch
koersplan voor Avri.

Wij verzoeken u om uiterlijk 1 maart 2023 uw zienswijze op de kadernota 2024 aan te geven. Zienswijzen zullen
niet leiden tot aanpassing van de kadernota, maar worden verwerkt in de begroting 2024.

Met vriendelijke groet,
Namens het ageIijks Bestuur van Avri,

J.P. Neven WBrouwer
— Voorzitter Secretaris

Bij lage( n):
- Kadernota 2024
- Planning begroting 2024



BIJLAGE: PLANNING BEGROTING 2024 O.B.V. HET INFORMATIEPROTO LAND
AAN EEN SCHOON RIVIERENLANO

Vaststellen ontwerp begroting door Dagelijks Bestuur Avri 5 04 2023 —

Toezending ontwerp begroting aan gemeenteraden 7-04-2023 —

Raadsinformatiebijeenkomst: toelichting op de ontwerp April 2023
begroting
Einde zienswijze termijn voor gemeenten
Vaststelling begroting door Algemeen Bestuur Avri (mcl
zienswijzen)
Aanbieden begroting aan de provincie
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