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Achtergrond

OPK inzameling door verenigingen kent een lange 
historie; daar zijn gemeenten en Avri de verenigingen 
dankbaar voor
Avri is van en voor de regio en wil daarom de 
samenwerking met verenigingen graag voortzetten
Hierbij moet het uitgangspunt veilige en eerlijke 
samenwerking zijn



West Betuwe
20 verenigingen
€ 160.000 per jaar
MVV ‘58 zamelt in 
Beusichem 

Let op: 
geactualiseerde 
sheet !

CBS Goudenstein 
Chr. Brassband Harp en Luit
Ger. Gemeente Tricht-Geldermalsen
Muziek ver. Wilhelmina
Muziekver. Concordia 
Muziekver. Prinses Marijke
Muziekver. Voorwaarts
MVV'58
N.H. Gemeente Oost
N.H. Gemeente Opijnen
N.H. Gemeente Tricht
NH Gemeente Asperen 
NH Gemeente Hellouw
NH Gemeente Varik/Heesselt
OBS de Waerdenburght
OBS De Wielewaal (v/h OBS Willem 
Alexander) 
Restauratiefonds N.H. Gemeente 
Geldermalsen
St. Steun Dorpshuis Spijk
Stichting Corsovereniging Geldermalsen
Stichting Welzijn
V.V. Heukelum



Aanleiding
Momenteel is de veiligheid van vrijwilligers 
onvoldoende geborgd door wisselende inzet met 
gebrek aan kennis van de regels en ervaring in de 
praktijk tot gevolg
Door de jaren heen is de hoogte van de vergoeding los 
komen te staan van geleverde prestaties. Daardoor 
heeft het meer weg van een subsidie en dat zou geen 
onderdeel moeten zijn van de afvalstoffenheffing
Er zijn verenigingen die nu niet meedelen, maar wel 
graag aanspraak op willen maken of een vergoeding



Aanleiding
Als laatste kan Avri in de toekomst goedkoper 
OPK inzamelen zonder verenigingen, door 
ontwikkelingen op technisch gebied (inzet van 
zijladers zonder beladers), door efficiëntere 
inzameling overdag met een langer tijdspan en 
geroutineerde en meer op elkaar ingespeelde 
medewerkers. 



Aanleiding
Avri en gemeenten hechten veel waarde aan de 
verenigingen in Rivierenland 
Daarom zijn wij op zoek naar alternatieve 
activiteiten voor alle verenigingen die 
aanspraak willen maken op een vergoeding. 



Beoogd effect
Recht doen aan het feit dat gemeenten 
verantwoordelijk zijn voor subsidies aan verenigingen.
Voorkomen van onveilige situaties.
Lagere bedrijfsvoeringskosten van Avri.
Het stoppen van een ongelijke verdeling van de 
beschikbare vergoedingen aan de verenigingen. 
Verenigingen alternatieve inzet en vergoeding bieden



Verkenning alternatieven
Professionalisering van de inzet
Alternatieve inzet bij Avri

Schoonmaken ondergrondse containers
Mobiele milieustraten
Afvalcoach

Alternatieve inzet van gemeenten
Energiecoach
Schoonmaken speelvoorzieningen
Compostactie

Enzovoort…



Afbouwregeling

2023 2024 2025 2026

Afbouwpercentage 75% 50% 25%

Vergoeding (obv begroting 2023) 730000 547500 365000 182500

Aandeel vergoeding in 
afvalstoffenheffing 

€       7,30 €        5,48 €        3,65 €        1,83 

- Na het stoppen met de inzet bij de papierinzameling ontvangen de 
verenigingen nog drie jaar een vergoeding. 

- 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). 

- Vanaf 2027 stopt de vergoeding. 



Gevolgen afvalstoffenheffing 
2024  (schatting)

Avri kan efficiënter inzamelen 
€ 3 euro lagere afvalstoffenheffing

De afbouwregeling
€ 5,48 hogere afvalstoffenheffing

Per saldo eerst hogere 
afvalstoffenheffing: 

€ 5,48 - € 3,00 = € 2,48 



Gevolgen afvalstoffenheffing 
(schatting) tot 2026

2023 2024 2025 2026

Mogelijk voordeel €     -3,00 €     -3,50 €     -4,00 

Afbouwregeling €      5,48 €      3,65 €      1,83 

Afvalstoffenheffing €      2,48 €      0,15 €     -2,18 



Vervolgtraject

Platformbijeenkomst 25 januari 2023
Besluitvormend AB 23 februari 2023
Start onderzoek alternatieven door 
gemeenten, Avri en verenigingen



Vragen / opmerkingen / reacties
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