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1 INLEIDING 

Voor u ligt de begroting 2020 van Avri. Ook in 2020 werkt Avri samen met de 8 gemeenten aan het terugdringen 
van het restafval in de regio rivierenland. We voeren de taken rondom de inzameling en verwerking van 
afvalstoffen en grondstoffen uit binnen het kader zoals deze door de gemeenten zijn vastgesteld. De belangrijkste 
boodschap is dat we verwachten dat we dankzij het nieuwe afvalbeleid de doelstelling van de gemeenten, namelijk 
maximaal 75 kilo restafval in 2020, ruim zullen gaan halen. In deze begroting wordt duidelijk dat we verwachten om 
in 2020 uit te komen op ongeveer 60 kilo restafval per persoon! Daarnaast verzorgt Avri voor een viertal 
gemeenten het beheer van de openbare ruimte. Ook in 2020 voeren we toezichthoudende- en opsporingstaken uit 
voor zowel de afvalstoffenverordening (ASV) als ten aanzien van de openbare ruimte (APV). 
 
In de begroting zijn voor de diverse activiteiten binnen Avri de beleidsdoelstellingen, uitvoering van activiteiten en 
daarvoor benodigde budgetten uitgewerkt. De algemene financiële en beleidsmatige kaders voor deze begroting 
(en de meerjarenramingen 2021 tot en met 2023) zijn u reeds voorgelegd via de kadernota 2020. In voorliggende 
begroting zijn deze uitgangspunten uitgewerkt. Op de begroting is een zienswijze procedure van toepassing, zodat 
de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze bij de begroting kenbaar kunnen maken aan 
het Algemeen Bestuur van Avri.  
 
1.1 Uitvoering basistaken: inzameling en verwerking afvalstoffen en grondstoffen 
In deze begroting wordt duidelijk dat we verwachten om in 2020 uit te komen op 60 kilo restafval per persoon, 
waardoor minder CO2 wordt uitgestoten, meer grondstoffen kunnen worden hergebruikt. De regionale 
doelstellingen van de gemeenten worden naar verwachting in 2020 bereikt.  
 
Overheidsmaatregelen en marktomstandigheden zorgen voor stijging afvalstoffenheffing 
De ontwikkeling van het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing kent een verhoging van € 16 per huishouden ten 
opzichte van 2019 (7%). Dit is het gevolg van dalende grondstofvergoedingen en stijgende verwerkingstarieven 
waar gemeenten in Nederland momenteel mee te maken hebben. De laatste jaren zorgen overheidsmaatregelen – 
zoals de afvalstoffenbelasting op de verbranding van restafval – voor stijging van de afvalstoffenheffing. Daarnaast 
zorgen de actuele marktomstandigheden (zowel nationaal, Europees als wereldwijd) voor krapte op de 
verwerkingscapaciteit, waardoor verwerkingstarieven stijgen en vergoedingen voor grondstoffen dalen. Deze 
ontwikkelingen houden geen verband met de invoering van nieuwe beleid en zouden op onderdelen zelfs nadeliger 
uitvallen in het oude inzamelbeleid (bijvoorbeeld de belastingverhoging op restafval). 
 
Dergelijke overheidsmaatregelen en marktomstandigheden maatregelen staan in contrast met de toenemende 
invoering en positieve resultaten rondom zogenaamde bronscheiding (scheiding door inwoners). Immers, ondanks 
verbeterde afvalscheiding de afgelopen jaren gaan de prijzen door dergelijke – niet beïnvloedbare – factoren 
jaarlijks omhoog. Ook de Avri gemeenten ondergaan deze tendens, wat de communicatie bemoeilijkt en de 
beeldvorming negatief beïnvloed. 
 
Stimuleren afvalscheiding door vergroten variabel deel afvalstoffenheffing 
Bij de behandeling van de tarieven afvalstoffenheffing voor 2019 hebben meerdere gemeenten aangegeven in de 
toekomst te willen groeien naar een groter variabel deel om afval scheiden optimaal te belonen. De keuze voor de 
tarieven voor 2019 betekende namelijk een forse stijging van het basistarief, resulterend in een totaal aandeel van 
83% van het totale gemiddelde tarief voor 2019. Het te beïnvloeden deel voor huishoudens is daarmee 
teruggebracht naar 17%. In voorliggende begroting 2020 geven we invulling aan deze intentie. Om de stijging van 
de variabele tarieven te matigen, zal ook het basistarief worden verhoogd om de begroting kostendekkend te 
maken. De gemiddelde tarieven afvalstoffenheffing liggen ondanks de stijging waarschijnlijk nog onder het 
landelijke gemiddelde. 
 
Toenemende financiële risico’s 
De invoering van het nieuwe beleid (Van Afval Naar Grondstof) per 1 juli 2019 heeft vergaande consequenties voor 
inkomsten en uitgaven van Avri. Deze zijn sinds de oprichting van Avri nog niet eerder zo complex en 
onvoorspelbaar.  De risico's die Avri loopt zijn daarom net als in 2019 fors groter dan voorheen. Tevens nemen de 
risico's van Avri verder toe, omdat we steeds meer grondstoffen inzamelen en de prijzen van grondstoffen zich 
grillig gedragen en afhankelijk zijn van wereldwijde ontwikkelingen. Ook op het gebied van de vergoedingen die 
Avri ontvangt voor het kunststof verpakkingsmateriaal nemen de risico's toe. Dit als gevolg van de complexiteit en 
onduidelijkheid in de landelijke afspraken tussen ministerie, VNG en het afvalfonds. Er heeft nog altijd geen 
definitieve afrekening plaatsgevonden over de voorgaande jaren (2016, 2017 en 2018). Berichtgeving vanuit de 
raamovereenkomst partijen geven een risico op naheffing voor Nederlandse gemeenten tussen de tienduizend- en 
honderdduizenden euro’s. Voor de Avri gemeenten wordt dit risico ingeschat op circa € 0,4 mln. per jaar. 
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Een ongelukkige samenloop van omstandigheden is dat de voorziening waarmee we binnen Avri de risico's 
kunnen afdekken relatief gezien nog nooit zo laag gelegen heeft, terwijl de risico's nog nooit eerder zo hoog waren. 
Daardoor is het weerstandsvermogen in 2020 geclassificeerd als 'ruim onvoldoende'. Zoals aangekondigd in de 
kadernota, wordt in de begroting tevens zichtbaar dat het weerstandsniveau groeit naar 'voldoende' niveau om de 
risico's te dekken. Dat is belangrijk, mede omdat we mogen verwachten dat in 2023 of 2024 opnieuw een 
beleidsverandering zal plaatsvinden om de hoeveelheid restafval te laten dalen naar 30 kg (landelijke doelstelling 
2025). Het tempo waarin de risico’s voor Avri worden afgedekt naar een voldoende weerstandsniveau (door 
tijdelijke verhoging van de afvalstoffenheffing) is een afweging van het bestuur. 
 
Flankerend beleid 
In 2019 en 2020 ontwikkelen we in samenwerking met de gemeenten flankerend beleid. We volgen de effecten van 
het nieuwe afvalbeleid nauwkeurig waar het gaat om bijvoorbeeld scheiding van restafval, vervuiling van 
grondstoffen, ontwijkgedrag van inwoners (zwerfafval, dumpingen) en maatregelen en mogelijkheden om de 
hoeveelheid restafval verder terug te dringen. Zoals in de kadernota 2020 aangegeven zijn er nog geen kosten 
voor de gescheiden inzameling van incontinentiemateriaal opgenomen. Dit wordt momenteel uitgewerkt en 
hierover heeft het Algemeen Bestuur nog geen besluit genomen. We willen ons hierbij proactief en flexibel 
opstellen om in verbinding te staan met de inwoners en maximaal bij te dragen aan de regionale en landelijke 
doelstellingen rondom het verminderen van de hoeveelheid restafval.  
 
1.2 Uitvoering strategisch plan 2017-2020; duurzaam werken in een dynamische maatschappij 
In november 2017 is het nieuwe strategische bedrijfsplan van Avri vastgesteld voor de periode 2017-2020.  
In het strategisch bedrijfsplan 2017-2020 heeft Avri ook in 2020 verder invulling aan de volgende veranderingen: 

• van afvalinzameling naar grondstofinzameling; 

• van inzamelaar naar een integraal werkende gebiedsregisseur; 

• van budget gestuurde overheidsorganisatie naar een bedrijfsmatig werkende uitvoeringsorganisatie; 

• van beperkt verantwoordelijk naar een organisatie die maatschappelijk verantwoord onderneemt; 

• van het prikkelen van met name de externe motivatie van inwoners naar het prikkelen van zowel de 
externe als interne motivatie van inwoners; 

• van het sturend en aanbodgericht werken volgens afgesproken regels, naar het adaptief werken op basis 
van wensen en ontwikkelingen in de maatschappij. 

 
We hebben bij de voorbereiding op het nieuwe afvalbeleid gezien dat de veranderingen waarmee Avri te maken 
krijgt toenemen en complexer worden. De Avri organisatie verandert hierdoor ook. Van een statische 
beheersorganisatie (die Avri voor 2010 nog was), verandert Avri naar een zich ontwikkelende beheersorganisatie. 
De vraag om maatwerkbeleid binnen het basispakket (afval), die in 2018 vanuit een tweetal gemeenten is gesteld,  
is al een voorbeeld van een ontwikkeling die in de toekomst mogelijk verregaande veranderingen vraagt. 
 
Van afval naar grondstof 
Vanaf 1 juli 2019 is het nieuwe afvalbeleid van kracht waarin de focus wordt gelegd op grondstoffen. Naar 
verwachting halveert hierdoor de hoeveelheid restafval, van 120 naar ongeveer 60 kilo (fijn) restafval per inwoner 
per jaar in 2020. Deze sterke daling voorkomt veel uitstoot van CO2 en levert tevens meer herbruikbare 
grondstoffen op. In 2020 zullen aanvullende flankerende maatregelen onderzocht en geïmplementeerd worden die 
bijdragen aan het succes van dit nieuwe afvalbeleid. 
 
Bedrijfsmatig werken 
We continueren de ontwikkelingen qua informatisering en automatisering. Daarmee willen we de efficiency 
verhogen, de stuur- en verantwoordingsinformatie verbeteren en de risico's in de bedrijfsvoering van Avri 
verkleinen. Naast de primaire werkzaamheden zijn ook de cijfers van de overhead nog beter zichtbaar gemaakt 
dan voorheen. Dit maakt de kosten van de bedrijfsvoering (ter ondersteuning van primaire processen) en de 
consequenties daarvan voor de afvalstoffenheffing en andere activiteiten inzichtelijk. Het versterkt ook de 
sturingsmogelijkheden van raadsleden, bestuur en directie. Consequenties van de ontwikkelingen in de 
bedrijfsvoering voor de IBOR gemeenten kunnen hierdoor tevens tijdig worden besproken. Ook zijn 
benchmarkgegevens toegevoegd, voor zover die verkrijgbaar en bruikbaar waren. 
 
Werken in de openbare ruimte als integrale gebiedsregisseur 
De afgelopen jaren zijn de overgekomen buitendiensten geherstructureerd, is geïnvesteerd in de opleiding en 
medewerker tevredenheid, is de kwaliteit van het werk buiten op orde gebracht, zijn we gemeentegrens 
overschrijdend gaan werken en zijn er forse financiële besparingen gerealiseerd in de uitvoering. Ook is de 
verantwoording over de kosten en de gerealiseerde kwaliteit op een hoger niveau gebracht dan gemeenten 
vroeger gewend waren. De ontwikkeling zit in 2020 met name in de optimalisatie (bijv. datagebruik) en 
harmonisatie in het beheer van de openbare ruimte, dat mede aangestuurd wordt door een mogelijk op te richten 
portefeuillehouderoverleg IBOR. 
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
De transformatie naar een maatschappelijk verantwoord ondernemende organisatie wordt gecontinueerd in 2020. 
We onderzoeken daarbij met name of we nog mogelijkheden onbenut laten om medewerkers uit doelgroepen die 
moeilijk aan het werk komen, toch te voorzien van werk. Binnen de gehele bedrijfsvoering wordt het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen op verschillende manieren vormgegeven, zoals bijvoorbeeld kansen te 
creëren en inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, creëren van duurzame energie, duurzaam 
inkopen en sponsoring in natura bij regionale evenementen. De activiteiten dragen bij aan een positieve uitstraling 
van Avri. 
 
Duurzaam gedrag versterken 
Als Avri prikkelen we inwoners waardoor ze extern gemotiveerd raken om duurzaam gedrag te vertonen. Nog 
sterker zou de gedragsverandering zijn als we inwoners ook intern weten te motiveren. Avri werkt al samen met 
veel partijen en wil die samenwerking mee benutten om normen, waarden en overtuigingen in positieve zin te 
beïnvloeden. Hierdoor wordt ook de interne motivatie voor milieuvriendelijk gedrag beïnvloedt (duurzame moraal). 
Tevens willen we pilots uitvoeren om gebruik te kunnen maken van prikkels die de interne motivatie van inwoners 
versterken. 
 
Adaptief werken 
Een adaptieve (of responsieve) organisatie is een organisatie die proactief inspeelt op veranderingen in de 
maatschappij en maatschappelijke initiatieven mogelijk maakt. Voor een uitvoeringsorganisatie waarin 
medewerkers gewend zijn om opdrachten van leidinggevenden uit te voeren en daarbij normen en regels te volgen 
vraagt adaptief werken als eerste om versterking van het bewustzijn. Met behulp van trainingen en coaching gaan 
we werken aan verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Methodieken als 'lean' kunnen daarbij versterkend werken 
en willen we invoeren bij enkele teams om de klantgerichtheid nog verder te versterken en inefficiëntie in 
processen te verminderen. 
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2 SAMENVATTING 

2.1 Stijging gemiddeld tarief afvalstoffenheffing per 2020 

Het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing stijgt per 2020 van gemiddeld € 219 per huishouden naar € 235 per 
huishouden (+7%). De stijging wordt verklaard hoofdzakelijk door toenemende verwerkingskosten, dalende 
grondstofvergoedingen, toename van uitvoeringsuren en autonome prijsindexeringen. Uit onderstaande tabel blijkt 
– evenals voorgaande jaren – de grote mate van onvoorspelbaarheid van de begroting. Deze wordt steeds 
gevoeliger voor marktmechanismes en overheidsmaatregelen (zie ook par 1.1). In de volgende alinea’s worden de 
belangrijkste mutaties toegelicht. 
 

 
              Tabel 1: ontwikkeling tarief afvalstoffenheffing per 2020 

 
Vervallen extra kosten in verband met uitstel afvalbeleid (a en b) 

In de begroting 2019 (na 2e wijziging zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur in december 2018) zijn voor 
2019 twee verschillende vormen van (inzamel)beleid van toepassing; het oude inzamelbeleid tot 1 juli 2019 en het 
nieuwe beleid vanaf 1 juli 2019. In het oude beleid tot 1 juli 2019 gelden hogere inzamelkosten, een hoger aanbod 
restafval (gemiddeld 100 kg. restafval per inwoner) en een lager aanbod grondstoffen. Per 2020 verwachten we het 
gehele kalenderjaar een aanbod van 60kg. restafval, waardoor de totale kosten per saldo € 804.000 (€ 9 per 
huishouden) lager liggen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019. Daarnaast is – op basis van de 
besluitvorming in december 2018 - in de tariefstelling voor 2019 een eenmalige risico opslag van € 503.000 (€ 6 
per huishouden) verwerkt. Deze komt per 2020 te vervallen.   

Stijgende verwerkingstarieven en dalende grondstofvergoedingen (c, d en e) 

Eind 2018 is een aanbesteding opgestart om te komen tot een nieuw contract per 1 april 2019 voor de verwerking 
van het GFT afval. Hierop is door 1 partij ingeschreven, als gevolg van de beperkte capaciteit op de nationale 
markt in verhouding door het toenemende aanbod van GFT in Nederland. Door de landelijke reductie van restafval 
neemt de GFT fractie toe. Tegelijkertijd is de verwerkingscapaciteit nauwelijks toegenomen. Het groeiende aanbod 
drijft de prijs op de verwerkingsmarkt op. 
De verwerker gaat het GFT vergisten en composteren, waarbij naast aardgas ook CO2 wordt afgezet. Het 
verwerkingstarief komt – mede dankzij een gehanteerd plafondbedrag in de aanbesteding – uit op het 
marktconforme tarief van  € 60 per ton. De stijging ten opzichte van het verwerkingstarief in 2018 (€ 35 per ton) is 
circa 70%. Dit leidt tot een financieel nadeel van € 0,8 mln. (€ 9 per huishouden).  
In het nieuwe regeerakkoord (okt. 2017) is de maatregel opgenomen om een hoger belastingtarief op het 
verbranden en storten van afvalstoffen per 2018 te heffen en om afval dat verbrand wordt in biomassa-
energiecentrales in deze heffing te betrekken. Met de verhoging van de belasting hoopt de regering de hoeveelheid 
restafval te beïnvloeden. Dergelijke, niet beïnvloedbare, belastingmaatregelen werken verhogend door in het tarief 
afvalstoffenheffing. In het regeerakkoord is afgesproken dat de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 verder 
wordt verhoogd, meer dan de verdubbeling die eerder door de regering was aangekondigd en waarmee in de 
begroting 2019 rekening is gehouden. De sorteerkosten nemen toe dankzij een tariefstijging die volgt uit een 
aanbesteding van één van de sorteercontracten. Het tarief stijgt naar verwachting met ca. 60%. Krapte op de markt 
is ook hier een oorzaak van de tariefstijging. 

Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing 2019 € 219

a) Vervallen extra kosten oude afvalbeleid (tot 1 juli 2019) -€ 9

b) Vervallen eenmalige risico opslag 2019 -€ 6

c) Stijging verwerkingstarief GFT afval € 9

d) Stijging overige verwerkingstarieven (o.a. belastingverhoging) € 3

e) Daling vergoedingen grondstoffen € 7

f) Autonome prijsindexeringen € 6

g) Uitvoeringskosten basispakket € 5

h) Overige mutaties, per saldo € 1

€ 16

i) Gescheiden inzameling en verwerking incontinentiemateriaal PM

j) Kapitaallasten extra benodigd projectbudget nieuw afvalbeleid PM

k) Dividend uitkering Avri Realisatie B.V. PM

Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing 2020 € 235

Ontwikkeling tarief afvalstoffenheffing per 2020
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We verwachten een daling van de vergoeding van diverse ingezamelde grondstoffen ten opzichte van de begroting 
2019. Voor het kunststof is deze daling gevolg van de landelijke raamovereenkomst Verpakkingen, waarin jaarlijks 
dalende vergoeding is opgenomen. Deze daling is reeds in de meerjarenbegroting 2019-2023 voorzien. Voor 
papier en glas worden de opbrengsten bijgesteld op basis van (wereld)marktontwikkelingen. In 2018 is de Chinese 
markt deels gesloten om de lokale inzameling van oud papier in China te stimuleren en moest de Europese markt 
op zoek naar andere afzetkanalen. Dit leidde in eerste instantie tot een daling van het tarief. Op dit moment vindt 
de afzet voornamelijk binnen Europa plaats en lijkt de papiervergoeding de laatste maanden te stabiliseren. In de 
begroting 2020 wordt het tarief bijgesteld naar € 90 per ton (begroting 2019: € 95, realisatie 2018: € 91). 
 
Stijgende uitvoeringskosten basispakket (f, g en h) 

Zoals in de kadernota 2020 aangegeven, is voor de verwachte loonontwikkeling na 1 januari 2019 uitgegaan van 
de publicaties van het Centraal Planbureau (CPB). Hieruit volgt een verwachte indexering voor loonkosten van 3% 
en 2,5% voor materiele budgetten. Contractueel overeengekomen prijsindexen zijn tevens toegepast. 
We stellen de uitvoeringskosten bij op basis van de realisatiecijfers 2018 en investeringen die we nodig achten 
naar aanleiding van (de besluitvorming rondom) de invoering van het nieuwe afvalbeleid. De inzet voor de 
handhaving op de afvalstoffenverordening neemt structureel toe als gevolg van een toename van het aantal 
meldingen van inwoners en Avri-collega’s (chauffeurs afvalbeheer en buitendienstmedewerkers IBOR). In de 
begroting 2020 is de capaciteit uitgebreid met 1.600 uur (+24%). Daarnaast is er een toename in het aantal 
inzameluren als gevolg van het besluit om blik bij glas in te zamelen (AB oktober 2018) en nemen de uren voor het 
transporteren van afval toe doordat grotere afstanden naar de verwerker moeten worden afgelegd. De 
beheerskosten nemen toe door de 64 extra ondergrondse restafvalcontainers die zijn geplaatst op verzoek van 
inwoners en gemeenten. Tot slot investeren we in beleidscapaciteit om (onderzoek naar flankerend) beleid in 2020 
verder vorm te kunnen geven (o.a. uitwerking sorteeranalyses, keukenmanagement) en bij te dragen aan het 
bereiken van de regionale doelstellingen.  
De overige (materiele) budgetten stijgen met name door verhoging van het budget voor plastic afvalzakken (te 
gebruiken in de mini container voor plastic) om controle op vervuiling efficiënter te kunnen uitvoeren. 
 
Nog niet in de begroting verwerkte ontwikkelingen (i,j en k) 

In voorliggende begroting is geen rekening gehouden met ontwikkelingen die gedurende 2019 kunnen 
plaatsvinden en die een effect kunnen hebben op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Op basis van de huidige 
inzichten betreft dit de kosten voor gescheiden inzameling en verwerking van incontinentiemateriaal, de 
kapitaallasten die volgen uit het extra benodigd projectbudget voor het nieuwe afvalbeleid en een eventuele 
dividend uitkering vanuit Avri Realisatie B.V. Hierover heeft op dit moment (maart 2019) echter nog geen 
besluitvorming door het Algemeen Bestuur plaatsgevonden. 
 
2.2 Tarieven afvalstoffenheffing voor inwoners 

Bij de behandeling van de definitieve tarieven voor 2019 hebben meerdere gemeenten aangegeven in de toekomst 
te willen groeien naar een groter variabel deel om afval scheiden optimaal te belonen. De keuze voor de tarieven 
voor 2019 betekende namelijk een forse stijging van het basistarief, een totaal aandeel van 83% van het totale 
gemiddelde tarief voor 2019. Het te beïnvloeden deel voor huishoudens is daarmee teruggebracht naar 17%. 
 
Zoals in de kadernota 2020 reeds aangekondigd is in de begroting 2020 is het variabele aandeel in de totale 
heffing vergroot. Voor een aanbieding van restafval bij een ondergrondse container (30 liter) is een tarief van  
€ 1,20 in de begroting verwerkt (2019: € 1,00 per aanbieding). Huishoudens in hoogbouw en standscentra krijgen 
20% korting op dit tarief (€ 0,96 per aanbieding) vanwege de beperktere scheidingsmogelijkheden voor GFT afval. 
Voor de aanbiedingen van mini containers zijn de tarieven € 5,60 (140 liter) en € 9,60 (240 liter) per aanbieding. Er 
is een basistarief in de begroting opgenomen van € 193 (2019: € 169). De balans komt uit op 82% basisdeel en 
18% variabel deel. In bijlage 2 zijn een aantal alternatieve scenario's voor de hoogte van het basistarief en de 
variabele tarieven voor 2020 uitgewerkt. Deze alternatieve scenario’s kunnen - evenals voor de vaststelling van de 
tarieven 2019 is gebeurd - op basis van de ontvangen zienswijzen worden betrokken bij de uiteindelijke 
besluitvorming. 
 
Het verwachte aantal aanbiedingen restafval per huishouden is bepalend voor de opbrengsten afvalstoffenheffing 
en de hoogte van de tarieven. Uitgangspunten voor de aanbiedvolumes zijn 31 aanbiedingen (30 ltr.), 7 
aanbiedingen (140 ltr.) en 8 aanbiedingen (240 ltr.). De verwachting voor 2020 zijn gebaseerd op het uitgangspunt 
van 60kg restafval per inwoner per jaar en niet gewijzigd ten opzichte van de aannames zoals deze in de begroting 
2019 zijn gedaan. Uit de realisatiecijfers na juli 2019 zal blijken in hoeverre het scheidingsgedrag van de regio 
afwijkt van de nationale ervaringscijfers.  
 
Een progressieve tariefstelling om gedrag te belonen of te straffen (bijv. een hoger tarief per aanbieding bij een 
hoger aanbod) is niet verwerkt in de begroting. Dit kan mogelijk in de toekomst als middel worden toegepast om bij 
te dragen aan het behalen van de scheidingsdoelstellingen.  
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2.3 Meerjaren ontwikkeling afvalstoffenheffing 

In onderstaande grafiek is de meerjarige ontwikkeling van het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing uiteengezet en 
afgezet tegen het landelijke gemiddelde tot en met 2017 (actuelere gegevens van het CBS zijn nog niet 
beschikbaar). Hierbij wordt opgemerkt dat door de huidige marktontwikkelingen ook de landelijke trend naar 
verwachting niet meer daalt, maar eerder zal stijgen. Vorig jaar maakten veel gemeenten namelijk melding van 
forse stijgingen van de afvalstoffenheffing 2019. Die gemeenten ervaren dezelfde ontwikkelingen als de Avri 
gemeenten, dus dit beeld zal zich naar verwachting herhalen voor 2020.  

 
Grafiek 1: meerjaren ontwikkeling tarief afvalstoffenheffing 

 
In meerjarig perspectief verwachten we voor 2021 en 2022 een geringe stijging van de afvalstoffenheffing. Hierbij 
is nog geen rekening gehouden met de in tabel 1 genoemde ontwikkelingen die als PM in de begroting zijn 
opgenomen (gescheiden inzameling en verwerking incontinentie materiaal, kapitaallasten extra benodigd 
projectbudget nieuw afvalbeleid en dividend uitkering Avri Realisatie B.V.). Tegenover autonome prijsindexeringen 
en afbouw van incidentele dekking van kosten uit reserves en voorzieningen van Avri staan kostenvoordelen die 
ontstaan door de overdracht van de stortplaats per 2020. Per 2023 daalt de afvalstoffenheffing door het vervallen 
van een deel van de kapitaallasten en doordat aanvulling van de weerstandscapaciteit vanaf dat jaar niet meer 
nodig is. In het meerjarenperspectief is geen tariefegalisatie toegepast aangezien dit voor 2021 en 2022 zou leiden 
tot een verdere daling van de weerstandscapaciteit.  
 
In lijn met voorgaande begrotingen is in het tarief afvalstoffenheffing een risico opslag verwerkt, waardoor de 
weerstandscapaciteit van Avri in de komende jaren wordt vergroot. Het tempo waarin de risico’s de komende jaren 
worden afgedekt (per 2020 of op termijn), is bepalend voor de hoogte van het tarief afvalstoffenheffing. De 
ontwikkeling van de risico’s en de weerstandscapaciteit is in de volgende paragraaf nader uitgewerkt. 
 
2.4 Toegenomen risico's 

De laatste jaren is de beschikbare weerstandscapaciteit ingezet ten gunste van het tarief afvalstoffenheffing en 
daardoor onder de minimale, vastgesteld norm ter dekking van de risico's gekomen. Door invoering van nieuw 
afvalbeleid nemen daarnaast de risico's toe. Dit betreft het risico van de onzekerheid van het scheidingsgedrag, 
maar ook op toenemende vervuiling van grondstoffen. Daarnaast is er een toegenomen risico op terugbetalen van 
een gedeelte van de vergoeding voor kunststof verpakkingen naar aanleiding van overleg tussen de 
raamovereenkomstpartijen (VNG, ministerie van I&W en het verpakkende bedrijfsleven). In de begroting is hiervoor 
een risico opgenomen van € 0,4 mln. per jaar voor de periode 2016-2022. 
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Door het vervallen van de risico's rondom het scheidingsgedrag van huishoudens en de overdracht van de 
stortplaats daalt het risicoprofiel per 2021. Tot en met 2022 groeit het risicoprofiel door het risico op vergoeding van 
kunststof verpakkingen. Per 2023 komt het totale risico te vervallen (€ 2,5 mln.) door een nieuwe overeenkomst. 
Door jaarlijkse toevoegingen vanuit de afvalstoffenheffing wordt de weerstandscapaciteit vergroot. De jaarlijkse 
toevoeging zijn dusdanig dat het weerstandsvermogen groeit naar de vastgestelde norm van factor 1,0 per 2023. 
Ultimo 2023 wordt hieraan voldaan en zijn de risico's voor Avri gedekt.  
 

 
           Tabel 2: ontwikkeling weerstandsvermogen basispakket 
 

2.5 Pluspakket voor gemeenten 

In dit programma zijn diensten opgenomen die individuele gemeenten in aanvulling op het basispakket 
contractueel van Avri kunnen afnemen. Dankzij dit pluspakket levert Avri een breed dienstenpakket voor haar 
gemeenten. De grootste activiteit binnen het pluspakket betreft het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte 
(IBOR). Verder levert Avri diensten op het gebied van toezicht en handhaving op (onderdelen van) de APV. Voor 
een aantal gemeenten worden afvalstromen uit de openbare ruimte verwerkt en extra inzamelrondes van rest- 
en/of gft afval gereden.  
 
De huidige omvang van de IBOR-taken stelt ons in staat professioneel, snel en flexibel te reageren en de inzet 
dusdanig te organiseren waar deze nodig is, waardoor we het 'Schoon, Heel en Veilig' houden van de openbare 
ruimte steeds efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren. De goede afstemming en samenwerking met de 
medewerkers van de gemeenten levert een belangrijke bijdrage aan dit goede resultaat. Ook de ontwikkeling van 
een uniforme rapportage- en begrotingsstructuur (dienstenstructuur) draagt bij aan het verder professionaliseren 
van de afdeling IBOR van Avri. 
 
De totale baten en lasten in de begroting 2020 van dit programma bedragen € 12,5 mln. Voor het programma 
pluspakket wordt in deze begroting 2020 verondersteld dat zich geen wijzigingen in de het dienstverleningspakket 
zullen voordoen. De baten en lasten bij dit programma zijn gebaseerd op de op 30 juni 2018 aangeleverde 
werkbegrotingen 2019. In voorliggende begroting is rekening gehouden met de verwachte ontwikkeling van de 
loonkosten en van de overhead. Gemeenten waarmee een DVO is afgesloten kunnen hieruit de hoogte van de 
autonome kostenontwikkeling voor 2020 van de Avri dienstverlening afleiden. Zij kunnen - evenals de andere 
gemeenten -  in haar rol als deelnemer in Avri gebruik maken van een zienswijze hieromtrent. De specifieke 
werkbegrotingen 2020 voor IBOR worden de komende maanden door Avri opgesteld en geactualiseerd op basis 
van de geldende DVO afspraken. Besluitvorming omtrent kwaliteit en kwantiteit en de daarmee gepaard gaande 
kosten is voorbehouden aan de betreffende gemeenten. 
 
2.6 Bedrijfsafval 

Bedrijven kunnen hun afval en grondstoffen tegen een marktconform tarief laten inzamelen en verwerken door 
Avri. Het resultaat voor 2020 komt uit op € 68.000 (voor Vpb). Het rendement op de omzet is 4%. Dit resultaat ligt 
lager dan in de begroting 2019 en de realisatie 2018. Belangrijkste oorzaak van deze daling is de stijging van het 
verwerkingstarief voor het bedrijfsafval met ca. 35% als gevolg van een aanbesteding. Hieruit blijkt de krapte van 
verbrandingscapaciteit op de huidige markt  Een dergelijke stijging kunnen we (en mogen we voor sommige 
klanten op basis van het contract) niet volledig doorberekenen aan de klanten, aangezien de concurrentiepositie 
dan onder druk komt te staan. Daarnaast verwachten we een lagere marktvergoeding voor het ingezamelde 
bedrijfspapier. Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve bedrijfsafval.  
 
Als gevolg van het huidige rendement kunnen de overschotten van dit programma worden ingezet ten gunste van 
het basispakket. Hiermee wordt invulling gegeven aan één van de doelen van dit programma. De uitvoering van 
bedrijfsafval  wordt niet alleen beoordeeld op resultaat en rendement. Avri beoogt meer doelen bij de uitvoering 
van dit programma. Door uitvoering van dit programma willen we uiting geven aan de regionale maatschappelijke 
betrokkenheid van Avri en de scheiding van afval bij bedrijven verbeteren. Door verbinding met het regionale 
bedrijfsleven en sponsoring in natura tijdens regionale evenementen wordt de zichtbaarheid van Avri in de regio 
vergroot. De huidige sponsoractiviteiten zullen daarom ook in 2020 worden gecontinueerd. 
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2.7 Bedrijfsvoering 

De bedrijfsvoeringfuncties zorgen er met hun ondersteunende werkzaamheden voor dat het primaire proces de 
programmadoelstellingen zo optimaal mogelijk kan realiseren. Ook in 2020 blijven we gericht investeren in onze 
medewerkers. We werken in 2020 verder aan de duurzaamheid binnen de organisatie; gezonde en vitale 
medewerkers die veilig en met bezieling aan het werk zijn. In 2020 gaan we door met acties die we in het kader 
van vitaliteit en duurzaamheid in 2018 en 2019 hebben uitgevoerd. We bieden onder meer vitaliteitsworkshops 
aan. En we starten met de "Avri-Fit"- werkgroep, bestaande uit medewerkers die zelf met voorstellen komen om de 
organisatie vitaler te maken. We stellen geld beschikbaar om initiatieven ook ten uitvoering te brengen. 
 
In 2020 willen we 'control' verder ontwikkelen door te investeren in (financiële) rapportage en interne controle, om 
processen te optimaliseren en risico's rondom vastlegging van data en automatisering te verkleinen. Hiermee 
anticiperen we op de landelijke trend waarin 'control' in toenemende mate van organisaties gevraagd wordt.  
Ten aanzien van de bedrijfsefficiency is in 2020 ons ICT platform gemoderniseerd waardoor de bedrijfsvoering 
sneller, efficiënter en flexibeler uitgevoerd kan worden. We werken actief aan het digitaliseren van operationele 
processen (werken met boordcomputers, tablets) en papieren informatiestromen. Dit helpt om tijd- en plaats 
onafhankelijk te kunnen werken en hiermee kan beter gewerkt worden aan transparantie en openheid van Avri. 
 
Voor 2020 blijft de overhead die aan de programma's wordt doorbelast gelijk. We weten dit evenals in 2019 (en 
ondanks autonome prijsindexeringen) te realiseren dankzij een doorgevoerde bezuiniging (vanwege mutaties in het 
takenpakket IBOR) en door kritisch naar de budgetuitputting te kijken. Tevens is per 2020 de incidentele dekking 
van overheadkosten verkleind. Hierdoor wordt de overheadbegroting minder afhankelijk van eenmalige middelen 
en daardoor stabieler ten opzichte van 2019. Dankzij de doorgevoerde verbeteringen, bijstellingen van budgetten 
en de inzet van reserves kan de bedrijfsvoering van Avri verder worden verbeterd, terwijl gelijktijdig de overhead 
doorbelasting naar de klanten niet stijgt. We blijven werken aan optimale ondersteuning en daardoor verdere 
efficiency van de primaire processen.   
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3 LEESWIJZER  

Deze begroting bevat een beleidsmatig en financieel gedeelte en is opgebouwd conform de uitgangspunten en 
richtlijnen van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). 
 
De begroting 2020 begint met een algemene inleiding die vervolgd wordt met een samenvatting van de begroting 
2020. Voorafgaand aan de programma's van Avri komen de gehanteerde uitgangspunten van voorliggende 
begroting aan bod. Deze zijn gebaseerd op de reeds aan de gemeenten aangeboden kadernota 2020 (waarin de 
algemene en financiële beleidskaders zijn gepresenteerd) en zijn opgenomen in hoofdstuk 4.  
 
De beleidsbegroting begint vanaf hoofdstuk 5 met een viertal programma's: 
 

• programma basispakket      (hoofdstuk 5) 

• programma pluspakket      (hoofdstuk 6) 

• programma bedrijfsafval      (hoofdstuk 7) 

• programma algemene baten en lasten   (hoofdstuk 8) 
 
De wettelijk voorgeschreven beleidsparagrafen komen aan bod in de hoofdstukken 9 tot en met 14.  
 
De volgende paragrafen zijn opgenomen: 
 

• paragraaf lokale heffingen     (hoofdstuk 9) 

• paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing  (hoofdstuk 10) 

• paragraaf financiering      (hoofdstuk 11) 

• paragraaf bedrijfsvoering     (hoofdstuk 12) 

• paragraaf onderhoud kapitaalgoederen    (hoofdstuk 13) 

• paragraaf verbonden partijen     (hoofdstuk 14) 
 
De paragraaf grondbeleid is voor Avri niet van toepassing en is derhalve niet opgenomen in deze begroting.  
 
De financiële begroting bevat een overzicht van de totale lasten en baten van alle activiteiten van Avri (hoofdstuk 
15). De financiële positie van Avri (hoofdstuk 16) komt eveneens in de financiële begroting aan bod.  
De financiële positie geeft onder andere inzicht in het verloop van de exploitatie, de geplande investeringen, het 
verloop van de reserves en voorzieningen en een meerjarig geprognosticeerde balans.  
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4 UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2020 

De uitgangspunten voor de begroting 2020 zijn gebaseerd op de kadernota 2020. Deze kadernota is in december 
2018 verstuurd naar de gemeenteraden van de gemeenschappelijke regeling Avri. De kadernota bevat de 
beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021 - 2023. In dit 
hoofdstuk worden de belangrijkste onderdelen uit de kadernota 2020 uiteengezet. 
 
4.1 Algemene beleidskaders 

Naast wet- en regelgeving (zoals de Gemeentewet, de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Wet 
Milieubeheer) zijn de volgende beleidskaders op Avri van toepassing in 2020: 

• Landelijk Afvalbeheer Plan 2009 - 2021 (LAP); 

• Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022; 

• Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof  2013 - 2025 (VANG); 

• Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020; 

• Kwijtscheldingsregeling (2012).  
 
4.2 Regionaal beleidskader: Regionale Visie Afval en Grondstoffen 

In het kader van de landelijke doelstellingen om in 2020 100 kilo restafval per persoon per jaar te produceren en in 
2025 30 kilo, is er een nieuwe Regionale Visie Afval en Grondstoffen opgesteld. Deze visie is als leidend kader 
voor de periode tot en met 2020 vastgesteld door het AB van Avri op 13 oktober 2016. In deze visie zijn de 
ambities en doelstellingen van de gemeenten van regio Rivierenland op het gebied van afval- en 
grondstoffenbeheer voor 2017-2020 geformuleerd.  
 
De belangrijkste ambities zijn het inzetten op afvalpreventie, een stevige reductie van het restafval en fors meer 
gescheiden inzameling van grondstoffen bij huishoudens. Voor de reductie van het restafval hebben de gemeenten 
de concrete doelstelling opgenomen om in 2020 nog slechts 75 kilo restafval per persoon per jaar te produceren. 
Dit betekent een flinke daling van de 120 kg restafval die elke inwoner van het Rivierenland in 2017 nog 
produceerde.  
 
Naar aanleiding van de Regionale Visie Afval en Grondstoffen heeft het Algemene Bestuur in maart 2017 gekozen 
voor het inzamelsysteem: Restafval op Afstand. Met dit inzamelsysteem is het streven om de doelstelling uit het 
Landelijk Afvalbeheer Plan en de Regionale Visie Afval en Grondstoffen te behalen.  
 
4.3 Ontwikkelingen op de afval- en grondstoffenmarkt 
Door toenemende hoeveelheden ingezamelde grondstoffen wordt de begroting van Avri meer onderhevig aan 
marktmechanismes. Door allereerst de import vanuit het buitenland is het aanbod op de Nederlandse markt van te 
verbranden restafval en hout groter dan de verwerkingscapaciteit. Dit leidt tot stijging van de verwerkingstarieven in 
Nederland. Ook de tarieven voor diverse grondstoffen, met name op de papiermarkt, laten een negatieve tendens 
zien. De tarieven op de papiermarkt zijn op dit moment stabiel, maar beduidend lager dan destijds in de 
meerjarenbegroting voor 2020 is vastgesteld. Naar verwachting zal de markt in 2020 ook stabiel zijn, echter de 
wereldpolitiek heeft hier wel een enorme invloed op (verhouding tussen China en Amerika). Als laatste kan ook de 
Brexit tot veranderingen leiden in de markt en de verwerkingstarieven.  
 
In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 wordt verhoogd met  
€ 18,17 per ton naar € 31,39 per ton. Deze verhoging is meer dan de verdubbeling die in de begroting 2019 van 
Avri was voorzien. Daarmee hoopt de regering de hoeveelheid restafval te beïnvloeden. Voor 2020 is de 
verwachting dat de afvalstoffenbelasting verder verhoogd gaat worden.  
 
De toenemende invoering van prijs- en comfortprikkels voor afvalscheiding in Nederland en de verhoging van de 
belasting op restafval hebben een nadelig effect op de kwaliteit van de grondstoffen. De invoering van het nieuwe 
afvalbeleid vanaf 1 januari 2019 (het alleen ophalen van de herbruikbare stromen) heeft een groot effect op de 
hoeveelheden en de kwaliteit van afval en grondstoffen. Enerzijds neemt de vervuiling van de grondstoffen toe 
door vermenging met restafval. Anderzijds neemt ook de gemiddelde kwaliteit verder af doordat grondstoffen van 
laagwaardige kwaliteit (dat eerst in het restafval zat) ook afzonderlijk wordt ingezameld.  
 
De financiële effecten van deze ontwikkelingen worden meegenomen binnen de begroting 2020 en de 
meerjarenramingen 2021 - 2023. Op basis van de landelijke en marktontwikkelingen verwachten we voor diverse 
stromen een nadelig effect op de verwerkingstarieven. Dit heeft een stijgend effect van de afvalstoffenheffing tot 
gevolg. 
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4.4 Financiële beleidskaders 
Bij de samenstelling van de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 wordt binnen de bestaande wet- en 

regelgeving rekening gehouden met onderstaande eigen financiële beleidskaders van Avri: 

• Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Avri 2016; 

• Bijdrageverordening Avri 2016; 

• Verordening afvalstoffenheffing Avri; 

• Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen Avri 2017; 

• Nota Reserves en Voorzieningen Avri 2017; 

• Treasurystatuut Avri 2016; 

• Nota Activabeleid Avri 2018;  
 
Naast dit beleidskader vormt de vastgestelde programma begroting 2019 van Avri de basis voor de begroting 
2020. De begroting 2019 van Avri is op 28 juni 2018 door het Algemeen Bestuur van Avri vastgesteld. 
 
4.5 Indexeringen 
 
4.5.1 Lonen 
De huidige CAO Gemeenten kent een looptijd tot 1 januari 2019. Voor de verwachte loonontwikkeling na 1 januari 
2019 wordt aangesloten bij de publicaties van het Centraal Planbureau (CPB). In de middellange termijnverkenning 
2018-2021 gaat het CPB voor de periode 2018-2021 uit van 3,1% loonontwikkeling. In een latere publicatie (Macro 
Economische Verkenning 2019) gaat het CPB uit van 2,9% loonontwikkeling, dit betreft alleen het jaar 2019. 
 
Op basis van deze gegevens hanteert Avri voor de Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 een meerjarige 
loonontwikkeling van 3,0%. Indien van toepassing worden de jaarlijkse periodieke verhogingen binnen de 
functieschalen toegepast. 
 
4.5.2 Prijsstijging 
Voor de prijsontwikkeling wordt aangesloten bij de verwachte prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product 
(bbp) van het CPB. In de middellange termijnverkenning 2018-2021 gaat het CPB voor de periode 2018-2021 uit 
van 2,4% jaarlijkse prijsontwikkeling. In een latere publicatie (Macro Economische Verkenning 2019) gaat het CPB 
uit van 2,5% prijsontwikkeling in het jaar 2019. Op basis van deze gegevens hanteert Avri voor de Begroting 2020 
en Meerjarenraming 2021-2023 een meerjarige prijsontwikkeling van 2,5%. 
 
4.6 Aantal inwoners 
Op basis van de Bijdrageverordening Avri 2016 vindt de verrekening van de BTW component in de 
afvalstoffenheffing plaats op basis van het aantal inwoners van de regiogemeenten (bron: Centraal Bureau voor de 
Statistiek). De inwoneraantallen voor 2020 worden gebaseerd op de inwoner aantallen per 1 januari 2019. 
 
4.7 Aanbiedingen restafval 
Het aantal aanbiedingen restafval is afhankelijk van het scheidingsgedrag van de huishoudens in rivierenland. Het 
inzamelbeleid, ook het nieuwe afvalbeleid VANG, bepaalt mede wat het scheidingsgedrag is van de huishoudens 
in rivierenland. Doordat het nieuwe afvalbeleid gedurende het jaar 2019 wordt ingevoerd, zijn er bij het opstellen 
van de begroting 2020 (februari 2019) geen andere ervaringscijfers beschikbaar over het verwachte 
scheidingsgedrag dan waar in de begroting 2019 vanuit gegaan wordt. 
 
4.8 Tariefstelling afvalstoffenheffing 
In de begroting worden de kosten van het basispakket gedekt door zowel het basistarief van de afvalstoffenheffing 
als de variabele tarieven (per aanbieding restafval). Het aantal aanbiedingen restafval is daarmee van invloed op 
de inkomsten afvalstoffenheffing, die nodig is om de kosten te kunnen dekken. Zoals in paragraaf 5.3 beschreven 
is het aantal aanbiedingen voor 2020 - ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 - nog uiterst onzeker.  
 
In de begroting 2020 wordt vooralsnog uitgegaan van een vergroting van het variabele deel van de 
afvalstoffenheffing ten opzichte van 2019. Bij de behandeling van de definitieve tarieven voor 2019 heeft een 
aantal gemeenten aangegeven in de toekomst te willen groeien naar een groter variabel deel om afval scheiden 
optimaal te belonen. De keuze voor de tarieven voor 2019 (scenario 4) betekende namelijk een forse stijging van 
het basistarief, een totaal aandeel van 83% van het totale gemiddelde tarief voor 2019. Het te beïnvloeden deel 
voor huishoudens is daarmee teruggebracht naar 17%. De kans op ontwijkgedrag door huishoudens en de 
financiële risico's voor Avri zijn hierdoor verkleind. Of de tariefsontwikkeling per 2020 volledig in het variabele deel 
van de heffing zal worden verwerkt is afhankelijk van de ontwikkeling van de kosten. 
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Het BTW mengpercentage over de kosten van het basispakket is van invloed op het tarief afvalstoffenheffing en 
wordt gehandhaafd op 13,5%. De BTW opslag in de afvalstoffenheffing komt ten gunste van de gemeenten. 
Eventuele wijziging van het opslagpercentage heeft directe consequenties voor de gemeentelijke begroting. 

 
4.9 Reserves en voorzieningen 
De uitgangspunten rondom de reserves en voorzieningen van Avri zijn gebaseerd op de in februari 2017 
vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen 2017 van Avri. Hierin wordt aangesloten op de geactualiseerde 
Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 van Avri en de indeling van de programmabegroting van 
de zelfstandige GR Avri. Onderstaand zijn de uitgangspunten uitgewerkt.  
 
4.9.1 Voorziening basispakket 

De voorziening Basispakket heeft een weerstandsfunctie en egalisatiefunctie voor de uitvoering van het 
basispakket. De weerstandsfunctie geldt voor de risico's van het basispakket, gekwantificeerd en vastgesteld in de 
Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 van Avri.  Het risicoprofiel is in 2018 geactualiseerd naar 
€2,2 mln. (bestuursrapportage 2018, AB okt. 2018).  De voorziening biedt weerstand voor factor 1,0 van deze 
gekwantificeerde risico's. Tot dit bedrag wordt de voorziening op begrotingsbasis niet aangesproken.  
 
De voorziening heeft daarnaast (bij voldoende weerstandsniveau) een egaliserende functie voor de jaarlijkse 
exploitatieresultaten van het basispakket. Deze is van toepassing binnen de bandbreedte van factor 1,0 en factor 
1,4 van de gekwantificeerde risico's. Het surplus boven factor 1,4 kan op begrotingsbasis ingezet worden ten 
gunste van het programma basispakket (en daarmee van het tarief afvalstoffenheffing). Wanneer de opbrengst van 
de afvalstoffenheffing de daarmee te dekken kosten overschrijdt, wordt de meeropbrengst gedoteerd aan deze 
voorziening. Bij eventuele exploitatie tekorten wordt de voorziening aangesproken, bij exploitatie overschotten 
wordt de voorziening aangevuld.  
 
4.9.2 Algemene bedrijfsreserve 

Deze algemene reserve biedt weerstand tegen de algemene bedrijfsvoeringrisico's van Avri. Dit betreffen de niet 
voorziene kosten in het nieuwe taakveld 0.4. Overhead. Mee- en tegenvallers in dit taakveld worden niet verrekend 
met de programma's, maar (indien mogelijk) opgevangen binnen deze reserve. De minimale omvang bedraagt 
10% van de in de begroting opgenomen totale overhead van Avri (taakveld 0.4). Toevoegingen of onttrekkingen 
om het saldo tussen 10% en 15% te houden worden via de van toepassing zijnde verdeelsleutel voor 
overheadkosten (zie par. 5.6) verrekend met de exploitatie van de programma's. De bandbreedtes voor 2019 
volgen uit de hoogte van de bedrijfsvoering budgetten voor 2019. 
 
De hoogte van deze reserve is niet gekoppeld aan een onderliggende kwantificering van bedrijfsvoeringrisico's. 
Deze risico's zijn wel beschreven in de Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen, maar worden niet in 
geldbedragen uitgedrukt. Deze risico's krijgen een impactscore om de ontwikkeling ervan te kunnen volgen.  
 
4.9.3 Reserve pluspakket 
Deze reserve biedt weerstand tegen de operationele risico's op de uitvoering van de taken in het programma 
pluspakket. Op grond van de met gemeenten gesloten overeenkomsten zijn in de nota Risicomanagement en 
Weerstandsvermogen uitsluitend risico's voor Avri gekwantificeerd die niet in deze overeenkomsten zijn 
ondervangen. Dit betreft de overeenkomsten van alle pluspakket activiteiten behalve voor het integraal beheer van 
de openbare ruimte (IBOR). Er is dus geen weerstandscapaciteit voor IBOR activiteiten bij Avri ingericht (omdat de 
risico's voor de IBOR activiteiten zijn ondervangen in het raamcontract), maar uitsluitend voor de operationele 
risico's van andere pluspakket activiteiten.  
 
Avri voert de activiteiten in het pluspakket tegen kostprijs uit. Indien er desondanks verschillen zijn tussen budget 
en uitgaven worden deze verrekend met deze reserve (behalve voor de IBOR activiteiten gezien de hiervoor 
afgesloten overeenkomsten). De minimale en maximale omvang van deze reserve bedraagt €75.000. De reserve 
wordt aangevuld vanuit de activiteiten waarvoor de operationele risico's worden gelopen. De toevoeging aan deze 
reserve is onderdeel van de kostprijs. 
 
4.9.4 Reserve bedrijfsafval 

Deze reserve biedt weerstand tegen de operationele risico's op de uitvoering van de taken in het programma 
bedrijfsafval. De exploitatieresultaten van het programma bedrijfsafval worden verrekend met deze reserve. De 
minimale omvang is gebaseerd op een weerstandsratio van 1,0 voor de risico's van het programma Bedrijfsafval. 
Op basis van de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 is de minimum omvang van de reserve  
€ 38.000. Het maximum is bepaald op € 200.000. Exploitatieresultaten van dit programma worden in deze 
afzonderlijke reserve direct zichtbaar. Evenals in de begroting 2019, worden eventuele overschotten in deze 
reserve ingezet ten gunste van het programma basispakket. 
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4.10 Systematiek van toerekening van indirecte kosten 

Het financiële model voor de toerekening van indirecte kosten is gebaseerd op de verhouding van de verwachte 
productieve inzet (productie manuren). Dit betekent dat de hoogte van de indirecte kosten samenhangt met de 
omvang van de activiteiten (basispakket, pluspakket, bedrijfsafval). Een dergelijk model past bij een 
uitvoeringsorganisatie als Avri, doordat (financiële) sturing op productie en productiviteit is gecreëerd. In de 
managementinformatie speelt de productiviteit en de daarmee samenhangende 'dekking' van de indirecte kosten 
dan ook een belangrijke rol. Zoals in paragraaf 5.5.2 toegelicht, worden de indirecte kosten volgens deze 
verhouding ook op realisatiebasis naar de programma's doorbelast.  
 
Op basis van het vernieuwde BBV (reeds toegepast in de begroting 2019) worden de indirecte kosten en de 
doorbelasting naar de programma's in een afzonderlijk programma verantwoord. Op verzoek van de IBOR 
gemeenten wordt deze toerekening binnen het programma pluspakket ook per gemeente inzichtelijk gemaakt. 
Zodoende kan de ontwikkeling van de overhead en de consequenties daarvan voor de uitvoeringsbudgetten 2019 
van de gemeenten tijdig worden besproken. De gemeenten kunnen in haar rol als deelnemer/eigenaar in het GR 
begrotingsproces eventueel gebruik maken van een zienswijze hieromtrent. 
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5  PROGRAMMA BASISPAKKET 
 
 
 
 

AFVALBEHEER 
 
 

 
5.1 Inleiding  
In het programma Basispakket zijn de diensten opgenomen die Avri uitvoert voor de acht regiogemeenten in 
Rivierenland. Avri geeft hiermee invulling aan de gemeentelijke afvaltaak van inzameling en verwerking van 
huishoudelijke afvalstoffen en aan het Regionale Afvalbeheer Plan, waarin de ambities en speerpunten van de acht 
regiogemeenten op het gebied van afval en grondstoffen zijn vastgelegd.  
 
5.2 Wat willen we bereiken? 
Met de uitvoering van dit basispakket beoogt Avri een schoon Rivierenland tegen zo laag mogelijke kosten voor de 
inwoners. Avri voert de inzameling en scheiding van afval zo efficiënt en effectief mogelijk uit om de landelijke en 
regionale doelstellingen te realiseren. Sinds 2010 is de inzameling erop gericht om het verspillen van grondstoffen 
zoveel mogelijk te voorkomen. Grondstofverspilling leidt tot opwarming van de aarde en bovendien zijn sommige 
grondstoffen schaars. Nederland is afhankelijk van andere landen voor import van grondstoffen waardoor onze 
economie kwetsbaar is. Daarnaast plegen we samen met die andere landen roofbouw op onze eigen aarde en 
raakt de aarde vervuild omdat grondstoffen niet opnieuw gebruikt worden, maar worden verbrand, gestort of 
weggegooid in de natuur. We kunnen deze verspilling en vervuiling tegengaan door inwoners te stimuleren om hun 
afval zo goed mogelijk te scheiden en die stromen vervolgens gescheiden in te zamelen. 
 

Op 1 juli 2019 is het nieuwe beleid Van Afval Naar Grondstof (VANG) ingevoerd, waarbij de doelstelling is 
vastgesteld om per 2020 maximaal 75kg restafval per inwoner te produceren. Om dit te bereiken is een 
comfortprikkel ingevoerd, naast de bestaande prijsprikkel (betalen per aanbieding restafval). De inwoners van de  
acht regiogemeenten gaan per 1 juli 2019 hun restafval zelf naar een ondergrondse container in de buurt brengen. 
De zak voor plastic verpakkingen en drankkartons gaat in de huidige restafvalcontainer die voor deze verpakkingen 
wordt ingezet. Deze wordt iedere drie weken opgehaald. Inwoners in de buitengebieden kunnen de grijze container 
voor restafval houden. Ze kunnen er echter ook voor kiezen om hun restafval weg te brengen naar een 
ondergrondse restafvalcontainer. De maandelijkse huis-aan-huis inzameling van papier en de tweewekelijkse 
inzameling van GFT afval blijven onveranderd.  
 
We verwachten het in 2019 ingevoerde beleid in 2020 te continueren. Voor de papierinzameling met verenigingen 
zal een nieuwe overeenkomst komen. Het jaar 2019 zal gebruikt worden om gezamenlijk te kijken naar de inzet 
van verenigingen in het basispakket. Ook voor de milieustraten zullen we de onderzoeksresultaten uit 2019 
benutten om de eerste aanbevelingen per 2020 uit te werken. 
 
5.3 Wat gaan we daar in 2020 voor doen? 
In 2020 zetten we ons huidige dienstenpakket voort, waarbij de uitvoering van nieuw afvalbeleid voor een 
verschuiving van de omvang van diensten zorgt. Avri legt daarbij de focus op de inzameling van grondstoffen en 
vermindert de service op restafval. Met ingang van 1 juli 2019 worden uitsluitend de herbruikbare grondstoffen aan 
huis ingezameld, waarbij plastic en drankkartons via de mini container wordt ingezameld. Het restafval wordt niet 
meer aan huis ingezameld, maar via ondergrondse brengvoorzieningen (met uitzondering van het buitengebied). 
Voor de milieustraten is in 2019 een eerste onderzoek gedaan en hier wordt in 2020 vervolg aan gegeven en 
aanbevelingen geïmplementeerd . Doel hiervan is om de geschiktheid van onze brengvoorziening milieustraat 
optimaal te laten aansluiten bij de doelstelling om beter te scheiden. 

Dit programma gaat over: 

het inzamelen en verwerken van huishoudelijke 

afvalstromen en grondstoffen. 
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Flankerend beleid 
In 2019 en 2020 ontwikkelen we flankerend beleid. We volgen de effecten van het nieuwe afvalbeleid nauwkeurig 
waar het gaat om scheidingsresultaten, vervuiling, zwerfafval en maatregelen en mogelijkheden om de 
hoeveelheid restafval verder terug te dringen.  
Op basis van de sorteeranalyse na het eerste half jaar van het nieuwe inzamelbeleid zullen we mogelijk extra 
inspanningen moeten leveren om schone stromen schoon te houden en betrokkenheid bij inwoners te behouden 
dan wel te vergroten. Dit kan leiden tot aanpassingen of toevoegingen in onze beleidskaders. 
Ook gaan we onderzoek doen naar de brengvoorzieningen in het algemeen. Zijn de locaties en verschillende 
fracties voor de inwoner duidelijk of moeten we dit herzien?  
 
In 2019 zal door het Algemeen Bestuur een besluit genomen worden voor de inzameling van 
incontinentiemateriaal. De financiële effecten op het restafval, kosten verwerking incontinentiemateriaal en de 
inzameling zullen dan ook in een later stadium verwerkt worden. Ook gaan we onderzoek doen naar keuken 
management om bewoners te ondersteunen om o.a. groente- en fruitafval makkelijker te scheiden. We willen 
hierbij ook aansluiten bij landelijke campagnes. Inzameling van afvalstromen bij scholen willen we onderzoeken om 
scholen nog meer te ondersteunen tot scheiden van afval en onderzoeken of dit in het basispakket ondergebracht 
kan worden. 
 
Communicatie met inwoners 
De maatschappij moet verduurzamen om een goede toekomst te kunnen bieden aan onze kinderen en 
kleinkinderen. Dat vraagt om een aanpassing van het menselijke gedrag en ontwikkeling en benutting van 
duurzame technologie. Met doelgerichte communicatie mede gericht op gedragsverandering ondersteunen en 
faciliteren wij inwoners in het beter scheiden en aanbieden van hun afval.  
 
Uitvoering geven aan ons strategisch communicatie plan is wenselijk, daarvoor zijn investeringen nodig om 
communicatietools te vernieuwen of aan te passen. De behoefte van inwoners om meer te kunnen participeren op 
het beleid van de gemeenten en de uitvoering daarvan, maakt dat Avri deze behoefte sterker in beeld wil krijgen. 
We onderzoeken op welke wijze wij de beleving van inwoners van Rivierenland goed inzichtelijk kunnen krijgen en 
hoe wij hen een meer centrale plek kunnen geven in de sturing van de organisatie. Van sturen op meetbaarheid 
naar sturen op merkbaarheid. We willen proactief reageren op signalen van inwoners via bijvoorbeeld social media. 
Wat is er aan de hand en wat kunnen we er aan doen?   
 
Duurzaam gedrag versterken 
Als Avri prikkelen we inwoners waardoor ze extern gemotiveerd raken om duurzaam gedrag te vertonen. Nog 
sterker zou de gedragsverandering zijn als we inwoners ook intern weten te motiveren. Avri werkt al samen met 
veel partijen en wil die samenwerking mee benutten om normen, waarden en overtuigingen in positieve zin te 
beïnvloeden. De communicatieaanpak van de Afval Scheiden Heel gewoon is mede gericht op het versterken van 
de intrinsieke motivatie van inwoners om hun afval beter te scheiden. De aanpak willen wij integreren in onze 
verdere inwonerscommunicatie. Tevens willen we pilots uitvoeren om gebruik te kunnen maken van prikkels die de 
interne motivatie van inwoners versterken.  
 
Adaptief werken 
Wij zijn een adaptieve organisatie die proactief inspeelt op veranderingen in de maatschappij en maatschappelijke 
initiatieven mogelijk maakt. De vragen vanuit de inwoners worden meer divers, wijken vaker af van de standaard 
dienstverlening en nemen bovendien in omvang toe. Dit vraagt een open attitude van ons allen.  Alleen door 
innovatiever en flexibeler te werken kunnen wij inspelen op vragen van inwoners en gemeenten en voldoen aan de 
eisen van deze tijd. Dit vraagt flexibiliteit van medewerkers, procedures en systemen waarbij de behoefte van de 
inwoner voorop staat. Ook zijn ruimere kaders wenselijk om flexibel om te kunnen gaan met bestaande regels en 
werkwijzen. De keus om af te wijken van het beleid ligt bij het bestuur van Avri.  
 
In de nieuwe Avri-app gaan wij mogelijkheden inbouwen om op laagdrempelige wijze inwoners te consulteren 
(Avri-panel).Voor een uitvoeringsorganisatie waarin medewerkers gewend zijn om opdrachten van leidinggevenden 
uit te voeren en daarbij normen en regels te volgen vraagt adaptief werken als eerste om versterking van het 
bewustzijn. Met behulp van trainingen en coaching gaan we werken aan verantwoordelijkheid en eigenaarschap. 
Methodieken als 'lean' kunnen daarbij versterkend werken en willen we invoeren bij enkele teams om de 
klantgerichtheid nog verder te versterken en inefficiëntie in processen te verminderen. 
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Producten basispakket 
Het basispakket bestaat uit de volgende diensten: 
- inzameling van hergebruikstromen (grondstoffen) huis-aan-huis; 
- inzameling van restafval via brengvoorzieningen (buitengebied huis-aan-huis); 
- inzameling via milieustraten;  
- beheer en onderhoud van inzamelmiddelen; 
- op en overslag van afval- en grondstofstromen; 
- het laten verwerken van afval- en grondstofstromen; 
- beheer en exploitatie van de voormalige stortplaats en voorbereiding van de overdracht ervan aan de  
  provincie;  
- handhaving op de afvalstoffenverordening; 
- communicatie met en voor inwoners over inzameling en afvalscheiding; 
- beleidsontwikkeling voor gemeenten en beleidsadvies aan gemeenten m.b.t. afval- en  
  grondstoffenbeleid; 
- datamanagement ten behoeve van een correcte aanslagoplegging afvalstoffenheffing; 
- heffen en innen van de afvalstoffenheffing in samenwerking met Belastingsamenwerking Rivierenland. 
 
5.4 Wat gaat dat kosten?  
De kosten en opbrengsten van de uitvoering van het programma Basispakket zijn weergegeven in onderstaande 
tabel. De ontwikkeling van de tarieven afvalstoffenheffing is weergegeven in de paragraaf Lokale Heffingen.  
 

 
          Tabel 3: meerjarenbegroting kosten basispakket  

 
 
  

MEERJARENBEGROTING PROGRAMMA BASISPAKKET 2020 - 2023

jaarrek begr begr begr begr begr begr

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

primair na wijziging

OPBRENGSTEN

Inzet voorziening basispakket 130 70 70 0 0 0 0

Inzet voorziening stortplaats 0 100 100 63 0 0 0

Inzet Reserve Bedrijfsafval 0 129 129 113 54 55 59

Opbrengsten grondstoffen 5.808 6.169 5.898 5.651 5.632 5.627 5.610

TOTAAL OPBRENGSTEN 5.938 6.468 6.197 5.827 5.686 5.682 5.669

KOSTEN

Personeelskosten 9.150 9.239 9.889 9.941 10.139 10.342 10.569

Kosten materieel 3.114 3.323 3.423 3.495 3.547 3.601 3.670

Afval verwerkingskosten 5.334 4.848 5.306 5.897 5.953 6.010 6.067

Dienstverlening BSR 439 424 434 454 411 421 427

Dienstverlening verenigingen 730 715 715 715 715 715 715

Kosten stortplaats 642 262 262 285 0 0 0

Kapitaallasten 1.854 2.941 1.910 2.847 2.871 2.663 2.091

Dotatie aan voorziening basispakket t.b.v. 

weerstandscapaciteit 0 129 632 113 150 200 200

Dotatie aan voorziening basispakket t.b.v. 

tariefsegalisatie stortplaats 0 0 0 0 200 400 0

Erfpachtcanon GR Regio Rivierenland 133 133 133 133 133 133 133

Overige kosten 682 681 931 840 852 865 878

TOTAAL KOSTEN 22.078 22.695 23.635 24.720 24.972 25.350 24.750

SALDO: KOSTEN BASISPAKKET EXCL. BTW 16.140 16.227 17.438 18.893 19.286 19.668 19.082

BTW 13,5% 2.179 2.191 2.354 2.551 2.604 2.655 2.576

SALDO: KOSTEN BASISPAKKET INCL. BTW 18.320 18.418 19.792 21.443 21.890 22.323 21.658

Per geregistreerde huisaansluiting € 188 € 190 € 205 € 217 € 220 € 222 € 214

Per betalende huisaansluiting € 204 € 204 € 219 € 235 € 238 € 242 € 233
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Toelichting op de begroting 2020-2023  
 
Om de kostenontwikkeling zuiver te kunnen toelichten worden de kostenonderdelen uit de begroting 2020 
vergeleken met de primaire begroting 2019 en niet met de vastgestelde begroting 2019 (incl. 2e wijziging). In de 
primaire begroting 2019 is immers ook uitgegaan van een geheel jaar nieuw afvalbeleid met een verwacht aanbod 
restafval van 60kg. In de tweede begrotingswijziging 2019 (AB december 2018) zijn voor 2019 twee verschillende 
inzamelsystemen van toepassing (voor en na 1 juli 2019), waarbij voor het oude beleid andere uitgangspunten 
gelden voor o.a. inzamelkosten, het aanbod restafval (gemiddeld 100 kg. restafval per inwoner) en grondstoffen. 
Dit maakt in voorliggende begroting een vergelijking tussen de kosten voor het gehele jaar 2019 (2 vormen van 
beleid) en 2020 ondoorzichtiger. In bovenstaande tabel zijn zowel de primaire begroting 2019 als de uiteindelijk 
vastgestelde begroting 2019 gepresenteerd. 
 
5.4.1 Personeelskosten 
De personeelskosten stijgen ten opzichte van de begroting 2019 met € 0,7 mln. De stijging is hoofdzakelijk gevolg 
vanuit toename van (inhuur)prijzen voor personeel. Ook is er uitbreiding van benodigde uren voor de 
dienstverlening in het basispakket. In de volgende alinea's worden beide verklaringen nader toegelicht. 
 
Indexering 
De huidige CAO Gemeenten kent een looptijd tot 1 januari 2019. Zoals in de kadernota 2020 aangegeven, is voor 
de verwachte loonontwikkeling na 1 januari 2019 uitgegaan van de publicaties van het Centraal Planbureau (CPB). 
Hieruit volgt een verwachte indexering van loonkosten van 3%. Op basis van de totale personeelskosten voor het 
basispakket leidt dit tot een stijging van € 0,3 mln. Ook de tarieven voor inhuur van uitvoerend personeel zijn 
bijgesteld naar de realisatiecijfers 2018 en geïndexeerd (o.a. voor milieustraten en transportwerkzaamheden).  
 
Toename uitvoeringsuren 
Middels toezicht en handhaving wordt erop toegezien dat het onjuist aanbieden van (rest)afval wordt voorkomen of 
bestraft. Zo wordt er onder meer gecontroleerd op het aanbieden van de juiste grondstoffen in de daarvoor 
bestemde containers en het bijplaatsen van afval naast ondergrondse containers of minicontainers. In de 
afgelopen jaren werd er (extra) handhavingsinzet gepleegd op deze en andere controles en ook in 2020 is 
handhaving vooral gericht op bijplaatsingen en het tegen gaan van vervuiling bij schone grondstoffen (GFT, textiel, 
papier). De inzet neemt structureel toe als gevolg van een toename van het aantal meldingen van inwoners en 
Avri-collega’s (chauffeurs afvalbeheer en buitendienstmedewerkers IBOR). In de begroting is de capaciteit 
uitgebreid met 1.600 uur. We zullen continu de uitvoering en effecten van het nieuwe beleid monitoren en waar 
mogelijk en in overleg met inwoners en gemeenten bijstellen.  
 
Daarnaast zien we een toename in het aantal inzameluren als gevolg van het besluit om blik bij glas in te zamelen 
en nemen de uren voor het transporteren van afval toe doordat grotere afstanden naar de verwerker moeten 
worden afgelegd. De beheerskosten nemen toe door de  64 extra ondergrondse restafvalcontainers die zijn 
geplaatst op verzoek van inwoners en gemeenten. Tot slot investeren we in beleidscapaciteit om (onderzoek naar) 
flankerend beleid in 2020 verder vorm te kunnen geven (o.a. uitwerking sorteeranalyses, keukenmanagement) en 
bij te dragen aan het bereiken van de regionale doelstellingen.  
 
5.4.2 Kosten materieel 
De kosten van materieel bestaan uit de kapitaallasten en overige exploitatielasten van voertuigen zoals brandstof, 
onderhoud, verzekeringen en wegenbelastingen. De kosten stijgen met € 145.000 door zowel toename van 
uitvoeringsuren als stijging van kosten. De uitvoeringsuren zijn gestegen ten opzichte van 2019 doordat meer 
activiteiten in eigen beheer worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen voertuigen efficiënter worden ingezet en leidt dit 
tot een daling van kosten aan externe marktpartijen. Daarnaast is er een toename van kosten voor opbouw 
middelen op diverse voertuigen. Deze moeten jaarlijks onderhoud krijgen en gekeurd worden. Tot slot is er - op 
basis van de kadernota 2020 - een prijsindex van toepassing van 2,5%. 

  



 

21 

5.4.3 Afval verwerkingskosten 
De kosten voor afvalverwerking stijgen met € 1,1 mln. ten opzichte van 2019. In onderstaande tabel is de 
kostenstijging per fractie inzichtelijk gemaakt. In de navolgende alinea's worden deze toegelicht. 

 

 
            Tabel 4: afval verwerkingskosten t/m 2023 

 
Restafval 
In het nieuwe regeerakkoord (okt. 2017) is de maatregel opgenomen om een hoger belastingtarief op het 
verbranden en storten van afvalstoffen per 2018 te heffen en om afval dat verbrand wordt in biomassa-
energiecentrales in deze heffing te betrekken. Met de verhoging van de belasting hoopt de regering de hoeveelheid 
restafval te beïnvloeden. Dergelijke, niet beïnvloedbare, belastingmaatregelen werken verhogend door in het tarief 
afvalstoffenheffing.  
 
In het regeerakkoord is afgesproken dat de opbrengst van de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 wordt 
verhoogd met € 18,17 per ton naar € 32,12 per ton. Deze verhoging is meer dan de verdubbeling die in de 
begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van Avri was voorzien. Voor 2020 is het nadeel ten opzichte 
van de begroting 2019 € 5,40 per ton, een bedrag van € 78.000. De verwachting is dat de afvalstoffenbelasting 
verder verhoogd gaat worden. Aangezien dit onzeker is, wordt hiermee vooralsnog geen rekening gehouden in de 
begroting 2020. 
 
De tarieven op de markt voor verbranding stijgen als gevolg van groeiende hoeveelheid brandbaar restafval. Groot-
Brittannië biedt moment veel restafval aan op de Nederlandse markt. Vanwege langlopende contracten over 
verbrandingstarieven heeft voorgaande ontwikkeling geen direct financieel gevolg voor Avri. Het huidige contract 
loopt tot 31 maart 2020 met een eenzijdige optie (voor Avri) tot verlenging van twee keer twee jaar. Van deze 
verlenging wordt in de begroting 2020 uitgegaan en daarmee hetzelfde tarief (plus jaarlijks indexering).   
 
Groente, Fruit en Tuinafval (GFT) 
In december 2018 hebben de aandeelhouders van Twence besloten dat  Avri niet toe kan treden als preferent 
aandeelhouder zoals eerder gemeld in de begroting 2019, waardoor een Europese aanbesteding is gestart. Helaas 
is er als gevolg van weinig capaciteit op de markt maar 1 inschrijving geweest. Door de landelijke reductie van 
restafval neemt de GFT fractie toe. Tegelijkertijd is de verwerkingscapaciteit nauwelijks toegenomen. Het 
groeiende aanbod drijft de prijs op de verwerkingsmarkt op. 
Er is een nieuwe overeenkomst gesloten met een verwerker die is ingegaan op  1 april 2019. De verwerker gaat 
het GFT vergisten en  composteren en er wordt naast aardgas ook CO2  afgezet. Het verwerkingstarief komt – 
mede dankzij een gehanteerd plafondbedrag in de aanbesteding – uit op het marktconforme tarief van € 60 per 
ton. De stijging ten opzichte van het verwerkingstarief in 2018 (€ 35 per ton) is circa 70%. Dit leidt tot een financieel 
nadeel (incl. 13,5% BTW) van € 0,8 mln. 
 
Sorteer en vermarktingskosten 
De sorteer- en vermarktingskosten worden gemaakt ten behoeve van de afzet van kunststof verpakkingsmateriaal 
en drankenkartons. De verwachte kosten zijn gebaseerd op de verwachte tonnages ingezameld kunststof 
verpakkingsmateriaal en drankenkartons. 
De sorteerkosten nemen toe dankzij een tariefstijging die volgt uit een aanbesteding van één van de 
sorteercontracten. Het tarief stijgt naar verwachting met ca. 60%, de stijging van kosten bedraagt € 120.000. 
 
Overige kostenstromen 
De overige kostenstromen bestaan voornamelijk uit de fracties die via de milieustraten worden ingezameld zoals 
hout, groenafval, klein chemisch afval en bouw- en sloopafval. We verwachten in totaal geen grote afwijkingen ten 
opzichte van de aannames van 2019. Hierin was reeds een tariefstijging voor diverse fracties opgenomen. 
 

AFVAL VERWERKINGSKOSTEN MEERJARENBEGROTING 2020-2023

bedragen x € 1.000 jaarrek begr begr begr begr begr

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Verwerkingskosten

Restafval 1.513 1.513 1.720 1.741 1.763 1.785

GFT afval 1.468 1.438 2.181 2.211 2.240 2.270

Sorteer- en vermarktingskosten 973 874 993 999 1.004 1.010

Overige kostenstromen 1.380 1.023 1.003 1.003 1.003 1.003

Totaal kosten 5.334 4.848 5.897 5.953 6.010 6.067
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5.4.4 Dienstverlening BSR 
De kosten voor de dienstverlening van BSR zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting 2019-2023 van BSR. Hierbij 
wordt aanvullend op de reguliere deelnemersbijdrage aan BSR rekening gehouden met de doorbelasting van de 
investering voor het combineren van meerdere aanslagjaren op één biljet. BSR belast deze investering met ingang 
van 2016 aan Avri door, waarna deze voor een periode van 5 jaar (t/m 2020) tot een stijging van de bijdrage aan 
BSR leidt.  
De stijging is met name gevolg van een besluit van de ministerraad om kosten van beheer van voorzieningen als 
Digi-D en MijnOverheid door te belasten aan afnemers als BSR. Voor ieder gebruik van dergelijke voorzieningen 
(door BSR en burgers) dient een vergoeding te worden afgedragen. Daarnaast stijgen de kosten door verwachte 
CAO stijgingen en nemen de automatiseringskosten toe door investeringen in de bedrijfsvoering. Dankzij deze 
investeringen worden meer sturingsmogelijkheden gecreëerd en worden storingen in het primaire proces 
tegengegaan. 
 
Vanaf 2021 is de investering voor Avri afgeschreven en wordt er geen aanvullende investeringsbijdrage aan BSR 
betaald. In de paragraaf Verbonden Partijen is meer informatie over BSR beschikbaar. 
 
5.4.5 Dienstverlening verenigingen 
Voor de papierinzameling met verenigingen zal een nieuwe overeenkomst komen. Het jaar 2019 wordt gebruikt 
worden om gezamenlijk te kijken naar de inzet van verenigingen in het basispakket. De nieuwe overeenkomst gaat 
op 1 januari 2020 in. Er wordt met verenigingen een verkenning uitgevoerd  of ook andere taken binnen het 
basispakket gedaan kunnen worden als verenigingen geen vrijwilligers meer kunnen leveren voor de papier 
inzameling. Effecten op de begroting 2020 zijn nu niet bekend, waardoor de totale vergoeding voor de 
verenigingen in de begroting gehandhaafd blijft. Als gevolg van het AB besluit van oktober 2016 wordt de 
vergoeding met ingang van 2017 niet meer geïndexeerd. 
 
5.4.6 Kosten stortplaats 
De stortplaats in Geldermalsen is afgewerkt en daarmee gereed voor sluiting en overdracht aan de provincie. Bij 
overdracht dient een bedrag voor de provincie beschikbaar te zijn voor het eeuwigdurende onderhoud van de 
stortplaats (zgn. 'doelvermogen'). Door bijstelling van de rekenrente door de provincie in 2015 is het benodigde 
doelvermogen nog niet bereikt. De aanvulling van het benodigde doelvermogen voor de provincie Gelderland is 
sinds dat jaar in de afvalstoffenheffing verwerkt. Dit betekent dat de hoogte van het doelvermogen en het 
overdrachtsmoment (waarop het doelvermogen beschikbaar moet zijn) van invloed zijn op de tariefsontwikkeling 
van de afvalstoffenheffing.  
 
De verwachte sluiting en overdracht van de stortplaats is eerder al een jaar opgeschoven naar eind 2020.  
In maart 2018 is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat een evaluatie van de Nazorgwet 
afgerond. Bij deze evaluatie waren zowel provincies als branche betrokken. De provincie Gelderland besloten om 
in 2018 een ALM-studie uit te gaan voeren en te komen tot herziening van de rekenrente.  
De verwachting is dat hierover pas in het voorjaar van 2019 meer bekend is. Het benodigde doelvermogen blijft 
daarom vooralsnog ongewijzigd ten opzichte van 2019. Ook de verwachte sluiting en overdracht van de stortplaats 
blijft vooralsnog staan op eind 2020. 
 
Zoals ook in de risicoparagraaf verwoord, blijft het doelvermogen tot het moment van overdracht onzeker. Diverse 
aannames en uitgangspunten zijn onzeker of kunnen door landelijke ontwikkelingen (o.a. jurisprudentie) wijzigen. 
Dit risico is onderdeel van het risicoprofiel van Avri. In de exploitatie van het basispakket zijn de reguliere beheers- 
en onderhoudskosten voor de stortplaats opgenomen (€ 285.000). Deze komen te vervallen na overdracht van de 
stortplaats aan de provincie.  
 
5.4.7 Kapitaallasten 
De kapitaallasten van het basispakket worden gevormd door de afschrijvings- en rentelasten van met name de 
milieustraten, de overslaghal op locatie Geldermalsen, minicontainers en (ondergrondse) brengvoorzieningen. De 
kapitaallasten van het materieel zijn opgenomen bij de kosten van het materieel.  
 
In de begroting 2020 dalen de kapitaallasten met € 94.000 ten opzichte van 2019. De daling is het gevolg van de 
volledige afschrijving van diverse investeringen ultimo 2019 (o.a. minicontainers, brengvoorzieningen en 
milieustraat) waar geen vervangingsinvesteringen (voor dezelfde omvang) in de huidige begroting is opgenomen. 
In de begroting is geen rekening gehouden met een stijging van kapitaallasten als gevolg van de aanvraag van 
extra projectbudget voor de invoering van nieuw afvalbeleid. Hiertoe is op moment van opstellen van de begroting 
nog geen goedkeuring door verleend door het Algemeen Bestuur. In de meerjarenbegroting dalen de 
kapitaallasten door de afschrijving van in 2006 aangeschafte ondergrondse restafvalcontainers. Per 2023 dalen de 
kapitaallasten met € 0,5 mln. doordat de algemene projectkosten voor het nieuwe afvalbeleid (projectleiding, 
juridische kosten, communicatie) zijn afgeschreven. 
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Dotatie aan voorziening Basispakket ten behoeve van weerstandscapaciteit 
In de begroting zijn jaarlijkse dotaties aan de voorziening Basispakket verwerkt om de weerstandscapaciteit van dit 
programma te vergroten. Hierdoor wordt het risico op een aanvullende bijdrage vanuit gemeenten verkleind, 
wanneer risico's zich daadwerkelijk voordoen. Het doteren aan deze voorziening (tot het minimale risiconiveau) 
volgt het beleidskader van de Nota Reserves en Voorzieningen 2017 (vastgesteld in het AB van februari 2017). Het 
actuele risicoprofiel en de weerstandscapaciteit zijn nader toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing. 
 
5.4.8 Dotatie aan voorziening Basispakket ten behoeve van tariefegalisatie stortplaats 
In de meerjarenbegroting is een dotatie aan de voorziening Basispakket van € 600.000 verwerkt. Dit bedrag wordt 
verspreid over 2021 en 2022 toegevoegd in het kader van tariefegalisatie voor de kosten van de stortplaats dat 
sinds begrotingsjaar 2017 wordt toegepast. Voor de begrotingsjaren 2017 t/m 2019 is dit bedrag uit de voorziening 
onttrokken. Wanneer de exploitatiekosten van de stortplaats per 2021 (na overdracht van de stortplaats) komen te 
vervallen (zie 5.4.6), wordt dit vanaf 2021 gecompenseerd door toevoegingen aan de voorziening. Hierdoor wordt 
fluctuatie van het tarief afvalstoffenheffing tegengegaan en tegelijkertijd de weerstandscapaciteit van het 
basispakket vergroot. 
 
5.4.9 Erfpachtcanon GR Regio Rivierenland 
Deze grondpercelen waarop Avri werkt zijn (ook sinds de verzelfstandiging van Avri) in eigendom van GR Regio 
Rivierenland en worden in erfpacht uitgegeven aan Avri. Regio Rivierenland ontvangt hiervoor via een 
erfpachtcanon een vergoeding van GR Avri ter hoogte van € 133.000. Dit bedrag compenseert de niet af te 
bouwen, structurele desintegratiekosten bij Regio Rivierenland als gevolg van de afsplitsing (naast een 
aanvullende rentecompensatie voor de financiering van deze gronden, zoals weergegeven in de paragraaf 
Financiering). De bij de afsplitsing van Regio Rivierenland afgesproken herziening van de grondslag van dit bedrag 
per 2020 heeft nog niet plaatsgevonden en is daarom in de meerjarenbegroting niet bijgesteld.  
 
5.4.10 Overige kosten 
De overige kosten bestaan voornamelijk uit de productbudgetten voor communicatie, onderhoudskosten van 
inzamelmiddelen en dienstverlening van marktpartijen. Zoals aangegeven in de kadernota worden dergelijke 
kosten per 2020 geïndexeerd met 2,5%. De kosten stijgen met € 159.000 ten opzichte van 2019. Dit wordt 
veroorzaakt door verhoging van het budget voor plastic afvalzakken (€ 175.000). 
 
Met de invoering van het nieuwe afvalbeleid  is door het Algemeen Bestuur gekozen om voor de inzameling van 
plastic en drankkartons de huidige restafval mini containers te gebruiken. Ervaringen elders leren echter dat 
vervuiling toetreedt in de mini container en dit moeilijker te controleren is. Het losse plastic in de container zorgt 
voor vervuiling van de openbare ruimte bij het omwaaien van mini container en het lossen in de zijlader auto.  
Voor de handhaving is het veel effectiever om te controleren als de plastic zakken uit de mini container kunnen 
pakken en op vervuiling in de zak dan wel in de container kunnen controleren. In 2020 monitoren we of we het 
gebruik van plastic afvalzakken doorzetten in de volgende jaren. We gaan hier in de meerjarenbegroting 
vooralsnog vanuit. 
 
5.4.11 Opbrengsten grondstoffen 
De opbrengsten bestaan uit de verkoop van diverse ingezamelde (en gesorteerde) grondstoffen zoals papier, 
textiel en kunststofverpakkingen. Deze opbrengsten worden in mindering gebracht op de hiervoor beschreven 
uitvoeringskosten om de benodigde dekking vanuit het tarief afvalstoffenheffing te bepalen.  
 
In onderstaande tabel zijn de verwerkingsopbrengsten nader gespecificeerd.  
 

 
         Tabel 5: verwerkingsopbrengsten grondstoffen t/m 2023 

  

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen meerjarenbegroting 2020-2023

bedragen x € 1.000 jaarrek begr begr begr begr begr

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Verwerkingsopbrengsten

Papier 1.194 1.477 1.237 1.218 1.200 1.182

Kunststof verpakkingen 3.041 3.185 2.987 2.987 2.987 2.987

Textiel 810 721 685 685 685 685

Drankenkartons 171 211 211 211 211 211

Overige opbrengststromen 592 574 531 531 544 544

Totaal opbrengsten 5.808 6.169 5.651 5.632 5.627 5.610
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Papier 
De ontwikkelingen op de papiermarkt hebben een direct effect op het resultaat van Avri. In 2018 is de Chinese 
markt deels gesloten om de lokale inzameling van oud papier in China te stimuleren en moest de Europese markt 
op zoek naar andere afzetkanalen. Dit leidde in eerste instantie tot een daling van het tarief. Op dit moment vindt 
de afzet voornamelijk binnen Europa plaats en lijkt de papiervergoeding de laatste maanden te stabiliseren. In de 
begroting 2020 wordt het tarief bijgesteld naar € 90 per ton (realisatie 2018 gemiddeld € 91 per ton).  
 
Het te verwerken tonnage papier neemt jaarlijks  af door toenemende digitalisering. De digitalisering zorgt enerzijds 
voor een daling van folders en bladen en anderzijds voor een stijging van het aantal karton binnen deze fractie, dat 
lichter is dan papier. Deze stijging wordt verklaard door een toenemend aantal inkopen op internet. Het totale effect 
op de verwerkingsopbrengsten in de begroting 2019 is € 240.000. 
 
Kunststof verpakkingen 
In de Raamovereenkomst verpakkingen zijn door de VNG (namens de gemeenten), het Afvalfonds (namens het 
verpakkende bedrijfsleven) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu afspraken gemaakt over de inzameling en 
recycling van verpakkingen. Gemeenten worden, in het kader van de producentenverantwoordelijkheid voor 
verpakkingen, vergoed voor het inzamelen, sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingen en drankenkartons. 
De vergoedingen die gemeenten hiervoor ontvangen lopen de komende jaren terug en is nog niet definitief 
vastgesteld door de raamovereenkomst partijen. Dit betekent dat we verwachten (mede op basis van de trend in 
afgelopen jaren) dat de Avri gemeenten minder inkomsten ontvangen voor het verpakkingsmateriaal dat wordt 
ingezameld, gesorteerd en vermarkt. De verwerkingsopbrengsten dalen ten opzichte van 2019 met € 198.000. 
 
Bij kunststof en drankenkartons wordt vanuit de branche gekeken naar een nieuw regiemodel voor de inzameling 
van kunststof verpakkingen en drankenkartons. In dit nieuwe regiemodel zijn er twee mogelijkheden: alleen een 
vergoeding voor inzamelen (voormalig model t/m 2014) of inzamelen, sorteren en vermarkten (huidige model vanaf 
2015). Vanuit de VNG is er nog geen overkoepelende overeenkomst. Avri heeft het contract (huidige model) met 
de huidige verwerker tot  1 maart 2020 verlengd met optie tot verlenging van nog één jaar. In de loop van 2019 
wordt meer bekend of er al dan niet een gewijzigde vergoedingenstructuur komt en wat eventueel de startdatum en 
vergoeding zal zijn.  
 
De vervuiling in de ingezameld hoeveelheid neemt landelijk toe o.a. door toename van ‘diftar’ inzameling, waarbij 
betaald wordt voor het restafval. Dit heeft tot gevolg dat er meer restafval bij andere grondstoffen worden 
aangeboden, waardoor minder herbruikbare stromen uitgesorteerd worden. Deze ontwikkeling is opgenomen in het 
risicoprofiel van Avri.  
 
Textiel 
De vervuiling van textiel neemt op nationaal niveau toe door de toenemende invoering van inzamelmethoden als 
diftar. Avri heeft in november 2018 het contract verlengd voor de afzet van het ingezamelde textiel. Vervuiling moet 
betaald worden en gaat ervoor zorgen – evenals voor andere gemeenten in Nederland - dat we per 2020 een 
daling van de opbrengsten gaan zien van het textiel. Ook zien we dat de samenstelling van het textiel veranderd. 
De hoeveelheid herdraagbaar textiel (het meest waardevol) neemt sterk af. Dit heeft  te maken met de mindere en 
goedkopere kwaliteit die op de markt wordt gezet en betere afvalscheiding door onze inwoners. Deze mindere 
kwaliteit kan worden omgezet in vezels maar deze techniek is nog onvoldoende doorontwikkeld wat weer effect 
heeft op de inkomsten. 
 
Drankenkartons 
De opbrengsten wijzigen niet ten opzichte van de aannames uit de begroting 2019. De vergoeding in de 
raamovereenkomst blijft gelijk en wordt de laatste jaren ook vergoed. Ook hiervoor geldt dat de vergoeding nog 
niet definitief is vastgesteld door de VNG (namens de gemeenten), het Afvalfonds (namens het verpakkende 
bedrijfsleven) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
 
Overige opbrengststromen 
In deze categorie zijn de verwerkingsopbrengsten van o.a. wit en bruingoed, glas en schroot opgenomen. De 
daling van opbrengsten wordt veroorzaakt door een lagere vergoeding voor het ingezamelde glas. De voormalige 
sorteerlocatie voor het glas in onze regio is gesloten, waardoor we moeten uitwijken naar een andere locatie. Dit 
zorgt voor een stijging van transportkosten die wordt verrekend in de vergoeding van het glas. 
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5.4.12 Inzet Voorziening Basispakket 
De voorziening Basispakket wordt de laatste jaren niet meer ingezet om de afvalstoffenheffing te verlagen. De 
voorziening bevindt zich dankzij de onttrekkingen van de afgelopen jaren al geruime tijd  onder  het vereiste niveau 
voor dekking van risico's van het basispakket. In 2019 is de voorziening op begrotingsbasis uitsluitend ingezet 
vanwege tariefegalisatie voor de kosten van de stortplaats. Dit is nader toegelicht in par. 5.4.9  Vanaf 2020 wordt 
de voorziening niet meer ingezet, maar wordt er juist gedoteerd aan de voorziening om deze aan te vullen tot het 
minimale niveau (zie par. 5.4.8). 
 
5.4.13 Inzet Voorziening stortplaats 
Op basis van de actuele raming voor de uitgaven van de nazorg en overdracht van de stortplaats verwachten we - 
evenals in 2019 -  € 63.000 uit de voorziening stortplaats te kunnen inzetten ten gunste van het basispakket. 
Wanneer het doelvermogen voor de provincie toeneemt (zie par. 5.4.6) zal een bijdrage uit de afvalstoffenheffing 
worden gevraagd. Het verloop van de voorziening stortplaats is weergegeven in par. 16.9. 
 
5.4.14 Inzet Reserve Bedrijfsafval 
Zoals in de kadernota 2020 aangekondigd, worden de resultaten van het programma Bedrijfsafval ingezet ten 
gunste van de afvalstoffenheffing. Dit is mogelijk gezien de positieve resultaten van de afgelopen jaren, die zijn 
afgestort naar de Reserve Bedrijfsafval. In de Nota Reserves en Voorzieningen 2017 is voor deze reserve 
beschreven dat het surplus boven het maximum van € 200.000 vrij besteedbaar is. Voor 2020 wordt het verwachte 
surplus van € 113.000 ingezet ten gunste van het basispakket. In de meerjarenbegroting neemt de inzet voor het 
basispakket af door daling van de jaarlijkse resultaten van het programma Bedrijfsafval (zie hoofdstuk 7).   
 
5.5 Programmabaten en -lasten 

De lasten van het programma basispakket worden gedekt door de baten uit de ingezamelde grondstoffen en de 
afvalstoffenheffing. De opbouw van de baten afvalstoffenheffing is weergegeven in de paragraaf Lokale Heffingen 
en zijn gebaseerd op de in dit hoofdstuk uitgewerkte lasten. In deze paragraaf is (evenals in tabel 7) tevens de 
toegerekende overhead inzichtelijk gemaakt. In onderstaande tabel worden de baten en lasten nader 
gespecificeerd en worden de stortingen en onttrekkingen uit de reserves inzichtelijk.   
 

 
       Tabel 6: Overzicht baten en lasten programma basispakket  
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Baten en lasten per taakveld 
Op basis van het vernieuwde BBV zijn in onderstaande tabel de baten en lasten per taakveld uiteengezet. In deze 
tabel worden de kosten van kwijtschelding (taakveld 6.3, onderbouwd in de paragraaf Lokale Heffingen) en de 
doorbelaste overhead (taakveld 0.4) inzichtelijk gemaakt. De totalen van dit programma komen terug in het 
totaaloverzicht van baten en lasten (zie hoofdstuk 15). 
 

 
    Tabel 7: Overzicht baten en lasten programma basispakket 

 
5.6 Beleidsindicatoren 
Als gevolg van de vernieuwde verslaggevingregels (BBV) zijn verplicht in de programma verantwoording op te 
nemen beleidsindicatoren gedefinieerd. Hierdoor wordt vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroot. 
In het programma Basispakket is voor Avri de beleidsindicator 'Omvang huishoudelijk restafval' (taakveld 7 
Volksgezondheid en Milieu) relevant. In onderstaande tabel is deze beleidsindicator uitgewerkt. De kilo's 
huishoudelijk restafval per inwoner zijn per regiogemeente gepresenteerd en afgezet tegen de nationale 
gemiddelden. Daarnaast worden in deze paragraaf op verzoek van het bestuur een aantal benchmark gegevens 
gepresenteerd. Deze zijn gebaseerd op cijferonderzoek waarbij gebruik is gemaakt van gegevens van het CBS en 
de Benchmark Huishoudelijk Afval 2017. 
 
Kilo’s restafval per inwoner per jaar 
 

 
       Tabel 8: Beleidsindicator huishoudelijk restafval  
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De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar is in onderstaande grafiek visueel weergegeven.  
 

 
 
Uit de grafiek blijkt dat het landelijke gemiddelde een dalende trend vertoont de laatste jaren. Dit wordt verklaard 
door toenemende invoering van financiële prikkels en comfortprikkels in Nederland om afval scheiden te 
bevorderen. De hoeveelheid restafval blijft in de Avri gemeenten de laatste jaren op gelijk niveau. Dit maakt 
duidelijk dat invoering van nieuw beleid nodig is om een verdere daling van de hoeveelheid restafval in onze regio 
te bewerkstelligen. 
 
Afvalscheiding 
Het afvalscheidingspercentage is het percentage huishoudelijk afval dat we gescheiden inzamelen en als grondstof 
wordt hergebruikt. Deze indicator geeft inzicht in de mate van afvalscheiding door inwoners. In onderstaande 
grafiek wordt het percentage van de Avri gemeenten afgezet tegen de landelijke gemiddelden voor de periode 
2014-2017. 
 

 
 
Uit deze grafiek blijkt dat de inwoner van de Avri gemeenten beter afval scheiden dan gemiddeld in Nederland, een 
mooi resultaat! 
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6  PROGRAMMA PLUSPAKKET 
 
 
 
 
 

IBOR 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.1 Inleiding 
In dit programma zijn diensten opgenomen die individuele gemeenten in aanvulling op het basispakket 
contractueel van Avri kunnen afnemen. Dankzij dit pluspakket levert Avri een breed dienstenpakket voor haar 
gemeenten. De grootste activiteit binnen het pluspakket betreft het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte 
(IBOR). Dit bevat zowel de uitvoering- en beheertaken op het gebied van groen, grijs, riolering, verkeer, openbare 
verlichting, begraafplaatsen, speeltuinen, gladheidbestrijding en ongediertebestrijding als de intake en afhandeling 
van meldingen in de openbare ruimte. Verder levert Avri diensten op diverse thema´s van toezicht en handhaving 
van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Tot slot worden voor een aantal gemeenten de afvalstromen uit 
de openbare ruimte verwerkt, extra inzamelrondes van GFT afval gereden en geven we voorlichting over 
zwerfafval op het voortgezet onderwijs.   
 
6.2 Wat willen we bereiken? 
Avri streeft naar partnerschap met haar gemeenten als het gaat om 'Schoon, Heel en Veilig' in de openbare ruimte. 
Binnen dit partnerschap wil Avri een betrouwbare partij zijn die zonder winstoogmerk extra klantwaarde levert 
vanwege haar regionale binding, jarenlange ervaring in de regio en diversiteit en samenhang in het aanbod van de 
dienstverlening. Hierbij staat een bedrijfsmatige, transparante en klantgerichte aanpak voorop. Deze klantwaarde 
bieden we wanneer het gaat om daling van kosten, verbetering van kwaliteit, perspectief voor medewerkers, 
innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is vooral te danken aan de goede en intensieve 
samenwerking tussen de vier opdracht gevende gemeenten en Avri. 
 
De huidige omvang van de IBOR-taken stelt ons in staat professioneel, snel en flexibel te reageren en de inzet 
dusdanig te organiseren waar deze nodig is, waardoor we het 'Schoon, Heel en Veilig' houden van de openbare 
ruimte steeds efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren. De goede afstemming en samenwerking met de 
medewerkers van de gemeenten levert een belangrijke bijdrage aan dit goede resultaat. Ook de ontwikkeling van 
een uniforme rapportage- en begrotingsstructuur (dienstenstructuur) draagt bij aan het verder professionaliseren 
van de afdeling IBOR van Avri. 
 
Avri biedt de diensten uit het pluspakket tegen kostprijs aan. Dit betekent dat op deze activiteiten geen winst door 
Avri wordt behaald. In de overeenkomsten die Avri met gemeenten afsluit voor de pluspakket activiteiten is voor 
IBOR afgesproken dat alle lusten en lasten voor rekening van de gemeenten komen. Er is zodoende geen 
weerstandscapaciteit voor IBOR bij Avri ingericht, maar uitsluitend voor de operationele risico's van de andere 
pluspakket activiteiten. Voor activiteiten waarin de overeenkomst de risico's niet afdekt, worden de geringe 
exploitatieresultaten verrekend met de reserve Pluspakket van Avri. 
 
Met enkele gemeenten heeft Avri individuele dienstverleningsovereenkomsten (DVO) afgesloten voor het beheer 
van de openbare ruimte en voor taken op het gebied van handhaving. Voor de begroting hanteert Avri de geldende 
DVO's als uitgangspunt. De werkbegrotingen voor 2020 zijn op dit moment nog niet vastgesteld. Op basis van de 
huidige afspraken zal Avri de werkbegrotingen bij de geldende DVO’s vóór 1 juli 2019 aanbieden aan de 
betreffende gemeenten.  
 

Dit programma gaat over: 

de aanvullende activiteiten die Avri verricht voor 

gemeenten zoals het Integraal Beheer van de Openbare 

Ruimte (IBOR) en handhavingstaken. 
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De baten en lasten bij dit programma zijn gebaseerd op de op 30 juni 2018 aangeleverde werkbegrotingen 2019. 
Daarbij wordt in deze GR begroting verondersteld dat zich geen wijzigingen in de het dienstverleningspakket zullen 
voordoen. Wel is in deze GR begroting rekening gehouden met de verwachte ontwikkeling van de loonkosten en 
van de overhead. Gemeenten waarmee een DVO is afgesloten kunnen hieruit de hoogte van de autonome 
kostenontwikkeling voor 2020 van de Avri dienstverlening afleiden.  
 
De uiteindelijke toerekening van deze loon- en overheadkosten aan de werkbegroting van de individuele 
gemeenten in het pluspakket is afhankelijk van eventuele wijzigingen in de te leveren diensten en de daaruit 
volgende personele inzet. Ook de directe kosten van de dienstverlening Pluspakket (o.a. het uitbesteed werk) 
worden bijgesteld in de per 1 juli aan te leveren werkbegroting 2019, die gebaseerd is op de overeengekomen 
DVO afspraken. 
 
6.3 Wat gaan we daar in 2020 voor doen? 
 
Data gestuurd werken: efficiënt en effectief 
Om de effectiviteit van ons werk te vergroten is een begin gemaakt om data-gestuurd te werken. Bij deze methode 
worden gegevens (data) verzameld over bijvoorbeeld het vervuilingspatroon van wegen. Na analyse van deze 
gegevens wordt een zo effectief mogelijke veegroute opgesteld voor het  vegen van de wegen. Zo wordt alleen 
geveegd op die plaatsen waar het ook noodzakelijk is en wordt het werk voor onze machinisten meer divers. Ook 
verzamelt Avri gegevens over de vullingsgraad van de afvalbakken. Dit doen we door de afvalbakken te voorzien 
van een chip die aangeeft wanneer een afvalbak moet worden geleegd. Dit voorkomt het te laat of te vroeg legen 
van de afvalbakken.  
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen: iedereen telt 
Sinds 2012 voert Avri IBOR-taken uit en is er een intensieve samenwerking ontstaan met Werkzaak Rivierenland, 
Inovium, UWV en de sociale afdelingen van de gemeenten Buren en Neder-Betuwe. Het begon met het 
detacheren van een beperkte doelgroep, in 2018 is dit uitgegroeid naar ca. 90 fte. Deze collega's werken onder 
begeleiding in de openbare ruimte. Inmiddels is de doelgroep uitgebreid en begeleiden wij mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt - waaronder P-wet, Wajong, Wia en statushouders - in het arbeidsproces, via diverse 
werkervaringsplaatsen, stages en leerwerkroutes. Ook heeft Avri zijn in 2018 meerdere personen naar een 
betrekking buiten Avri begeleid en zijn onder meer 14 personen ‘werkfit’ gemaakt waardoor de kans op betaald 
werk is vergroot. Hierdoor  wordt minder beroep gedaan op de sociale voorzieningen bij de gemeenten. 
 
Handhaving en toezicht: bevorderen van gewenst gedrag 
Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om de handhavers aanvullend – dus naast hun ASV-taken – in te zetten 
om toezichthoudende- en opsporingstaken uit te voeren op zaken die in diverse wet- en regelgeving is opgenomen 
ten aanzien van de openbare ruimte (genaamd ‘domein 1’). De thema's waarop de handhavingsactiviteiten ingezet 
kunnen worden zijn bijvoorbeeld hondenoverlast, jeugdoverlast, parkeeroverlast, toezicht op de Drank en Horeca 
wetgeving, controles op evenementen of het toezicht houden op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De 
afspraken over het gewenste takenpakket worden in een DVO vastgelegd met de betreffende gemeente en 
separaat begroot en afgerekend. 
Het gedrag van inwoners en bezoekers van ons gebied wordt door onze handhavers positief beïnvloed. Dit doen 
ze door het geven van voorlichting over en toelichting op het gemeentelijk beleid. Maar ook in voorkomende 
gevallen door het geven van waarschuwingen of bekeuringen. Juist het integrale karakter – handhaven op alle 
misstanden in de openbare ruimte – maakt dat inwoners de handhavende acties ook op waarde schatten; er wordt 
alomvattend opgetreden, zoals de inwoners ook verwachten. 
 
6.4 Wat gaat dat kosten?  
Avri voert de diensten in het pluspakket uit tegen kostprijs. Dit betekent dat er geen financieel resultaat door Avri 
wordt behaald op deze activiteiten. Het saldo van baten en lasten is derhalve € 0. De totale kosten worden 
doorberekend naar de gemeenten waarbij deze voor de IBOR activiteiten uiteindelijk één op één verrekend worden 
met de gemeenten (zoals beschreven in de raamovereenkomsten tussen Avri en de gemeenten). Om deze reden 
houdt Avri geen (risico)reserves voor de IBOR activiteiten aan, maar uitsluitend voor de operationele risico's van de 
andere pluspakket activiteiten. Voor de overige (niet IBOR) activiteiten worden (afhankelijk van de gesloten 
overeenkomst) eventuele financiële verschillen op realisatiebasis verrekend met de Reserve Pluspakket.  
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               Tabel 9: meerjarenbegroting programma pluspakket 
 

6.4.1 Integraal Beheer Openbare Ruimte 
Avri voert voor 4 gemeenten de uitvoering- en beheertaken in de openbare ruimte uit op het gebied van groen, 
grijs, riolering, verkeer en vervoer, openbare verlichting, begraafplaatsen, speeltuinen, gladheidbestrijding en 
ongediertebestrijding. Avri maakt hiervoor naast de  inzet van eigen personeel en tractie gebruik van diensten van 
derden (onderaannemers). De totale - geraamde lasten per IBOR gemeente zijn in onderstaande tabel 
uiteengezet. De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op de concept werkbegrotingen 2019 die Avri heeft opgesteld 
op basis van de op dat moment geldende dienstverleningsovereenkomst.  
 
Ten aanzien van de uitvoeringslasten zijn uitsluitend de loonkosten en overhead voor 2020 geactualiseerd op basis 
van de uitgangspunten in de kadernota 2020. 
 

 
            Tabel 10: uitvoeringslasten DVO's IBOR 

 
De specifieke werkbegrotingen 2020 voor IBOR worden de komende maanden door Avri opgesteld en 
geactualiseerd op basis van de geldende DVO afspraken en eventuele inzichten tijdens de uitvoering in 2018. 
Deze begrotingen worden voor de zomervakantie met de IBOR gemeenten besproken zodat deze onderdeel 
kunnen uitmaken van het eigen begrotingsproces. Besluitvorming omtrent kwaliteit en kwantiteit en de daarmee 
gepaard gaande kosten is voorbehouden aan de betreffende gemeenten. 
 
Overheadlasten per IBOR gemeente 
Op verzoek van de IBOR gemeenten wordt de ontwikkeling van de overheadlasten per gemeente inzichtelijk 
gemaakt. In onderstaande tabel zijn de overheadcijfers uit de GR begroting 2020 afgezet tegen de overhead uit de 
IBOR werkbegrotingen 2019, volgens de overheaddefinities van taakveld 0.4 (zie programma Algemene baten en 
lasten). Door de ontwikkeling van de overhead per gemeente inzichtelijk te maken, kunnen de gevolgen daarvan 
voor de uitvoeringsbudgetten 2020 van de gemeenten tijdig worden besproken. De IBOR gemeenten kunnen - 
evenals de andere gemeenten -  in haar rol als deelnemer/eigenaar in het GR begrotingsproces eventueel gebruik 
maken van een zienswijze hieromtrent. De in de GR begroting opgenomen overhead zal worden verwerkt in de 
individuele werkbegrotingen 2020.  
 

Ontwikkeling uitvoeringslasten per                     

IBOR gemeente

GR 

jaarrekening 

2018

IBOR 

begroting 

2019

GR 

begroting 

2020

Verschil 

begroting Verschil %

Gemeente Buren IBOR 2.358 2.446 2.484 39 1,6%

Gemeente Neerijnen IBOR 3.073

Gemeente West Betuwe IBOR 1.720 1.749 29 1,7%

Gemeente Neder Betuwe IBOR 1.665 1.884 1.911 27 1,4%

Gemeente Tiel IBOR 4.629 4.752 4.812 61 1,3%

Totaal DVO's IBOR 11.725 10.801 10.956 155 1,4%
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Uit onderstaande tabel blijkt een gelijkblijvende overhead voor de IBOR DVO’s, welke gevolg is van enerzijds een 
stijging van de concernoverhead en anderzijds een daling van de afdelingsoverhead IBOR. De huidige bedragen 
per gemeente zijn gebaseerd op de inzet van personeel volgens de werkbegroting 2019. De uiteindelijke 
toerekening van overheadkosten in het pluspakket aan de individuele werkbegroting 2020 is afhankelijk van 
eventuele wijzigingen in de te leveren diensten en de daaruit volgende personele inzet. De uitkomsten per 
gemeente kunnen hierdoor verschillen.  
De toelichting op de ontwikkeling van de Avri overhead is uitgewerkt in par. 8.3.  
 

 
            Tabel 11: ontwikkeling overheadlasten DVO's IBOR per 2020 
 

6.4.2 Handhaving 
Voor het toezicht en handhaving in gemeente Tiel heeft Avri een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente 
afgesloten. Avri voert daarnaast op contractbasis voor enkele gemeenten toezicht en handhaving op (onderdelen) 
van de APV uit, zoals parkeren en hondenbeleid. Avri voert in de betreffende gemeenten haar handhavingstaken 
integraal uit (zowel ASV als APV). Op deze wijze worden de taken efficiënt uitgevoerd. Het totaal aan 
uitvoeringsbudgetten bedraagt € 1.119.000. 
 
6.4.3 Extra GFT inzameling 
De gemeenten Neerijnen en West Maas en Waal maken de laatste jaren gebruik van de extra inzamelrondes voor 
GFT afval in de zomermaanden. Deze activiteit wordt gefinancierd door de huishoudens uit deze gemeenten 
middels een opslag op het basistarief van de afvalstoffenheffing. Avri verzorgt met ingang van 2019 de extra GFT 
inzameling voor de huishoudens in de nieuwe fusiegemeente West Betuwe. Per 2020 stijgt de kostprijs met € 0,15 
(2%) naar € 6,93 als gevolg van autonome prijsstijgingen. De baten en lasten stijgen (dankzij de toename van 
aantal huishoudens) met € 117.000 naar € 197.000. 
 
6.4.4 Overige pluspakket activiteiten 
De overige activiteiten in het pluspakket bestaan met name uit de verwerking van afvalstromen uit de openbare 
ruimte voor diverse gemeenten en voorlichting (eventueel inclusief handhaving) op zwerfafval bij het voortgezet 
onderwijs. Het totaal aan baten en lasten bedraagt € 70.000. 
 
6.5 Programmabaten en -lasten 

Het overzicht van baten en lasten van dit programma is weergegeven in onderstaande tabel. De totalen van dit 
programma komen terug in het totaaloverzicht van baten en lasten (zie hoofdstuk 15). 
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       Tabel 12: Overzicht baten en lasten programma pluspakket 

Baten en lasten per taakveld 
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten per taakveld uiteengezet. In deze tabel komt het gevarieerde 
productenpakket binnen IBOR tot uitdrukking en wordt de overhead inzichtelijk gemaakt. De totalen van dit 
programma komen terug in het totaaloverzicht van baten en lasten (zie hoofdstuk 15).  
 

 
                    Tabel 13: Overzicht baten en lasten programma pluspakket per taakveld 

begr begr begr begr

2020 2021 2022 2023

Lasten

Taakveld 0.2 Burgerzaken 4 4 4 4

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 866 876 883 890

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 3.019 3.054 3.080 3.105

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 14 14 14 14

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 13 13 13 14

Taakveld 3.4 Economische promotie 162 164 165 166

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 251 254 256 258

Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 4.722 4.777 4.816 4.855

Taakveld 7.2 Riolering 1.108 1.121 1.130 1.139

Taakveld 7.3 Afval 74 75 75 76

Taakveld 7.4 Milieubeheer 10 11 11 11

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen 412 416 420 423

Taakveld 0.4 Overhead 1.899 1.911 1.949 1.988

Totaal lasten programma pluspakket 12.553 12.689 12.816 12.944

Baten

Taakveld 0.2 Burgerzaken 6 6 6 6

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.154 1.166 1.179 1.192

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 3.527 3.565 3.601 3.636

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 14 14 14 14

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 19 19 20 20

Taakveld 3.4 Economische promotie 223 225 228 230

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 275 279 281 284

Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 5.423 5.472 5.525 5.579

Taakveld 7.2 Riolering 1.262 1.276 1.288 1.301

Taakveld 7.3 Afval 126 128 129 131

Taakveld 7.4 Milieubeheer 12 12 12 12

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen 521 526 532 537

Totaal baten programma pluspakket 12.563 12.689 12.816 12.944

Saldo van baten en lasten 10 0 0 0

Taakveld 0.10 Mutaties reserves 10 0 0 0

Resultaat na bestemming 0 0 0 0

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA PLUSPAKKET PER TAAKVELD
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7 PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 
 
 
 
 
 
 

BEDRIJFSAFVAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1 Inleiding  
Avri voert in beperkte mate commerciële activiteiten uit in de vorm van inzameling, inname en het laten verwerken 
van afval dat vrijkomt bij bedrijven. De dienstverlening aan bedrijven is ondersteunend aan de basistaken, gericht 
op het zo goed mogelijk benutten en inzetten van beschikbare productiemiddelen en vormt een beperkt onderdeel 
van de bedrijfsvoering en van de omzet. 
 
7.2 Wat willen we bereiken? 
De uitvoering van dit programma beoogd meerdere doelen. Door uitvoering van dit programma willen we uiting 
geven aan de regionale maatschappelijke betrokkenheid van Avri. Door verbinding met het regionale bedrijfsleven 
en sponsoring in natura tijdens regionale evenementen wordt de zichtbaarheid van Avri in de regio vergroot. We 
zetten in op het bevorderen van circulariteit bij bedrijven. 
 
Daarnaast beogen we een verlaging van de afvalstoffenheffing door inzet van het resultaat van bedrijfsafval. Het 
financiële resultaat de laatste jaren is verbeterd als gevolg van de aantrekkende economie. De marktvergoeding 
voor het ingezamelde bedrijfspapier heeft nog altijd grote invloed op het resultaat en ook de markt voor inzameling 
van bedrijfsafval is in beweging. Het behalen van voldoende rendement blijft ondanks deze situatie het streven.  
 
Tot slot is het optimaal benutten van beschikbare middelen voor afval- en grondstofinzameling een doel. De 
bedrijfsvoering van dit programma heeft veel raakvlakken met de huishoudelijke inzamelactiviteiten. Hierbij is het 
streven om productiemiddelen optimaal in te zetten om voor beide programma's de kosten zo laag mogelijk te 
houden. Evenals bij huishoudelijke afvalstromen, willen we ook voor bedrijven de afvalscheiding verder 
optimaliseren en hierdoor werken aan duurzaamheid. We denken hierbij aan drankenkartons en kunststof 
verpakkingen.   
  

Dit programma gaat over: 

de inzameling en verwerking van afval 

van bedrijven. 
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7.3 Wat gaan we daar in 2020 voor doen? 
 
Ondersteunen bij verbetering afvalscheiding 
Graag willen we onderscheidend zijn en blijven op de markt van bedrijfsafval. Zo  gaat Avri met WerkCE, ontstaan 
uit de Nationale denktank van de NVRD, een traject starten op het gebied van circulaire economie allereerst 
binnen onze eigen organisatie. Het doel is bewustzijn omtrent circulaire economie en duurzaamheid bij andere 
bedrijven en binnen Avri e vergroten, te beginnen met ons eigen inkoopbeleid. De ervaring die we hierbij opdoen 
willen we gaan inzetten bij bedrijven die al klant zijn maar ook bij potentiële nieuwe klanten. Daarnaast zullen wij 
scholen, verenigingen en bedrijven blijven benaderen om samen tot verbetering van afvalscheiding te komen. 
 
Dienstenpakket bedrijfsafval 
Daarnaast zetten we onderstaande activiteiten voort in 2020: 
- Inzameling van afval en grondstoffen bij ongeveer 2.300 bedrijfsklanten, met name Midden en Klein   
  Bedrijf (MKB). 
- Nieuwe klantbenadering: focus op dienstverlening aan scholen en verenigingen. 
- Inname van afval en grondstoffen van bedrijfsklanten op onze overslaglocatie Geldermalsen. 
- Op- en overslag van afval en grondstoffen van bedrijfsklanten. 
- Het laten verwerken van afval- en grondstofstromen van bedrijfsklanten. 
- Sponsoring in natura van evenementen in de regio, zoals Appelpop, Fruitcorso, Rode Kruis Bloesemtocht en 
Dijkensport (zie volgende alinea) 
 
Sponsoring in natura 
De kosten voor sponsoractiviteiten van Avri worden gefinancierd uit dit programma voor het verrichten van 
diensten bij non-profit evenementen in de regio zoals Rode Kruis Bloesemtocht en Appelpop. De sponsorbijdrage 
in natura bedraagt omgerekend € 22.500. Hierdoor werkt Avri aan haar maatschappelijke betrokkenheid en kan het 
zich profileren als maatschappelijk betrokken overheidsorganisatie. De doelstelling voor sponsoring door Avri is het 
uitdragen van de kernwaarden van Avri. De kernwaarden zijn: betrokken, klantgericht en duurzaam.  
 
Het sponsorbudget biedt ruimte om - buiten de bestaande activiteiten - eventuele andere aanvragen voor 
sponsoring in natura te kunnen honoreren die aan de volgende criteria voldoen: 

• geen winstoogmerk van het evenement; 

• het evenement past bij de kernwaarden van Avri; 

• groot bereik (veel bezoekers uit regio Rivierenland en omgeving); 

• het evenement valt buiten de richtlijnen die zijn opgesteld voor 'activiteitenafval'  
(activiteitenafval maakt op basis van bestuursbesluit uit 2009 onderdeel uit van het programma 
basispakket).  

 
7.4 Wat gaat dat kosten?  
De opbrengsten en kosten van het programma Bedrijfsafval zijn weergegeven in onderstaande tabel.  
 

 
             Tabel 14: meerjarenbegroting programma bedrijfsafval 

MEERJARENBEGROTING PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 2020 - 2023

jaarrek begr begr begr begr begr

2018 2019 2020 2021 2022 2023

OPBRENGSTEN

Opbrengsten inzameling bedrijfsafval 1.207 1.242 1.326 1.346 1.366 1.387

Opbrengsten locatie De Meersteeg 483 530 534 545 556 567

Opbrengsten grondstoffen 256 249 198 195 192 189

Overige opbrengsten 53 33 33 33 33 33

TOTAAL OPBRENGSTEN 1.999 2.053 2.090 2.118 2.146 2.175

KOSTEN

Personeelskosten 694 803 737 752 767 782

Kosten materieel 253 244 243 247 251 255

Afval verwerkingskosten 737 735 882 882 882 882

Kapitaallasten 44 37 41 47 50 49

Overige kosten 121 95 119 121 123 125

TOTAAL KOSTEN 1.849 1.915 2.022 2.049 2.073 2.093

Resultaat voor vennootschapsbelasting 150 139 68 69 73 82

Vennootschapsbelasting 20% -30 -28 -14 -14 -15 -16

Resultaat na vennootschapsbelasting 120 111 54 55 59 66
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Toelichting op de begroting 2020-2023 
Zoals reeds aangekondigd in de jaarstukken 2018, verwachten we een daling van het resultaat naar € 68.000 (voor 
Vpb). Het rendement op de omzet is 4%. Belangrijkste oorzaak van deze daling is de stijging van de 
verwerkingskosten voor het bedrijfsafval met ca. 35% als gevolg van een aanbesteding. Eind 2018 is er een 
Europese aanbesteding geweest voor het verbranden van ons bedrijfsmatige restafval. Gezien de krapte op de 
verbrandingscapaciteit op de markt  voor zowel huishoudelijk als bedrijfsmatig restafval  was er maar 1 inschrijver. 
Het verwerkingstarief waarvoor is ingeschreven is hoger uitgevallen dan verwacht. De overeenkomst is afgesloten 
voor de jaren 2019 en 2020 met een eenzijdige optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar. In de meerjarenbegroting 
wordt deze stijging structureel verwerkt, aangezien onzeker is wat de marktomstandigheden na afloop van deze 
overeenkomst zullen zijn. We kijken hier kritisch naar in de afweging voor eventuele (eenzijdig afgedwongen) 
verlenging van het contract. De effecten van de aanbesteding voor 2019 zullen worden verwerkt in de 
bestuursrapportage 2019. 
 
Een dergelijke stijging willen we (en mogen we voor sommige klanten op basis van het contract) niet volledig 
doorberekenen aan de klanten aangezien de concurrentiepositie dan onder druk komt te staan. Dit heeft tot gevolg 
dat het rendement daalt.  
 
Daarnaast laten de cijfers de afgelopen jaren zien dat het resultaat afhankelijk is van ontwikkelingen op de 
grondstoffenmarkt. Fluctuaties in de papiervergoeding hebben een direct effect op het resultaat. In de begroting 
2020 stellen we de papiervergoeding voor het ingezamelde bedrijfspapier met € 5 naar beneden bij naar € 90 op 
basis van de realisatiecijfers 2018 (gemiddeld € 91 per ton). Daarnaast zien we een daling van de hoeveelheid 
ingezameld bedrijfspapier door toenemende digitalisering. Tot slot zorgen autonome prijsindexeringen voor stijging 
van de uitvoeringskosten. Het totale nadeel op de begroting is € 71.000 (voor vpb). 
 
In de meerjarenbegroting worden zowel omzet als kosten geïndexeerd en blijft het resultaat stabiel op een 
rendement van ca. 4%. Dankzij deze resultaten weten we ook de komende jaren invulling te geven aan de 
doelstelling om een financiële bijdrage aan de basistaken te leveren.  
 
Reserve Bedrijfsafval 
De jaarlijkse exploitatieresultaten worden verrekend met deze reserve Bedrijfsafval. De reserve biedt weerstand 
tegen de risico's van dit programma en is gemaximeerd op € 200.000. Het surplus boven dit bedrag is vrij 
besteedbaar. Het jaarlijkse surplus wordt ingezet ten gunste van het programma basispakket. In par. 16.9 is de 
meerjarige ontwikkeling van de reserve uiteengezet. 
 
Daarnaast willen we op termijn middelen uit de reserve benutten om op termijn in de kwaliteit van dienstverlening, 
marketing en innovatie te investeren en de bedrijfsvoering te professionaliseren. Hiervoor zullen voorstellen aan 
het bestuur worden voorgelegd. 
 
7.5 Programmabaten en -lasten 

Het overzicht van baten en lasten van dit programma is weergegeven in onderstaande tabel. De totalen van dit 
programma komen terug in het totaaloverzicht van baten en lasten (zie hoofdstuk 15).  
 

 
                 Tabel 15: Overzicht baten en lasten programma bedrijfsafval 

   

begr begr begr begr

2020 2021 2022 2023

Lasten

Lasten uitvoering programma bedrijfsafval 2.022 2.049 2.073 2.092

Af te dragen vennootschapbelasting 14 14 15 16

Totaal lasten programma bedrijfsafval 2.036 2.063 2.088 2.108

Baten

Opbrengsten contracten bedrijfsafval 1.860 1.891 1.922 1.953

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 198 195 192 189

Overige opbrengsten 33 33 33 33

Totaal baten programma bedrijfsafval 2.090 2.118 2.146 2.175

Saldo van lasten en baten voor vermogensmutaties 54 55 59 66

Vermogensmutaties (stortingen / onttrekkingen reserves) 54 55 59 66

Saldo van lasten en baten na vermogensmutaties 0 0 0 0

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL
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Baten en lasten per taakveld 
Op basis van het vernieuwde BBV zijn in onderstaande tabel de baten en lasten per taakveld uiteengezet. In deze 
tabel wordt de overhead inzichtelijk gemaakt. De totalen van dit programma komen terug in het totaaloverzicht van 
baten en lasten (zie hoofdstuk 15).  
 

 
   Tabel 16: Overzicht baten en lasten programma bedrijfsafval per taakveld 

  

begr begr begr begr

2020 2021 2022 2023

Lasten

Taakveld 7.3 Afval 1.762 1.786 1.804 1.818

Taakveld 0.4 Overhead 261 263 269 274

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 14 14 15 16

Totaal lasten programma bedrijfsafval 2.037 2.063 2.088 2.108

Baten

Taakveld 7.3 Afval 2.090 2.118 2.146 2.175

Totaal baten programma bedrijfsafval 2.090 2.118 2.146 2.175

Saldo van baten en lasten 54 55 59 67

Taakveld 0.10 Mutaties reserves 54 55 59 67

Resultaat na bestemming 0 0 0 0

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL PER TAAKVELD
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8 PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN 
 
 
 
 
 
 

ALGEMENE  
BATEN EN LASTEN 
 

 
 
 
8.1 Inleiding  
Bij de herziening van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is vastgelegd dat kosten zoveel mogelijk direct 
worden toegerekend aan de betreffende taken / programma's. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct 
verbonden zijn aan activiteiten in de betreffende taakvelden / programma's moeten worden begroot en 
verantwoord.  
 
Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies en activiteiten gericht op sturing en ondersteuning van de 
medewerkers in het primaire proces. Dit bevat o.a. de volgende componenten: 

• Leidinggevenden primair proces (inclusief ondersteuning) 

• Financiën / Control 

• Personeel & Organisatie 

• Inkoop 

• Interne en externe communicatie 

• Juridische medewerkers 

• Bestuurs- en managementondersteuning 

• ICT 

• Facilitaire zaken en huisvesting 

• DIV (documentaire informatievoorziening) 

• Kwaliteit 

• Juridische zaken 
 
Conform deze voorschriften worden de baten en lasten van overhead echter niet meer onder de afzonderlijke 
beleidsprogramma's geregistreerd (als indirecte lasten) maar centraal onder een afzonderlijk taakveld (taakveld 0.4 
Overhead). Het gevolg hiervan is dat de 3 beleidsprogramma's (basispakket, pluspakket, bedrijfsafval) een 
voordelig financieel saldo zouden krijgen, dat ter dekking dient van het nadelige saldo van dit programma. Conform 
BBV is de overhead centraal in een afzonderlijk programma begroot, maar omdat dit leidt tot minder inzicht en 
herkenbaarheid in de programma's (o.a. aantonen kostendekkendheid tarief afvalstoffenheffing), is deze overhead 
naar de programma's doorbelast en afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor de overige baten en 
lasten binnen dit programma (rentekosten en vennootschapsbelasting).  
De paragraaf bedrijfsvoering (hoofdstuk 12) blijft daarnaast gewoon bestaan. De bedrijfsvoeringsparagraaf gaat in 
op de beleidsvoornemens voor de bedrijfsvoering gericht op het ondersteunen van de uitvoering van de 
programmabegroting. 

Dit programma geeft informatie over de 

algemene baten en lasten, waaronder 

overhead, rente en vennootschapsbelasting 
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8.2 Wat willen we bereiken en wat gaan we daar in 2020 voor doen? 
 
Investeren in personeel, efficiency en risicobeheersing 
We werken in 2020 verder aan de duurzaamheid binnen de organisatie; gezonde en vitale medewerkers die veilig 
en met bezieling aan het werk zijn. We hebben immers elke collega nodig. In 2020 gaan we door met acties die we 
in het kader van vitaliteit en duurzaamheid in 2018 en 2019 hebben uitgevoerd. We bieden onder meer 
vitaliteitsworkshops aan. En we starten met de "Avri-Fit"- werkgroep, bestaande uit medewerkers die zelf met 
voorstellen komen om de organisatie vitaler te maken. We stellen geld beschikbaar om initiatieven ook ten 
uitvoering te brengen.  
 
In 2020 werken we verder aan strategische personeelsplanning: hoe gaan we de uitdagingen in de arbeidsmarkt 
aan? Hoe verjongen wede organisatie en hoe kunnen medewerkers breder inzetbaar worden in de organisatie? 
Wat hebben medewerkers al in huis en wat hebben we nog nodig? Hoeveel vast personeel hebben we nodig en 
hoeveel medewerkers dienen we in te huren? Leren is hierbij essentieel. We vinden het belangrijk dat 
medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. We willen meer leren in en van de dagelijkse praktijk en zetten 
stevig in op scholing. Met strategische personeelsplanning hebben we in 2020 meer aandacht voor de verhouding 
tussen vast personeel en externe inhuur. Daar willen we gerichter op gaan sturen. We gaan dit in 2020 gerichter 
monitoren: door een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), een medewerker onderzoek, de verzuimcijfers die 
frequent worden besproken en werkoverleggen waarbij dit alles regelmatig wordt besproken. 

Evenals voorgaande jaren richten we ons op het verhogen van onze bedrijfsefficiency en het verkleinen van onze 
bedrijfsvoering risico's. Dat willen we bereiken door o.a. een effectieve informatiehuishouding te creëren en 'control' 
te vergroten.  
 
In 2020 willen we 'control' verder ontwikkelen door te investeren in (financiële) rapportage om sturing van het 
primaire proces te vergroten en ons gelijktijdig goed te kunnen blijven verantwoorden aan stakeholders. We 
investeren in interne controle, om processen te optimaliseren en risico's rondom vastlegging van data en 
automatisering te verkleinen. Hiermee anticiperen we op de landelijke trend waarin 'control' in toenemende mate 
van organisaties gevraagd wordt. Tot slot investeren we in ondersteuning rondom het inkopen en aanbesteden om 
rechtmatigheid risico’s te verkleinen en te beheersen.  
 
Ten aanzien van de bedrijfsefficiency is in 2020 ons ICT platform flexibel en modern ingericht waardoor de 
bedrijfsvoering sneller, efficiënter en flexibeler uitgevoerd kan worden. In 2020 optimaliseren we het 
informatiebeheer door harmonisatie en normalisatie van ons applicatielandschap en te investeren in rapportages. 
We werken actief aan het digitaliseren van operationele processen (werken met boordcomputers, tablets) en 
papieren informatiestromen. Dit helpt om tijd- en plaats onafhankelijk te kunnen werken en hiermee kan beter 
gewerkt worden aan transparantie en openheid van Avri. 
 
Bovenstaande activiteiten kunnen niet in alle gevallen in de reguliere bedrijfsvoering worden uitgevoerd. Sommige 
projecten vragen een eenmalige investering. Het totaalbedrag voor eenmalige projecten is € 82.000 (2019: € 
210.000), welke is verwerkt in de begroting. Evenals in de begroting 2019 worden de incidentele investeringen 
gedekt door (incidentele) middelen uit de Algemene Bedrijfsreserve Avri om fluctuaties in de overhead voor onze 
klanten te beperken (zie ook volgende alinea). Een uitgebreidere beschrijving van bovenstaande projecten en 
ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering zijn beschreven in de paragraaf Bedrijfsvoering (hoofdstuk 12). 
 
Gelijkblijvende overhead voor onze klanten 

Voor 2020 blijft de overhead die aan de programma's wordt doorbelast gelijk. We weten dit (ondanks autonome 
prijsindexeringen) te realiseren door kritisch naar de budgetuitputting te kijken. Tevens is per 2020 de incidentele 
dekking van overheadkosten verkleind. Hierdoor wordt de overheadbegroting minder afhankelijk van eenmalige 
middelen en daardoor stabieler ten opzichte van 2019. 
 
Naast de in par. 8.4 toegelichte bezuiniging (a.g.v. daling omvang IBOR taken) is voor de structurele 
overheadlasten kritisch gekeken naar de budgetten per werkproces, waarbij rekening is gehouden met de 
realisatiecijfers 2018. Op onderdelen zijn budgetten naar beneden bijgesteld ten opzichte van 2019. 
 
Dankzij de doorgevoerde verbeteringen, bijstellingen van budgetten en de inzet van reserves kan de 
bedrijfsvoering van Avri verder worden verbeterd, terwijl gelijktijdig de overhead doorbelasting naar de klanten niet 
stijgt. We blijven werken aan optimale ondersteuning en daardoor verdere efficiency van de primaire processen. 
De ontwikkeling van overhead in de meerjarenbegroting is uitgewerkt in par. 8.7. 
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8.3 Wat gaat dat kosten? 
De overhead wordt in deze begroting conform de voorschriften centraal geraamd. In het overzicht van baten en 
lasten (par. 8.7) is de doorbelasting van overheadkosten naar de programma's inzichtelijk gemaakt. Hierin komt 
ook de meerjarenbegroting tot uitdrukking. In onderstaande tabel is de opbouw van de overhead weergegeven en 
afgezet tegen de begroting 2019. De ontwikkelingen volgen uit de speerpunten zoals beschreven wordt in par. 8.2. 
 

 
         Tabel 17: overhead taakveld 0.4 2020 

 
In tabel 18 wordt inzichtelijk dat de overhead van Avri met € 130.000 daalt ten opzichte van 2019. Autonome 
prijsindexeringen, hogere kosten door de in 2018 uitgevoerde ICT aanbesteding en investeringen in inkoop zorgen 
in eerste instantie voor een stijging van de overhead. Deze stijging worden met name gecompenseerd door een 
doorgevoerde bezuiniging als gevolg van de wijziging in het takenpakket IBOR (o.a. gewijzigde invulling ICT 
organisatie, lagere ambitie DIV taken, invulling secretariaat) en voordelen in de afdelingsoverhead. De bezuiniging 
was nodig door het verdwijnen van taken voor IBOR Neerijnen en de nieuwe DVO met West Betuwe die kleiner 
van omvang is. Het verlagen van de overhead voorkomt dan een stijging van de overhead voor de overige 
gemeenten, in voorliggende begroting wordt inzichtelijk dat aan dit uitgangspunt is voldaan.Voor 2020 en 2021 
wordt nog een gering gedeelte van de overhead uit de hiervoor ingerichte reorganisatievoorziening gedekt (zie par. 
16.9). 
 
De naar de programma's door te belasten overheadkosten voor 2020 blijven in totaal op hetzelfde niveau als in 
2019. Per programma ontstaan er verschillen in de doorbelaste overhead gezien verschillende budgetmutaties 
binnen de afdelingsoverhead van Afvalbeheer en IBOR. Met name bij IBOR zijn voordelen gerealiseerd o.a. door 
het productief maken van overhead en verwerking van verkregen loonsubsidies.  De overhead per IBOR gemeente 
is inzichtelijk gemaakt in het programma Pluspakket. 
 
De in taakveld 0.4 gepresenteerde lasten vormen tevens de basis voor de risico- en egalisatie bandbreedtes in de 
Algemene Bedrijfsreserve Avri. In de Nota Reserves en Voorzieningen is de risicobuffer vastgesteld op 10% van 
de lasten. De egalisatiefunctie geldt tussen 10% en 15% Voor begrotingsjaar 2020 komen de grensbedragen op 
respectievelijk € 614.000 en € 921.000. 
 
Verdeling van overhead 
Het financiële model voor de toerekening van indirecte kosten is sinds 2012 gebaseerd op (de verhouding van) 
verwachte productie manuren (zie par. 4.10). De overhead is verdeeld in (Avri brede) concernoverhead en 
afdelingsoverhead. Op verzoek van de IBOR gemeenten wordt de toerekening van overhead binnen het 
programma pluspakket ook per DVO gemeente inzichtelijk gemaakt. Dit is uitgewerkt in het programma pluspakket 
(par. 6.4.1). Zodoende kan de ontwikkeling van de overhead en de consequenties daarvan voor de 
uitvoeringsbudgetten 2020 van de gemeenten tijdig worden besproken. De IBOR gemeenten kunnen - evenals de 
andere gemeenten -  in haar rol als deelnemer/eigenaar van Avri in het GR begrotingsproces eventueel gebruik 
maken van een zienswijze hieromtrent. 
 
De afdeling specifieke overhead binnen taakveld 0.4 (m.n. managers, teamleiders) wordt verdeeld over de 
productieve manuren van de betreffende teams. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan in de totale overhead per 
werkproces. De verdeling van de overhead naar de programma's in de begroting 2019 is weergegeven in 
paragraaf 8.6. 



 

40 

8.4 Treasury 
In het nieuwe BBV is voorgeschreven dat de rentekosten aan de taakvelden moeten worden toegerekend met 
behulp van een (rente)omslag. Deze rentesystematiek werd ook in eerdere begrotingen al toegepast en de 
rentekosten maken (o.b.v. de BBV notitie rente) integraal onderdeel uit van de kosten van het taakveld. Het 
toerekenen van rente aan de taakvelden vindt plaats via het taakveld Treasury. De langlopende leningen van Avri 
bedragen circa € 35,2 miljoen, de bijbehorende rentelast is begroot op € 691.000 (een gemiddeld rentepercentage 
van 2%). Het renteomslag percentage is gebaseerd op de boekwaarde van de activa (€ 34,8 mln.) en bedraagt 2%. 

 
8.5 Vennootschapsbelasting 
Vanaf 1 januari 2016 moeten overheidsbedrijven vennootschapsbelasting (vpb) afdragen over winstgevende 
activiteiten. Met deze wet wil de regering mogelijke concurrentieverstoringen tussen private ondernemingen en 
publieke ondernemingen uit de weg ruimen. Avri is met de belastingdienst in overleg over de toepassing van 
vennootschapsbelasting op haar activiteiten. De activiteiten die betrekking hebben op de inzameling en verwerking 
van bedrijfsafval zijn onderhevig aan deze nieuwe wetgeving en gaan daarom leiden tot betaling van 
vennootschapsbelasting. Ook de activiteiten in het pluspakket waarbij geen verrekening met de gemeente in 
overeengekomen vallen onder de Vpb-plicht. Avri treedt hier op als marktpartij. In de begroting van het pluspakket 
wordt tegen kostprijs gewerkt, waardoor er geen resultaat wordt verwacht (en er geen vpb wordt afgedragen). In 
paragraaf 8.7 is de vpb last voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt. 
 
8.6 Programmabaten en -lasten 

Het overzicht van baten en lasten van dit programma is weergegeven in onderstaande tabel. Op basis van de in 
paragraaf 8.3 beschreven verdeelsystematiek wordt aan de programma's basispakket, pluspakket en bedrijfsafval 
respectievelijk 64%, 32% en 4% van de totale overhead 0.4 toegerekend. De totalen van dit programma komen 
terug in het totaaloverzicht van baten en lasten (zie hoofdstuk 15).  
 

 
     Tabel 18: Baten en lasten programma algemene baten en lasten 

 

Naast de in paragraaf 8.4 beschreven eenmalige onttrekking van de reserves en voorzieningen wordt jaarlijks  
€ 25.000 onttrokken ter dekking van ontwikkelbudgetten voor de organisatie. Deze jaarlijkse onttrekking is bedoeld 
om kwaliteit van de dienstverlening te ontwikkelen. Van het totaal aan dekking door incidentele middelen  
(€ 225.000) wordt in 2020 in totaal € 107.000 gedekt door de Algemene Bedrijfsreserve en € 118.000 door de 
reorganisatievoorziening ontvlechting DVO taken IBOR Neerijnen. Op basis van de BBV voorschriften komt in 
bovenstaande tabel enkel de reservemutatie tot uitdrukking. De dekking door de voorziening is verwerkt 
(gesaldeerd) in de lasten voor taakveld 0.4. 
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In de meerjarenbegroting van taakveld 0.4 komen de eenmalige investeringen in de bedrijfsvoering en de dekking 
daarvan per 2021 te vervallen. De eenmalige dekking uit de bedrijfsreserve wordt tevens afgebouwd, waardoor de 
balans tussen eenmalige en structurele lasten wordt hersteld. In meerjarig perspectief worden de 
overheaduitgaven geindexeerd met gemiddeld 2%.  
 
Uitgangspunt in de meerjarenbegroting is een gelijkblijvende overhead voor onze klanten. Dankzij de reeds 
doorgevoerde verbeteringen in de bedrijfsvoering en eenmalige investeringen in 2019 en 2020, houden we de 
overhead voor de klanten in de navolgende jaren stabiel en wordt enkel de indexering toegepast. Jaarlijks blijven 
we scherp kijken naar de overhead per werkproces, waarmee invulling wordt gegeven aan het strategisch 
bedrijfsplan. In geval van bijv. uitbreidingen van diensten of wettelijke ontwikkelingen zullen de hiervoor benodigde 
investeringen - indien mogelijk - uit de Algemene Bedrijfsreserve worden gedekt.  
 
De rentekosten (taakveld 0.5) zijn in de meerjarenbegroting gebaseerd op het verloop van de huidige 
leningenportefeuille en financieringsbehoefte. De ontwikkeling van taakveld 0.9 vennootschapsbelasting volgt uit 
de meerjarenbegroting van het programma Bedrijfsafval. Deze beide taakvelden worden volledig met de 
programma's verrekend (en niet met reserves). 
 
8.7 Beleidsindicatoren 
Als gevolg van de vernieuwde verslaggevingregels (BBV) zijn verplicht in de programma verantwoording op te 
nemen beleidsindicatoren gedefinieerd. Hierdoor wordt vergelijkbaarheid tussen gemeenten vergroot.  
In dit programma zijn de beleidsindicatoren 'Externe inhuur' en 'Overhead' voor Avri relevant en toepasbaar.  
 
Deze zijn in onderstaande tabel uitgewerkt. 
 

 
  Tabel 19: beleidsindicatoren programma Algemene baten en lasten 
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9 LOKALE HEFFINGEN 
 
Gemeenschappelijke Regeling Avri is verantwoordelijk voor de afvalstoffenheffing van de acht deelnemende 
gemeenten. De gemeenschappelijke regeling Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) verzorgt voor GR Avri 
de belastingaanslagen en de inning daarvan.  
 
9.1 Kostendekkendheid afvalstoffenheffing 
Conform wet- en regelgeving is het uitgangspunt dat de gemiddelde tarieven voor de dienstverlening in het 
programma Basispakket op begrotingsbasis niet meer dan 100% kostendekkend mogen zijn. 
Als gevolg van het vernieuwde BBV wordt inzicht gegeven in de kostendekkendheid van de lokale heffingen en de 
hierin toegerekende overheadkosten. Deze berekening wordt aangevuld met een inhoudelijke toelichting over de 
totstandkoming van de tarieven en de beleidskeuzes die daaraan ten grondslag liggen. 
 

 
       Tabel 20: kostendekkendheid afvalstoffenheffing 

 
Netto kosten taakveld 7.3 Afval 
De lasten op taakveld 7.3 hebben betrekking op de uitvoering van het basispakket, die binnen dit taakveld deels 
worden gedekt door de opbrengsten uit de verkoop van de ingezamelde en gesorteerde grondstoffen.  
 
Overhead 
De toegerekende overhead volgt uit de verdeelsystematiek zoals deze is toegelicht in het programma Algemene 
Baten en lasten (paragraaf 8.3). 
 
BTW 
Gemeenten mogen sinds de invoering van het BTW compensatiefonds (BCF) de inkoop BTW die zij betalen over 
de activiteiten van de afvalinzameling- en verwerking verrekenen met de burger. De wetgever staat deze 
mogelijkheid toe omdat gemeenten met de invoering van het BCF gekort zijn op hun algemene uitkering uit het 
gemeentefonds en deze korting deels betrekking heeft de dienstverlening ten aanzien van de afvalstoffenheffing. 
Avri berekent deze mogelijkheid voor de gemeenten door in de uiteindelijke tarieven van de afvalstoffenheffing. Dit 
BTW deel wordt berekend over de kostengrondslag (netto kosten op taakveld Afval) en leidt (na doorbetaling door 
Avri) tot baten voor de gemeenten. Sinds de verhoging van de BTW in Nederland van 19% naar 21% is dit 
percentage bepaald op 13,5%. Dit percentage komt tot stand op basis van middeling van kosten waar enerzijds 
21% BTW en anderzijds geen BTW op van toepassing is (het is dus een mengpercentage). Eventuele wijziging 
van het opslagpercentage heeft directe consequenties voor de gemeentelijke begroting. De BTW mag worden 
beschouwd als onderdeel van de kosten, waardoor er geen invloed is op de kostendekkendheid van het tarief 
afvalstoffenheffing. Een overzicht van de BTW baten per regiogemeente op basis van de begroting 2020 is 
opgenomen in bijlage 1. 
 
Kwijtscheldingen 
Bij het bepalen van de tarieven is uitgegaan van het solidariteitsprincipe, waarbij rekening gehouden wordt met een 
bedrag aan kosten door verleende kwijtschelding. Daarnaast wordt bij het totaal aan opgelegde aanslagen 
afvalstoffenheffing rekening gehouden met oninbare bedragen. In par. 9.2 zijn de kwijtscheldingen uitgewerkt. 
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Kostendekkendheid 
Zoals blijkt uit de tabel wordt het tarief afvalstoffenheffing in meerjarig perspectief - conform wettelijke bepalingen - 
niet meer dan kostendekkend opgelegd. In de begroting is het tarief minder dan kostendekkend door inzet van 
reserves (zie par. 5.4). 
 
9.2 Kwijtscheldingen 
 
9.2.1 Kwijtscheldingsbeleid 
Het Algemeen Bestuur van GR Regio Rivierenland heeft in haar vergadering van 12 december 2012 de 
kwijtscheldingsregeling 2012 (met terugwerkende kracht) vastgesteld waarin;  

• De kosten van bestaan worden gesteld op 100% van de normuitkering als bedoeld in artikel 16 van de 
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;  

• Is bepaald dat ten aanzien van pensioengerechtigde personen niet de bijstandsnorm, maar de AOW-norm 
wordt gehanteerd;  

• Is bepaald dat kwijtschelding voor ondernemers (voor zover het heffingen in de privésfeer betreffen) 
mogelijk is;  

• Is bepaald dat bij de beoordeling van verzoeken om kwijtschelding mede rekening wordt gehouden met de 
kosten van kinderopvang.  
 

Naast voornoemde algemene beleidsregels is in artikel 9 van de afvalstoffenheffing verordening 2019 de 
onderstaande bepaling voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing van kracht. Deze uitgangspunten zijn 
vastgesteld in het AB van december 2018 en zijn verwerkt in de begroting 2020. 
 

1. Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding voor minima  verleend voor  (hoofdstuk 1 
van de tarieventabel), één 140 liter restafval container bestemd voor huishoudelijke afvalstoffen en één 
140 liter container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval. Kwijtschelding wordt verleend op het vaste en 
variabel deel van de afvalstoffenheffing. Voor het variabele gedeelte geldt kwijtschelding voor het 
gemiddelde aantal aanbiedingen van het voorafgaande afgeronde kalenderjaar, met dien verstande dat, 
indien gedurende het belastingjaar gebruik is gemaakt van verschillende middelen voor het aanbieden van 
restafval, het maximale variabele bedrag aan kwijtschelding € 56 bedraagt. Voor uitbreiding van het 
standaardpakket in volume wordt op aanbiedingen geen kwijtschelding verleend. 

2. Een verzoek om kwijtschelding dient ingediend te worden bij BSR. BSR kan besluiten kwijtschelding te 
verlenen op basis van persoonlijke en financiële omstandigheden. 
 

Op basis van de verordening 2019 (afgerond kalenderjaar 2017) wordt uitgegaan van 10 aanbiedingen voor een 
140 liter restafval container of 35 aanbiedingen bij een verzamelcontainer met een inwerpopening van 60 liter.  
 
Overgang naar nieuw beleid 
In het huidige kwijtscheldingsbeleid is het aantal kwijt te schelden aanbiedingen gebaseerd op het voorgaande, 
afgeronde kalenderjaar. Voor 2020 is dit 2018, het jaar waarin het 'oude' inzamelbeleid van kracht is.  
Indien dit kwijtscheldingsbeleid in 2020 wordt voorgezet, betekent dit dat voor huishoudens die voor kwijtschelding 
in aanmerking komen met ingang van 2020 in verhouding meer kwijtschelding wordt verleend. Daarmee wordt 
deze groep niet geprikkeld tot beter afval scheiden, in tegenstelling tot de overige huishoudens in de regio. Het 
alternatief is om de aantallen aanbiedingen voor kwijtschelding voor 2020 (eenmalig) bij te stellen op basis van de 
wijziging van het inzamelbeleid. Het lagere, te verwachten aantal aanbiedingen restafval per 2020 is voor 2020 een 
reëel uitgangspunt. Vooralsnog blijven we uitgaan van de vastgestelde kwijtscheldingsregels uit de 
afvalstoffenheffing verordening (aantal aanbiedingen o.b.v. 'oud' beleid). 
De regels voor kwijtschelding zijn jaarlijks opgenomen in de verordening afvalstoffenheffing. Indien bij het 
vaststellen van de verordening afvalstoffenheffing 2020 (AB december 2019) wordt besloten om uit te gaan van het 
aantal aanbiedingen uit de begroting 2020, leidt dit tot een daling van het bedrag aan kwijtschelding en daarmee 
tot een voordeel op voorliggende begroting 2020. 
 
9.2.2 Ontwikkeling kwijtscheldingen 
Op basis van de inzichten bij de jaarrekening 2018 is het kwijtscheldingspercentage op het vaste deel van de 
afvalstoffenheffing met 0,2% naar boven bijgesteld ten opzichte van de begroting 2019 (4,5%). Op het variabele 
deel van de afvalstoffenheffing (o.b. v. aantal aanbiedingen restafval) wordt het kwijtscheldingspercentage 
bijgesteld naar de realisatiecijfers 2018 (1,9%), een stijging van 0,4% ten opzichte van de begroting 2019. 
 
In de meerjarenraming wordt - ondanks het lichte herstel van de economie - ook een geringe stijging van de 
kwijtscheldingen verwacht (0,2%). De ontwikkeling ligt in lijn met de autonome groei van kwijtscheldingen zoals 
deze tot en met 2018 uit de realisatiecijfers blijkt. Uit analyse van BSR blijkt dat de aanhoudende toename van 
kwijtscheldingen enerzijds wordt veroorzaakt door de vergrijzing, waarbij meer ouderen langduriger thuis wonen en 
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voor een langere periode recht hebben op kwijtschelding. Anderzijds zorgt de nasleep van de economische crisis 
van de afgelopen jaren nog altijd voor veel tijdelijke contracten en lager betaalde banen. Hierdoor komt nog altijd 
een grote groep mensen in aanmerking voor kwijtschelding. Tot slot worden (als gevolg van landelijk beleid) 
burgers gestimuleerd om langer zelfstandig te blijven wonen en zien we gelijktijdig de gemiddelde 
levensverwachting stijgen. Hierdoor blijft een grotere groep steeds langer onder belastingplicht vallen, wat tevens 
zijn effect heeft op de kwijtschelding. 
 
9.3 Tarieven afvalstoffenheffing 2020 
In onderstaande tabel is de tariefberekening afvalstoffenheffing 2020 gepresenteerd.  
De uitgangspunten worden in de volgende paragrafen verder toegelicht. 
 

 
                    Tabel 21: baten afvalstoffenheffing 2020-2023  
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9.3.1 Ontwikkeling huisaansluitingen 
Het aantal geregistreerde huisaansluitingen volgt de meerjarige ontwikkeling van het aantal huishoudens volgens 
de meest recente cijfers van Belastingsamenwerking Rivierenland. Hierin wordt uitgegaan van een autonome groei 
van het aantal huisaansluitingen met 0,8% per jaar. Vanwege de economische omstandigheden wordt daarnaast 
een groei van het aantal kwijtscheldingen verwacht van 0,2% per jaar (zie par. 9.2.2). Per saldo groeit het aantal 
betalende huishoudens met circa 500 aansluitingen per jaar. 
 
9.3.2 Aantal aanbiedingen restafval 
Het nieuwe afvalbeleid leidt naar verwachting tot een halvering van de ingezamelde hoeveelheid restafval. Dit 
vertaalt zich in een daling van het gemiddeld aantal aanbiedingen restafval. Het gemiddeld aantal aanbiedingen 
restafval per huishouden is gebaseerd op het uitgangspunt van 60kg aangeboden restafval per inwoner per jaar. 
De berekeningen zijn gebaseerd op ervaringscijfers van vergelijkbare gemeenten in Nederland. Tot slot is rekening 
gehouden met een positieve impuls op het scheidingsgedrag door toename van de variabele tarieven. De 
aannames zijn niet bijgesteld ten opzichte van de aannames zoals deze in de primaire begroting 2019 reeds waren 
gedaan. 
 
9.3.3 Tarieven 
Bij de behandeling van de definitieve tarieven voor 2019 hebben meerdere gemeenten aangegeven in de toekomst 
te willen groeien naar een groter variabel deel om afval scheiden optimaal te belonen. De keuze voor de tarieven 
voor 2019 betekende namelijk een forse stijging van het basistarief, een totaal aandeel van 83% van het totale 
gemiddelde tarief voor 2019. Het te beïnvloeden deel voor huishoudens is daarmee teruggebracht naar 17%. 
 
Zoals in de kadernota 2020 reeds aangekondigd is in de begroting 2020 is het variabele aandeel in de totale 
heffing vergroot. Voor een aanbieding van restafval bij een ondergrondse container (30 liter) is een tarief van € 
1,20 in de begroting verwerkt (2019: € 1,00 per aanbieding). Huishoudens in hoogbouw en standscentra krijgen 
20% korting op dit tarief (€ 0,96 per aanbieding) vanwege de beperktere scheidingsmogelijkheden voor GFT afval. 
Voor de aanbiedingen van mini containers zijn de tarieven € 5,60 (140 liter) en € 9,60 (240 liter) per aanbieding. Er 
is een basistarief in de begroting opgenomen van € 193 (2019: € 169). De balans komt uit op 82% basisdeel en 
18% variabel deel. In bijlage 2 zijn een aantal scenario's voor de hoogte van het basistarief en de variabele 
tarieven voor 2019 uitgewerkt. 
 
Progressieve tarieven  
In het kader van de invoering van nieuw beleid is tevens de invoering van progressief tariefsbeleid besproken. Dit 
houdt in dat de tariefstelling afhankelijk wordt van het aanbiedgedrag van inwoners. Hierin zijn diverse varianten 
denkbaar en toegepast in Nederland. Voorbeelden zijn het goedkoper maken van de eerste aanbiedingen 
(belonen) of verhogen van het tarief per aanbieding wanneer deze zich boven een grens bevindt (straffen). Gezien 
de complexiteit van dit vraagstuk en de reeds ingevoerde comfort- en financiële prikkel, zijn de gevolgen van de 
progressieve tariefstelling niet in de begroting verwerkt. Afhankelijk van de daadwerkelijke effecten van het nieuwe 
beleid, kan dit instrument in de toekomst worden ingezet om de hoeveelheid restafval te verminderen.  
 
9.3.4 Verwijderen zwerfafval 
Een aantal regiogemeenten hanteert een opslag op het basistarief van de afvalstoffenheffing ter dekking van de 
kosten voor het verwijderen van zwerfafval dat ontstaat tijdens de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Deze 
gelden worden door Avri ontvangen van BSR en aan de betreffende gemeenten doorbetaald en maken derhalve 
geen onderdeel uit van de begroting van Avri. Het opslagtarief wordt door de gemeenten bepaald en is opgenomen 
in de tarieventabel behorende bij de afvalstoffenheffing verordening.  
 
9.3.5 Extra GFT inzameling 
De gemeenten West Betuwe en West Maas en Waal maken gebruik van de extra inzamelrondes voor GFT afval in 
de zomermaanden. Deze activiteit uit het programma Pluspakket wordt gefinancierd door de huishoudens uit deze 
gemeenten middels een opslag op het basistarief van de afvalstoffenheffing. Als gevolg van de fusie van voormalig 
gemeente Neerijnen (waarvoor deze dienstverlening tot en met 2018 werd uitgevoerd), wordt met ingang van de 
begroting 2020 voor de gehele gemeente West Betuwe de extra GFT inzameling uitgevoerd. De baten en lasten 
worden verantwoord in het programma pluspakket. De ontwikkeling van de kostprijs is toegelicht in paragraaf 6.4.3. 
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10 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 
 
10.1 Inleiding 
De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing biedt inzicht in het risicomanagement binnen GR Avri. Het 
beschrijft op welke wijze risicomanagement  als vast proces binnen de bedrijfsvoering wordt toegepast en 
verankerd, en geeft inzicht in het risicoprofiel van Avri en de bijbehorende uitgangspunten rondom 
weerstandscapaciteit en - ratio. Met weerstandscapaciteit worden de financiële middelen en mogelijkheden 
bedoeld om substantiële, niet begrote, onverwachte kosten af te dekken zonder dat dit ten koste gaat van de 
dagelijkse activiteiten. Een risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief gevolg. Risico's 
die relevant zijn voor het weerstandsvermogen zijn die gebeurtenissen waarvan de mogelijke negatieve gevolgen 
nog niet middels concrete maatregelen zijn ondervangen (en in financiële zin in de begroting zijn gedekt). Avri zal 
een beroep moeten doen op haar weerstandscapaciteit op het moment dat deze risico's zich daadwerkelijk voor 
gaan doen. 
 
De uitgangspunten van de in dit kader relevante beleidsnota's Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 
en Nota Reserves en Voorzieningen (vastgesteld door het Algemeen Bestuur februari 2017) worden in de 
volgende paragrafen kort toegelicht. In deze paragraaf wordt daarnaast ingegaan op het risicoprofiel en de 
aanwezige weerstandscapaciteit binnen Avri. Hieruit volgt een oordeel over het (meerjarige) weerstandsvermogen.  
 
10.2 Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Avri 2017 
De Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen kent de volgende doelen: 

- de risico’s te inventariseren en te actualiseren die voor Avri gelden 
- een norm te bepalen voor het benodigde weerstandsvermogen 
- te voldoen aan wet- en regelgeving en de financiële verordening 
- de (beleids)kaders te beschrijven die Avri hanteert voor het risicomanagement  
- de beheersmaatregelen te definiëren 

 
De (harde) financiële risico's zijn gekwantificeerd volgens de methode van kans x effect en gekoppeld aan de 
uitvoering van de beleidsprogramma's. De (zachte) bedrijfsvoeringrisico's zijn allen benoemd, maar niet 
gekwantificeerd. De weerstandscapaciteit voor de bedrijfsvoeringrisico's wordt bepaald door een vast percentage 
van de bedrijfsvoeringkosten (zie par. 7.3). De bedrijfsvoeringrisico's krijgen een impactscore om de ontwikkeling 
en beheersing ervan te kunnen monitoren. 

 
Van de geïnventariseerde financiële risico's moet ingeschat worden in hoeverre deze zich voor kunnen doen (kans) 
en wat de mogelijke omvang is (gevolg). Het kwantificeren van risico's en het bepalen van de benodigde 
weerstandscapaciteit krijgen daarmee vorm (risico = kans * gevolg). Tot slot worden de risico's gekoppeld aan de 
betreffende activiteiten en ingedeeld naar de hiervoor beschikbare weerstandscapaciteit, zoals verwoord in de 
Nota Reserves en Voorzieningen 2017. 
 
10.3 Nota Reserves en Voorzieningen 2017 
Met ingang van 2017 heeft Avri een separate en geactualiseerde Nota Reserves en Voorzieningen. Hierin zijn 
beleidsuitgangspunten en handelswijze rondom reserves en voorzieningen uiteengezet. In deze nota wordt 
aangesloten op de geactualiseerde programma begroting, waardoor er in de planning&control cyclus beter inzicht 
wordt verkregen in de financiële positie.  
 
In de nota zijn de volgende reserves en voorzieningen uiteengezet.  
 

Reserves Koppeling met financieel 
resultaat programma 

Doel(en) 

Algemene Bedrijfsreserve Algemene baten en lasten - Buffer voor algemene bedrijfsvoeringrisico's 
- Egaliserende functie voor afwijkingen in de 

overhead op realisatiebasis 

Reserve Pluspakket Pluspakket Buffer voor operationele risico's in het 
programma pluspakket (niet IBOR) 

Reserve Bedrijfsafval Bedrijfsafval Buffer voor operationele risico's in het 
programma bedrijfsafval 
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Voorzieningen Koppeling met financieel 
resultaat programma 

Doel(en) 

Voorziening Basispakket Basispakket - Buffer voor operationele risico's in het 
programma basispakket 

- Schommelingen in het tarief 
afvalstoffenheffing voorkomen 

Voorziening Stortplaats Basispakket Kosten egalisatie 
Toekomstige verplichting afdekken 

Voorziening Onderhoud 
gebouwen 

alle Kostenegalisatie meerjarig onderhoudsplan 

Voorziening Ontvlechting DVO 
taken Neerijnen * 

Pluspakket &  
Algemene baten en lasten 

Kosten van personele frictie, materiële frictie en 
desintegratiekosten dekken die Avri moet maken 

door beëindiging van de raamovereenkomst  
IBOR gemeente Neerijnen 

*) deze voorziening is in 2018 getroffen en bij de jaarstukken 2018 verantwoord        Tabel 22: Reserves en voorzieningen
  

10.4 Actualisatie risicoprofiel 
 
10.4.1 Huidig risicoprofiel: jaarstukken 2018 
Het uitgangspunt voor de risicoparagraaf in voorliggende begroting vormen de geactualiseerde risico's bij de 
jaarstukken 2018. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
 

 
                      Tabel 23: risicoprofiel jaarstukken 2018 

Financiële risico's Avri

Programma nr. Risico

Jaarstukken 

2018

dec-18

Basispakket 1 Verkoop gebulkt materiaal 28.500

2 Prijsontwikkeling op de afvalmarkt 399.000

4 Faillissement van verwerkers 399.000

5 Betaling afvalstoffenheffing 90.000

6 Onzeker doelvermogen voor nazorg stortplaats 560.000

8 Data Registratie GSL 15.000

10 Chemische vervuiling of grondwatervervuiling 140.000

11 Avri Realisatie B.V. en Solar B.V. 28.500

12 Inzet medewerkers Afvalbeheer 233.000

14 Onzekerheid scheidingsgedrag huishoudens 120.000

15 Vennootschapsbelasting 2016 over grondstoffen 60.000

16 Vennootschapsbelasting 2017 over grondstoffen 60.000

17 Vervuiling van aangeboden grondstoffen 150.000

18 Vennootschapsbelasting 2018 over grondstoffen 60.000

19 Vergoeding kunststof verpakkingen 1.270.000

Totaal basispakket 3.613.000

Pluspakket 13 Risico's uitvoering pluspakket activiteiten (excl. IBOR) 75.000

Bedrijfsafval 1 Verkoop gebulkt materiaal 1.500

2 Prijsontwikkeling op de afvalmarkt 21.000

4 Faillissement van verwerkers 21.000

11 Avri Realisatie B.V. en Solar B.V. 1.500

12 Inzet medewerkers Afvalbeheer 10.000

15 Vennootschapsbelasting 2016 over grondstoffen 2.000

16 Vennootschapsbelasting 2017 over grondstoffen 2.000

18 Vennootschapsbelasting 2018 over grondstoffen 2.000

Totaal bedrijfsafval 61.000

Totaal alle programma's 3.749.000
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In de jaarstukken 2018 zijn de risico's op vergoeding voor kunststof verpakkingsmateriaal (€ 1,3 mln.) en de  
bezettingsproblematiek bij chauffeurs (€ 0,1 mln.) toegevoegd. 
 
Bedrijfsvoering 
In de jaarstukken 2018 is de totale impactscore van de bedrijfsvoeringrisico's ultimo 2018 gehandhaafd op score 
1.595. De bedrijfsvoeringrisico's zijn in 2018 niet verder toegenomen, mede doordat op nieuwe wet- en regelgeving 
(zoals AVG, Vpb plicht overheden) is geanticipeerd. Door de prioriteit die diverse omvangrijke projecten binnen 
Avri in 2018 hebben gevraagd (nieuw afvalbeleid, ontvlechting IBOR taken Neerijnen), zijn de huidige 
bedrijfsvoeringrisico's in 2018 niet verder teruggedrongen. Er zijn in 2018 daarentegen diverse voorbereidingen 
getroffen in het terugdringen van bedrijfsvoeringrisico's per 2019, zoals de migratie naar een nieuw ICT platform en 
verbeteringen met betrekking tot archief, beheer van verzekeringen en administratieve organisatie. 
 
10.4.2 Ontwikkeling risico's per 2020 
Mede als gevolg van de invoering van nieuw afvalbeleid nemen de risico's van het programma Basispakket verder 
toe. In onderstaande tabel zijn de (toegenomen) risico's weergegeven. De risico's worden nader toegelicht. 
 

 
              Tabel 24: ontwikkeling risicoprofiel basispakket 

 
Beter scheidingsgedrag huishoudens  
In het risicoprofiel is reeds een generiek risico beschreven over de onzekerheid van het scheidingsgedrag van 
huishoudens. Dit betreft het risico dat het scheidingsgedrag positiever uitvalt dan verwacht, waardoor er minder 
restafval wordt aangeboden en er minder opbrengsten afvalstoffenheffing verkregen worden. Dit financiële nadeel 
is de laatste jaren in verhouding groter dan de hiermee gepaard gaande voordelen van minder verwerkingskosten 
restafval en meer inkomsten uit ingezamelde grondstoffen. Het risico doet zich door de invoering van nieuw beleid 
opnieuw voor, doordat vooraf niet zeker is wat het daadwerkelijke effect zal zijn. Het generieke risico wordt voor 
2020 tijdelijk verhoogd, aangezien het nieuwe inzamelbeleid nog niet is gestart en er geen realisatiecijfers uit onze 
regio beschikbaar zijn. Het risico wordt geschat op € 215.000 er vanuit gaande dat de gemiddelde hoeveelheid 
restafval per inwoner per jaar in 2020 op 50kg. uitkomt (in plaats van de verwachte 60 kg.). Het risico bedrag is 
gebaseerd op de tarieven uit voorliggende begroting 2020. 
 
Vergoeding verkoop grondstoffen door toenemende vervuiling 
In het actuele risicoprofiel is de vergoeding van verkochte grondstoffen door toenemende vervuiling van het 
aanbod reeds opgenomen. Door toenemende invoering van financiële prikkels en comfortprikkels bij afvalscheiding 
door gemeenten, raken grondstoffen steeds meer vervuild. Dit is het gevolg van scheidinggedrag door 
huishoudens om (betaling van) restafval te reduceren. Gelijktijdig worden ook de acceptatie voorwaarden op de 
Nederlandse markt aangescherpt. De verwachting is dat de vervuiling zal toenemen en veelal afhankelijk zal zijn 
van inzamelgedrag van de inwoners en reproduceren van grondstof op de wereldmarkt. Uiteraard zullen we een 
maximale inspanning leveren om vervuiling te voorkomen. 
 
Dit risico neemt toe als gevolg van de invoering van het nieuwe afvalbeleid, waarbij naast de financiële prikkel ook 
een comfortprikkel wordt ingebouwd. Dit vergroot de kans op vervuiling van grondstoffen. Het risicoprofiel wordt 
verhoogd met € 250.000, aangezien de hoeveelheid grondstoffen naar verwachting verdubbeld en tevens de 
variabele tarieven per aanbieding stijgen. 
 
Vergoeding kunststof verpakkingen 2019 en 2020 
Er is een risico dat gemeenten in Nederland een deel van de vergoeding moeten gaan terugbetalen. Dit risico is 
groter geworden nu er actuelere berichtgeving vanuit de raamovereenkomstpartijen komt. 
 
Gemeenten in Nederland ontvangen een vergoeding voor het kunststof dat wordt uitgesorteerd door de sorteerders 
en terug op de markt wordt gebracht (vermarkten). Over de hoogte van deze vergoeding wordt al jaren 
gediscussieerd, mede doordat de hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de hoogte van de kosten die 
verwerkers hiervoor maken. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de sortering en vermarkting van de 
kunststoffen. De verschillende kostenopgaves die gemeenten en verwerkers doen geven hierbij al enige jaren 

Ontwikkeling risicoprofiel programma basispakket

Bedrag Risico t/m

Totaal risico's jaarstukken 2018 3.613.000

Beter scheidingsgedrag huishoudens in 2020 215.000 2020

Toename vervuiling grondstoffen 250.000 structureel

Vergoeding kunststof verpakkingen (2019 en 2020) 830.000 2022

Totaal risico's begroting 2020 4.908.000
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discussie, onder andere over de zuiverheid van de kunststoffen, (bijvoorbeeld over het aandeel niet-verpakkingen 
en de verwerking van pet trays) in het gesorteerde kunststofafval.  
 
De raamovereenkomstpartijen VNG, ministerie van I&W en het Afvalfonds Verpakkingen (die de vergoedingen 
uitkeert) hebben besloten dat het Afvalfonds direct in gesprek kon gaan met de sorteerders om tot financiële 
overeenstemming te komen voor de jaren 2015 en 2016. Hierbij zitten gemeenten (en dus ook Avri) niet aan tafel. 
Avri heeft het jaar 2015 reeds definitief afgewikkeld met het Afvalfonds, maar nog niet met de sorteerder. De 
vergoeding lijkt, dat vindt Afvalfonds althans, lager uit te vallen dan wat in 2015 en 2016 aan gemeenten als 
voorschot is uitgekeerd. Op dit moment is nog geen duidelijkheid over de cijfers en stappen die nog genomen 
moeten worden door de raamovereenkomstpartijen richting gemeenten (lees Avri).  
 
Op basis van de berichtgeving en de eerste indicaties uit de branche valt de vergoeding voor gemeenten enkele 
tienduizenden tot honderdduizenden euro's lager uit. In de jaarstukken 2018 is een grove inschatting voor de 
afrekening over 2015 t/m 2018 gemaakt van € 1,3 mln. Aangezien de raamovereenkomst (en daarmee de 
vergoeding) ook op begrotingsjaar 2019 en 2020 betrekking heeft, wordt voor ieder jaar een risico van ruim € 0,4 
mln. toegevoegd.  
 
10.4.3 Ontwikkeling risico's meerjarenbegroting 
In het kader van het risicomanagement worden de gekwantificeerde risico's ook in meerjarig perspectief 
beoordeeld. Er zijn risico's die niet structureel van karakter zijn of op basis van verwachte gebeurtenissen kunnen 
komen te vervallen.  
 
Onzeker doelvermogen bij overdracht stortplaats; risico vervallen per 2021 
In meerjarig perspectief komt het risico op een onzeker doelvermogen bij overdracht van de stortplaats per 2021 te 
vervallen, wanneer de stortplaats ultimo 2020 daadwerkelijk overgedragen is. De definitieve belastingaanslag 
wordt bij sluiting en overdracht bepaald. Het risico is momenteel geraamd op € 560.000. 
 
Vergoeding kunststof verpakkingen; risico vervallen per 2023 
In de vorige alinea is een uitgebreide toelichting gegeven op het risico op vergoeding van kunststof verpakkingen 
als gevolg van actuele berichtgeving vanuit de raamovereenkomst partijen. Dit risico doet zich jaarlijks voor (€ 0,4 
mln. per jaar) en is gebaseerd op het te verwachten tonnage, de geldende tarieven en het percentage van 
mogelijke afkeur voor vergoeding.  
 
De huidige raamovereenkomst Verpakkingen tussen VNG, ministerie en het verpakkende bedrijfsleven loopt af na 
2022. Er komt een nieuwe raamovereenkomst per 2023 waarin een nieuwe vergoedingenstructuur voor de 
inzameling, sortering en vermarkting van het kunststof verpakkingsmateriaal is opgenomen. Het risico komt 
daarmee per 2023 te vervallen. 
 
In de volgende paragraaf is de meerjarige ontwikkeling van het risicoprofiel weergegeven en afgezet tegen de 
weerstandcapaciteit.  
 
10.5 Weerstandsvermogen 
In deze paragraaf wordt het weerstandsvermogen van Avri uiteengezet. De ratio van het weerstandsvermogen 
wordt bepaald door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen op de gekwantificeerde en geactualiseerde 
risico's. De beschikbare weerstandscapaciteit is weergegeven in par. 16.9. Het Algemeen Bestuur heeft de 
weerstandsnorm vastgesteld op 'voldoende'. Dit betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit factor 1,0 van 
de gekwantificeerde risico's moet zijn.  
 
Basispakket 
In onderstaande tabel zijn de meerjarige risico's zoals beschreven in par. 10.4 afgezet tegen de 
weerstandscapaciteit (voorziening Basispakket). 
 

 
                 Tabel 25: ontwikkeling weerstandsvermogen basispakket 
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Door het vervallen van de risico's rondom het scheidingsgedrag van huishoudens en de overdracht van de 
stortplaats daalt het risicoprofiel per 2021. Tot en met 2022 groeit het risicoprofiel met € 0,4 mln. per jaar door het 
risico op vergoeding van kunststof verpakkingen. Per 2023 komt het totale risico (2016 t/m 2022) te vervallen (€ 2,5 
mln.) door een nieuwe overeenkomst. 
 
Door jaarlijkse toevoegingen vanuit de afvalstoffenheffing wordt de weerstandscapaciteit vergroot. Deze is 
dusdanig ingericht dat het weerstandsvermogen groeit naar de vastgestelde norm van factor 1,0 per 2023. Ultimo 
2023 wordt hieraan voldaan en zijn de risico's voor Avri gedekt. 
 
Pluspakket 
De risico's voor het programma pluspakket (behalve IBOR) zijn gekwantificeerd op € 75.000. Dit bedrag wordt 
gereserveerd in de Reserve Pluspakket. De reserve pluspakket wordt alleen aangesproken indien deze 
operationele risico's zich voordoen (behalve voor IBOR). Hiervan is in voorliggende begroting geen sprake. In 
meerjarig perspectief blijft de reserve op het minimale niveau van € 75.000 (factor 1,0). Zie hiervoor ook par. 16.9.  
 
Bedrijfsafval 
De operationele risico's voor het programma Bedrijfsafval zijn gekwantificeerd op € 61.000. Dit bedrag wordt 
gereserveerd in de Reserve Bedrijfsafval. De resultaten van het programma Bedrijfsafval worden verrekend met 
deze reserve, tot een maximum van € 200.000. Op basis van de positieve exploitatieresultaten Bedrijfsafval, ligt 
het weerstandsvermogen ultimo 2018 en in meerjarig perspectief op 'Uitstekend' (groter dan factor 2,0 van de 
gekwantificeerde risico's). Het surplus van de reserve wordt jaarlijks ingezet ten gunste van het programma 
Basispakket. 
 
Bedrijfsvoering 
De (zachte) bedrijfsvoeringrisico's zijn allen benoemd, maar niet gekwantificeerd. De weerstandscapaciteit voor de 
bedrijfsvoeringrisico's is gereserveerd in de Algemene Bedrijfsreserve en is vastgesteld op 10% van de 
bedrijfsvoeringkosten (kosten op taakveld 0.4). Voor begrotingsjaar 2020 betreft dit € 614.000. In meerjarig 
perspectief komt de reserve niet onder dit minimum. 
 
10.6 Kengetallen financiële positie 
Het BBV schrijft voor dat decentrale overheden door middel van kengetallen inzicht geven in hun financiële positie. 
De kengetallen en de manier waarop ze worden berekend zijn bij ministeriële regeling vastgesteld. Voor Avri zijn 
de kengetallen netto schuldquote, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte van belang. 
 
De andere kengetallen die opgenomen dienen te worden volgens het BBV zijn: Grondexploitatie en 
Belastingcapaciteit. Deze kengetallen zijn voor Avri niet te bepalen en/of niet relevant.  
 

 
                   Tabel 26: kengetallen financiële positie 

 

Netto Schuldquote 
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de totale exploitatiebaten. De 
netto schuldquote geeft daarmee een indicatie van de druk die de rentekosten en toekomstige aflossingen op de 
exploitatie leggen. De netto schuldquote van Avri stijgt voor 2019 en 2020 als gevolg van de investeringen voor het 
nieuwe afvalbeleid, om de jaren erna te dalen naar het voor Avri gebruikelijke niveau van ca. 50%. 
 
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
Avri heeft geen leningen verstrekt waardoor de kengetallen gelijk zijn aan de netto schuldquote. 
 
Solvabiliteitsratio 
Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan: het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Daarmee 
wordt inzicht gegeven in de mate waarin Avri in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.  

KENGETALLEN

Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Netto schuldquote 55,9% 71,2% 68,1% 61,6% 53,6% 45,6%

Netto schuldquote gecorrigeerd 

voor alle verstrekte leningen 55,9% 71,2% 68,1% 61,6% 53,6% 45,6%

Solvabiliteitsratio 4,7% 3,2% 2,8% 2,7% 2,6% 2,8%

Structurele exploitatieruimte -0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Omdat het eigen vermogen beperkt is, is ook de solvabiliteit van Avri laag. Toekomstige uitgaven worden gedekt 
uit de afvalstoffenheffing (basispakket) en bijdragen van bedrijven en gemeenten voor dienstverlening in het kader 
van bedrijfsafval en pluspakket. 
 
Structurele exploitatieruimte 
De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte in de begroting 
aanwezig is om de huidige kosten te kunnen dragen.  
Het resultaat van de formule is voor Avri nihil (lees: nul). De geraamde lasten binnen de meerjarenbegroting 
kennen een structureel karakter en worden gedekt door structurele baten vanuit enerzijds de afvalstoffenheffing, 
opbrengsten bedrijfsafval en de jaarlijkse bijdragen van gemeenten voor aanvullende dienstverlening in kader van 
het pluspakket. Binnen het pluspakket leiden incidentele kosten gelijktijdig tot incidentele baten als gevolg van de 
(raam)overeenkomsten die hieraan ten grondslag liggen (IBOR). De incidentele lasten worden afgerekend met de 
betreffende gemeente die de dienst afneemt.  
 
De financiële kengetallen zijn tevens opgenomen in de uiteenzetting van de financiële positie (hoofdstuk 16). 
 
Benchmark gegevens 
Op basis van de beschikbare jaarverslagen 2017 is de financiële positie van vergelijkbare organisaties onderzocht.  
 

 
 
Het weerstandsvermogen in de branche ligt hoger dan bij Avri. Opvallend is het grote verschil is de solvabiliteit 
(aandeel eigen vermogen in balanstotaal), deze ligt in de branche 4 maal zo hoog als bij Avri. 
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11 FINANCIERING 
 
11.1 Inleiding 
Het BBV schrijft een financieringsparagraaf voor waarin de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer 
van de financieringsportefeuille staan. Het Treasurystatuut 2016 bevat nadere regels voor de uitoefening van de 
financieringsfunctie. Deze paragraaf gaat in op een aantal externe en interne ontwikkelingen op het terrein van 
financiering. Naast de financieringsportefeuille komt de financieringsbehoefte van Avri aan bod. Daarbij wordt 
ingegaan op de vraag hoe Avri voorziet in haar financieringsbehoefte en in hoeverre zich dit verhoudt binnen de 
gestelde (wettelijke) kaders van de kasgeldlimiet en de risiconorm. Vervolgens wordt ingegaan op mogelijke 
financieringsrisico's en op de wijze waarop deze binnen Avri beheerst worden.  
 
11.2 Externe ontwikkelingen 
Conform het Treasurystatuut GR Avri art.4 lid 5 beschrijven we in deze alinea de algemene rente visie van de Bank 
Nederlandse Gemeenten (BNG). Uit de berichtgeving maart 2018 blijkt het volgende: Het monetaire beleid van de 
ECB blijft zeer ruim. De effectenaankopen zullen na september 2018 verder worden verminderd, maar de officiële 
tarieven blijven onveranderd. Dat betekent dat het depositotarief en de herfinancieringsrente bij de ECB 
waarschijnlijk nog meer dan een jaar zullen blijven staan op de huidige niveaus van -0,4% en 0,0%. De lange 
rentetarieven lopen in de komende 12 maanden naar verwachting wat op. De huidige rentetarieven van de BNG 
bedragen op moment van samenstelling van deze begroting (maart 2018) rond de 2% voor een 10-jaars lineair af 
te lossen lening. De nieuw aan te trekken leningen zijn tegen dit percentage in de begroting 2019 verwerkt. 
 

11.3 Financieringsportefeuille Avri 
Avri heeft als kapitaalintensief bedrijf een permanent grote financieringsbehoefte. Avri heeft kapitaalgoederen 
(vrachtwagens, brengvoorzieningen, mini containers etc.) nodig voor de uitvoering van activiteiten. Technologische 
ontwikkelingen, veranderende wetgeving en organisatie ontwikkelingen zorgen jaarlijks voor diverse (materiële) 
investeringen. Daarnaast heeft Avri de laatste jaren haar eigen reserves en voorzieningen aangewend ter dekking 
van jaarlijkse exploitatielasten. Dit betekent dat uitgaven de laatste jaren gedekt zijn geweest zonder dat daar een 
rechtstreekse inkomstenstroom tegenover stond. Dit zorgt ervoor dat de liquiditeiten zijn teruggelopen. Dit heeft 
eind 2015 geleid tot het aantrekken van leningen van in totaal € 15 miljoen. Avri heeft daarnaast in 2016 twee 
specifieke langlopende leningen aangetrokken voor de financiering van de aankoop van de gemeentewerf Tiel; één 
geldlening specifiek voor de gronden en één geldlening voor het gebouw. De hieruit voortvloeiende rentelasten 
worden één op één verrekend met gemeente Tiel (programma pluspakket). Deze projectfinanciering is ook van 
toepassing op de geldlening ten behoeve van de investeringen voor het nieuwe afvalbeleid. Het Algemeen Bestuur 
heeft eind 2017 ingestemd met het aantrekken van externe financiering om de eenmalige investeringen te kunnen 
financieren. De rentelasten worden toegerekend aan het programma Basispakket. 
 
De leningenportefeuille van Avri is als volgt opgebouwd: 

 
                Tabel 27: leningenportefeuille en rentekosten 

 
Avri betaalt sinds de afsplitsing van de GR Regio Rivierenland jaarlijks een vergoeding aan GR Regio Rivierenland 
voor de financiering van de gronden die in gebruik zijn door Avri (tegen het rentetarief van de destijds daarvoor 
afgesloten geldlening). Daarnaast leidt de verdeling van de oude (gezamenlijke) leningenportefeuille van GR Regio 
Rivierenland en GR Avri tot een jaarlijkse (marginale) rentebijdrage aan GR Regio Rivierenland. Dit is het gevolg 
van het uitgangspunt dat de verzelfstandiging van GR Avri financieel neutraal diende te verlopen. 
 

FINANCIERINGSLASTEN BEGROTING 2020

Geldlening

Einde 

looptijd

Saldo per 

01-01-2020

Aflossing Saldo per 

01-01-2021

Aflossings 

methode

Rente 

percentage

Rentelasten 

2020

Geldlening BNG 40.10.12.12 (2005) 16-12-2020 € 333.334 € 333.333 € 0 Lineair 3,55% € 11.833

Geldlening BNG 40.10.85.83 (2013) 11-7-1905 € 1.680.000 € 420.000 € 1.260.000 Lineair 2,21% € 37.128

Geldlening BNG 40.10.89.41 (2014) 15-1-2024 € 4.250.000 € 1.000.000 € 3.250.000 Lineair 2,00% € 85.000

Geldlening BNG 40.110.118 (2015) 1-10-2035 € 4.000.000 € 250.000 € 3.750.000 Lineair 1,60% € 64.000

Geldlening BNG 40.110.265 (2015) 2-1-2036 € 4.012.346 € 246.914 € 3.765.432 Lineair 1,60% € 64.198

Geldlening BNG 40.110.308 (2015) 2-1-2036 € 4.062.500 € 250.000 € 3.812.500 Lineair 1,60% € 65.000

Geldlening BNG 40.110.355 (2016) - Opstal Gem. Werf Tiel projectfinanciering 25-1-2041 € 2.552.000 € 116.000 € 2.436.000 Lineair 1,75% € 44.660

Geldlening BNG 40.110.356 (2016) - Grond Gem. Werf Tiel projectfinanciering 25-1-2041 € 1.400.000 € 0 € 1.400.000 Fixe 2,13% € 29.820

Geldlening BNG 40.112.541 (2019) - Nieuw Afvalbeleid projectfinanciering 22-1-2044 € 5.000.000 € 200.000 € 4.800.000 Lineair 1,55% € 77.500

Financieringsbehoefte 2020 - Nieuw Afvalbeleid projectfinanciering 1-1-2039 € 5.000.000 € 250.000 € 4.750.000 Lineair 1,55% € 77.500

Financieringsbehoefte 2020 1-1-2039 € 3.000.000 € 150.000 € 2.850.000 Lineair 1,55% € 46.500

Totaal langlopende leningen € 35.290.179 € 3.216.247 € 32.073.932 € 603.139

Financieringsbijdrage gronden aan GR Regio Rivierenland € 87.934

Rentecompensatie GR Regio Rivierenland a.g.v. verdeling geldleningen € 449

Totaal rentelasten Avri € 35.290.179 € 3.216.247 € 32.073.932 € 691.522

*) Bij een fixe aflossingsmethode wordt tussentijds niet afgelost. Deze aflossingsmethode sluit het beste aan bij de waardering van de te financieren gronden, aangezien op 

gronden niet wordt afgeschreven.
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Voornoemde externe rentelasten zijn toegerekend aan de activa en leiden tot een gemiddelde rente van 2,4% 
(rente omslag percentage). Deze rente wordt omgeslagen over de totale activa van Avri met uitzondering van de 
gemeentewerf Tiel en investeringen voor het nieuwe afvalbeleid die zelfstandige projectfinanciering kennen. 
De rentelasten zijn verdisconteerd binnen de renteomslag voor bestaande activa en (restant) kredieten t/m 2019. 
Binnen de begroting 2020 is rekening gehouden met een aanvullende rentelast van afgerond € 46.500 als gevolg 
van de financieringsbehoefte (m.u.v. projectfinanciering). De vraag op welke wijze (duur, vorm en hoogte van 
betreffende lening) in de uiteindelijk benodigde financiering wordt voorzien, zal beantwoord worden op het moment 
dat daadwerkelijk tot de investeringen wordt overgegaan. Dit is mede afhankelijk van de liquiditeitspositie en -
prognose op dat moment.   
 
11.4 Rentetoerekening 
In onderstaande tabel is het renteschema uit de 'notitie rente 2017' van de commissie BBV opgenomen. Hiermee 
wordt inzicht gegeven in de rentelasten van externe financiering, het renteresultaat en de wijze van toerekening. 
 

 
                       Tabel 28: Renteschema Avri 

 
In deze tabel wordt de specifiek aan taakvelden (programma's) toegerekende rente inzichtelijk.  
Er is daarnaast, conform de notitie rente, geen rente over het eigen vermogen en de voorzieningen berekend. Bij 
de toerekening van rentelasten aan de taakvelden (programma's) wordt de nog te verdelen rentelast gedeeld door 
de boekwaarde van de materiële vaste activa per 1 januari 2020. Het 'renteomslag' percentage aan de taakvelden 
bedraagt 2,4%. Avri behaalt geen renteresultaat (saldo van daadwerkelijke en doorbelaste rentelasten). 
 
11.5 Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto vlottende schuld van een gemeenschappelijke regeling in een 
bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan 8,2% van het begrotingstotaal (ca. € 46 miljoen). Dit betekent dat Avri op 
grond van de kasgeldlimiet ca. € 3,75 miljoen aan kort geld mag aantrekken. De kredietfaciliteit die Avri heeft met 
de BNG is in 2018 geactualiseerd en gebaseerd op de kasgeldlimiet. 
Wij verwachten dat de vraag naar financiering in 2019 de kasgeldlimiet te boven zal gaan en dat een aanvullend 
beroep op lang geld gedaan moet worden (zie financieringsbehoefte in tabel 24). Het aantrekken van kort dan wel 
lang geld is afhankelijk van de actuele liquiditeitspositie en liquiditeitsprognoses.  
 
11.6 Rente risiconorm 
De rente risiconorm bepaalt dat jaarlijks 20% van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan renteherziening en 
herfinanciering. Hiermee is een maximumgrens gesteld aan het renterisico op de langlopende leningenportefeuille. 
Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een 
bepaald jaar wordt aangepast. Herfinanciering is het totaalbedrag aan aflossingen op de bestaande 
leningenportefeuille. Zoals uit het hiervoor gepresenteerde overzicht van de lening portefeuille blijkt, bedraagt het 
totaal van de aflossingen jaarlijks ca. € 3,2 miljoen. Dit bedrag blijft ruimschoot onder de risiconorm die voor Avri 
ca. € 8 miljoen bedraagt. De leningen van Avri kennen daarnaast de mogelijkheid (en het risico) van tussentijdse 
renteherziening niet. Het rentepercentages van de leningen van Avri staan vast gedurende de gehele looptijd. Avri 
voldoet aan de rente risiconorm. 
 
  

SCHEMA RENTETOEREKENING

begr

2020

Externe rentelasten over de korte en lange financiering 691.522             

Externe rentebaten -                    

Saldo rentelasten en rentebaten 691.522             

Rente van projectfinanciering die aan het betreffende

taakveld moet worden toegerekend -229.480            

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 462.042             

Rente over eigen vermogen -                    

Rente over voorzieningen -                    

Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente 462.042             

Aan taakvelden toe te rekenen rente (via rente-omslag) -462.042            

Renteresultaat op het taakveld Treasury -                    
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11.7 Schatkist bankieren 
Schatkist bankieren houdt in dat (lokale) overheden de financiële middelen die zij (tijdelijk) niet nodig hebben voor 
de uitoefening van hun taken en verantwoordelijkheden afromen naar de schatkist van het Rijk. Avri heeft hiervoor 
via de BNG een aparte bankrekening geopend waarop overtollige financieringsmiddelen automatisch tijdelijk 
geparkeerd worden. Overschotten boven de € 275.000 worden automatisch overgeboekt naar de rekening van de 
schatkist.  
 
11.8 Kredietrisico   
Kredietrisico's zijn risico's op het niet terugontvangen van uitgezette middelen. Van een dergelijk risico is voor Avri 
geen sprake. 
 
11.9 Koers- en valutarisico en gebruik van derivaten 
Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële activa van 
de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Valutarisicobeheer is het beheersen 
van risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een bepaald moment de waarde van de vreemde 
valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van wat verwacht werd op het beslissingsmoment. Beide soorten 
risico's doen zich binnen het werkveld van Avri niet voor.  
Het Treasury statuut van Avri staat het gebruik van derivaten - ter beperking van financiële risico’s - toe. Derivaten 
zijn financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde (bijvoorbeeld de 
waarde van een langlopende lening). Derivaten worden in de praktijk onder andere gebruikt om renterisico’s te 
beheersen en financieringskosten te minimaliseren. Avri maakt in de dagelijkse praktijk geen gebruik van 
derivaten. 
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12 BEDRIJFSVOERING 
 

Avri werkt samen met de inwoners van Rivierenland aan het voorkomen van het verspillen van grondstoffen en aan 
een schoon, heel en veilig Rivierenland. Dat doen we op een bedrijfsmatige, transparante en maatschappelijke 
verantwoorde manier. De bedrijfsvoeringfuncties zorgen er met hun ondersteunende werkzaamheden voor dat het 
primaire proces dit zo optimaal mogelijk kan realiseren. 
 
De digitale revolutie, andere machts- en arbeidsverhoudingen; de wereld zal zich ook in 2020 in hoog tempo verder 
ontwikkelen. In een wirwar van technologische, sociale en politieke veranderingen wordt óók van Avri gevraagd 
snel en adequaat te reageren op vraagstukken. We merken dat inwoners steeds mondiger worden en betrokken 
willen worden bij en meer invloed willen hebben op het beleid dat de overheid maakt en de uitvoering die daar bij 
hoort. We werken dan ook aan een adaptieve organisatie die daar op inspeelt.  
Het betekent dat we ook in 2020 voortdurend zullen moeten kijken naar het verbeteren van het functioneren van de 
organisatie, zowel in het primaire proces als binnen de bedrijfsvoering. De wereld verandert en Avri verandert mee.  
 
12.1 Bedrijfsmatig: efficiënt, transparant en klantgericht  
Evenals voorgaande jaren richten we ons op het verhogen van onze bedrijfsefficiency en het verkleinen van onze 
bedrijfsvoering risico's. Dat willen we bereiken door o.a. een effectieve informatiehuishouding te creëren en 'control' 
te vergroten.  
 
In 2020 willen we 'control' verder ontwikkelen door te investeren in (financiële) rapportage om sturing van het 
primaire proces te vergroten en ons gelijktijdig goed te kunnen blijven verantwoorden aan stakeholders. We 
investeren in interne controle, om processen te optimaliseren en risico's rondom vastlegging van data en 
automatisering te verkleinen. Hiermee geven we invulling aan de ontwikkeling van interne controle zoals deze in 
2018 is ingezet en anticiperen we op de landelijke trend waarin 'control' in toenemende mate van organisaties 
gevraagd wordt. Dit is mede het gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen zoals bijv. fraudezaken die een grote 
mate van externe controle veroorzaakt.  
Tot slot investeren we in ondersteuning rondom het inkopen en aanbestedingen om rechtmatigheid risico’s te 
verkleinen en te beheersen. We doen dit door het inrichten van een P&C instrumentarium voor inkoop 
(aanbesteding kalender, contractbeheer, inkoopproces) en het vergroten van kennis en bewustwording binnen de 
organisatie. 
 
Ten aanzien van de bedrijfsefficiency is in 2020 ons ICT platform flexibel en modern ingericht waardoor de 
bedrijfsvoering sneller, efficiënter en flexibeler uitgevoerd kan worden. Het in toenemende mate werken met 
mobiele apparatuur en het meer kunnen meten en registreren van gegevens heeft consequenties voor hardware, 
het applicatielandschap en met name een groeiende hoeveelheid data die ontsloten, opgeslagen en verwerkt moet 
worden. In 2020 optimaliseren we het informatiebeheer door harmonisatie en normalisatie van ons 
applicatielandschap en te investeren in rapportages. We werken actief aan het digitaliseren van operationele 
processen (werken met boordcomputers, tablets) en papieren informatiestromen. Om dit te bereiken is digitaal 
dossierbeheer ingericht en zijn de bestaande digitale personeelsdossiers in 2020 op orde gebracht. Dit helpt om 
tijd- en plaats onafhankelijk te kunnen werken en hiermee kan beter gewerkt worden aan transparantie en 
openheid van Avri.  
 
We willen aan de slag met huisvesting; wat kunnen we hiermee doen om efficiënter en prettiger te kunnen werken? 
Er is daarnaast al geruime tijd ruimtegebrek in het kantoorgebouw in Geldermalsen en ook het onderhoud vraagt 
aandacht. Afhankelijk van welke keuzes we hier in 2019 maken (bijv. ten aanzien van vervanging van inventaris of 
'flexwerk' concepten) zal het grootste gedeelte van de uitvoering daarvan in 2020 plaatsvinden.  

In 2019 bereiden we ons voor op in voering van de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) die op 1 
januari 2020 wordt ingevoerd. We bekijken of we daarmee tevens bestaande personele regelingen dienen te 
updaten. Die zullen in 2020 geëffectueerd worden. 
 
Dankzij dergelijke ontwikkelingen in de bedrijfsvoering streven we efficiency in onze processen (en hierdoor lagere 
kosten voor zowel het primaire proces als de bedrijfsvoering) na. Gelijktijdig zullen investeringen in de 
bedrijfsvoering nodig zijn om te kunnen blijven voldoen aan wettelijke ontwikkelingen en veranderende behoeften 
van onze stakeholders.  
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Bedrijfsmatig beheer openbare ruimte 
Afdeling IBOR heeft in 2018 al een aantal organisatorische wijzigingen doorgevoerd en wil zich - mede naar 
aanleiding van het gewijzigde takenpakket door ontvlechting van taken voor Gemeente Neerijnen - verder door 
ontwikkelen. Dit vertalen we in 2019 een nieuwe inrichting van de afdeling IBOR. De speerpunten bij deze 
inrichting zijn:  
- toekomstbestendige organisatie die wendbaar kan inspelen op veranderingen in de buitenwereld.  
- verbinden (zowel extern als intern) op strategie, inrichting en uitvoering van taken.  
 
Dit zal worden gedaan door middel van een interactief proces met medewerkers en gemeenten; zij worden bij het 
ontwerp betrokken. Naar verwachting zal de implementatie van de nieuwe afdelingsopzet (andere rollen, 
werkprocessen, samenwerking met gemeenten) in 2020 nog de aandacht vragen.  
 
In 2018 is een nieuw rapportageformat ontwikkelt waardoor Avri zich aan de gemeenten kan verantwoorden op de 
uitvoering van de overeengekomen taken (o.a. kwaliteit, kosten, meldingen). De rapportage is modern opgezet in 
de vorm van een 'dashboard' waarbij vanuit de hoofdlijnen kan worden ingezoomd op detailniveau en daarmee een 
verantwoording biedt aan zowel gemeenteraad als vak ambtenaren. In 2019 gaan we in overleg met alle IBOR 
gemeenten om het nieuwe format te bespreken en - indien gewenst - te implementeren. Dit proces zal naar 
verwachting in 2020 verdere borging binnen de bedrijfsvoering van Avri vragen (o.a. aanpassing inrichting 
systemen en aangepaste werkwijze). Tevens willen we middels harmonisatie, automatisering en 
procesbeschrijving de kwetsbaarheid ten aanzien van de rapportages verminderen. 
 
12.2 Maatschappelijk verantwoord 
Als regionale organisatie wil Avri meewerken aan de uitdagingen die er in de maatschappij en in onze regio liggen. 
Avri wil de wereld ook een beetje mooier en duurzamer maken;  
 

- we zien afval als grondstof in een circulaire economie, waarbij alles draait om hergebruik (het nieuwe 
afvalbeleid is hier een duidelijk voorbeeld van); 

- we creëren duurzame energie: het terrein van Avri wordt volop gebruikt voor de productie van zonne- en 
windenergie; 

- we vinden het belangrijk kansen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; 
- we kopen duurzaam in (zoals bijvoorbeeld bio-zout, LNG voertuigen maar ook kantoormeubilair).  

 
Een belangrijke opgave voor onze gemeenten is het vinden van banen voor mensen met een achterstand tot de 
arbeidsmarkt. In de afgelopen jaren zijn ruim 90 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt komen werken 
bij Avri. Waar het in eerste instantie is begonnen met het detacheren van mensen (ondertussen gegroeid naar ca. 
85 fte) is de samenwerking met het regionale werkvoorzieningsschap Werkzaak Rivierenland uitgebreid met meer 
doelgroepen. Zo worden intussen steeds meer mensen uit de zogenaamde kaartenbak (bijstand, ww, wajong, Wia, 
statushouders) begeleid in het arbeidsproces. We verkennen de mogelijkheden om de groep ook in 2020 te 
kunnen vergroten en meerdere plekken in de organisatie voor deze mensen te creëren.  

Duurzaamheid maakt onderdeel uit van de keuzes in de bedrijfsvoering. Vanuit Avri Solar B.V. is - door externe 
financiering - duurzame energie op de voormalige stortplaats gerealiseerd, het zogenaamde Zonnepark. We 
verwachten dat het Zonnepark geen financiële effecten zal hebben op de begroting 2020 van Avri. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen geven we ook vorm door middel van duurzaam inkopen (zoals de aanschaf van bio-zout 
en LNG voertuigen). We richten ons in eerste instantie op rechtmatigheid van inkopen en de controle hierop. In 
2020 willen we onze inkoopactiviteiten verder richten op duurzaamheid. 
In 2020 willen we tevens grote regionale evenementen gaan sponsoren door het gratis ophalen en/of opruimen van 
afval, zoals Appelpop, Bloesemtocht, Fruitcorso en Dijkensport. 
 
Vanuit het werken aan duurzame samenleving, streeft Avri niet alleen naar maximaal hergebruik van materialen en 
goederen die zij inzamelt, maar wil Avri ook in 2020 haar eigen milieu-impact in positieve zin zo veel mogelijk 
versterken. Zo houden we aandacht voor verdere 'vergroening' van ons wagenpark, willen we zoveel mogelijk 
papierloos gaan werken en facilitaire producten zo milieuvriendelijk als mogelijk inkopen en realiseren we vanuit de 
B.V. ‘s  duurzame energie naast en boven op de voormalige stortplaats 
 
Daarnaast zal Avri ook in 2020 met verenigingen papier inzamelen, excursies voor basisscholen en voorlichting  
over zwerfafval voor het voortgezet onderwijs verzorgen. Avri organiseert daarnaast ook in 2020 open excursies 
voor inwoners en markten en braderieën en burgerinitiatieven ondersteunen met gratis containers en gratis afvoer 
van afval. 
 



 

58 

12.3 Duurzame houding en gedrag 
De maatschappij moet verduurzamen om een goede toekomst te kunnen bieden aan onze kinderen en kleinkinderen. 
Dat vraagt om een aanpassing van het menselijke gedrag en ontwikkeling en benutting van duurzame technologie. 
Avri heeft de mogelijkheid om bij te dragen aan het bevorderen van duurzaam gedrag van de inwoners in 
Rivierenland. Niet alleen vanuit de rol van voorlichting, scholing, beleid en handhaving (externe motivatieprikkel), 
maar ook vanuit de positie van Avri. Door ook in 2020 deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten die passen 
bij Avri staat Avri midden in de maatschappij en kan zij normen, waarden en overtuigingen in positieve zin 
beïnvloeden. Hierdoor wordt ook de interne motivatie voor milieuvriendelijk gedrag beïnvloedt (duurzame moraal). 
Dat doen we in 2020 ook weer door het  organiseren van excursies voor specifiek volwassenen en leerlingen en het 
verzorgen van lespakketten ondersteund met een website. We verkennen welke activiteiten we verder kunnen 
vormgeven in de vorm van pilots. 
 
12.4 Duurzaam inzetbare medewerkers 
Avri wil een bijdrage leveren aan een duurzame houding van inwoners en bedrijven. Ook we werken aan 
duurzaamheid binnen de organisatie; gezonde en vitale medewerkers die veilig en met bezieling aan het werk zijn. 
We hebben immers elke collega nodig. We zetten in op de volgende thema’s: In 2020 gaan we door met acties die 
we in het kader van vitaliteit en duurzaamheid hebben uitgevoerd. We proberen hierbij vooral het eigenaarschap 
en initiatieven van medewerkers te stimuleren en te faciliteren.  Wat kan de medewerker zelf doen? En hoe kan het 
management daarbij helpen? In 2019 hebben we een vervolg gegeven aan het in 2018 in de organisatie uitgezette 
Periodiek Medisch Onderzoek (PMO), waarbij  duurzaamheid als thema centraal staat. We bieden onder meer 
vitaliteitsworkshops aan. En we starten met de "Avri-Fit"- werkgroep, bestaande uit medewerkers die zelf met 
voorstellen komen om de organisatie vitaler te maken. Niet voor medewerkers denken, maar ze zelf ruimte geven 
voor initiatieven. We stellen geld beschikbaar om initiatieven ook ten uitvoering te brengen. Na de opstart in 2019 
willen we deze werkgroep in 2020 zo veel mogelijk de ruimte geven.  
 
In 2020 werken we verder aan strategische personeelsplanning: hoe gaan we de uitdagingen in de arbeidsmarkt 
aan? Hoe verjongen wede organisatie en hoe kunnen medewerkers breder inzetbaar worden in de organisatie? 
Wat hebben medewerkers al in huis en wat hebben we nog nodig? Hoeveel vast personeel hebben we nodig en 
hoeveel medewerkers dienen we in te huren? Leren is hierbij essentieel. We vinden het belangrijk dat 
medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. We willen meer leren in en van de dagelijkse praktijk en zetten 
stevig in op scholing.  

Met strategische personeelsplanning hebben we in 2020 meer aandacht voor de verhouding tussen vast personeel 
en externe inhuur. Daar willen we gerichter op gaan sturen. Als werkgever zorgen we voor goede fysieke 
arbeidsomstandigheden (veilig, gezond), voldoende opleidings- en ontwikkel mogelijkheden en stimuleren we 
goede sociale arbeidsomstandigheden, zoals een waarderende cultuur en een reële werkdruk. We gaan dit in 2020 
gerichter monitoren: door een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), een medewerker onderzoek, de 
verzuimcijfers die frequent worden besproken en werkoverleggen waarbij dit alles regelmatig wordt besproken.  

Het verzuim heeft onze volle aandacht en willen we terugdringen. Er is veel werk te verrichten en iedere 
medewerker is daarbij nodig. Het terugdringen van verzuim zal naar verwachting ook in 2020 een uitdaging 
vormen; het fysiek zware werk vraagt veel en heeft betekenis voor de inzetbaarheid van onze medewerkers, 
specifiek de oudere medewerkers. Een alternatief in de vorm van een andere functie binnen of buiten Avri is niet 
gemakkelijk voorhanden. We weten dat vergelijkbare organisaties voor dezelfde uitdagingen staan en we gaan 
verkennen of we dergelijke organisaties ervaringen kunnen uitwisselen.  
 
In onderstaande tabel is het ziekteverzuim percentage van Avri afgezet tegen het gemiddelde van een aantal 
vergelijkbare organisaties uit de branche. Hieruit blijkt dat het ziekteverzuim gering onder het branchegemiddelde 
ligt. 
 

Personeel Avri Branche 
Ziekteverzuim % 6,1% 6,4% 
Bron: Jaarverslagen 2017 diverse branchegenoten 

 

 
Bezettingsproblematiek chauffeurs  
In 2018 hebben is bezettingsproblematiek voor de inzamelactiviteiten ontstaan. Deze is veroorzaakt door een 
tweetal factoren: arbeidsmarktproblematiek en een hoog ziekteverzuim.  
De voor Nederland gunstige economische groei heeft ook een nadeel; werkgevers hebben te maken met een 
krappe arbeidsmarkt. Ook voor Avri is het lastig om aan goede arbeidskrachten te komen. Dat merken we bij 
vacatures op bijna alle plekken in de organisatie. We zullen meer moeten gaan investeren om de goede mensen 
voor alle vacatures te kunnen werven.  
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Specifiek merken we dit bij functies van de chauffeurs. Door de economische groei is er al een paar jaar meer 
vraag naar chauffeurs en neemt de beschikbaarheid van ervaren chauffeurs op de markt af. De functie van 
chauffeur staat momenteel landelijk zelfs in de top 5 van moeilijk vervulbare vacatures. Ook Avri heeft hier mee te 
maken. In de regio Rivierenland speelt dit nog extra; er zijn veel transportbedrijven gevestigd die op de 
arbeidsmarkt concurreren met Avri. 

De uitdagingen zijn momenteel dermate groot dat deze een risico vormen voor de dienstverlening van de 
organisatie. Op piekmomenten of rondom de vakanties is het steeds moeilijker de bezetting op orde te hebben. 
Onvoldoende bezetting betekent in het uiterste geval dat het ophalen van afval onder druk komt te staan. Om dit te 
voorkomen hebben we aanvullende maatregelen voor 2019 genomen: deze bestaan uit het in dienst nemen van 
een aantal chauffeurs die eerder via de uitzendconstructie voor Avri  werken en hen te binden aan de organisatie. 
Daarnaast het vergroten van de interne opleidingscapaciteit (mentorfunctie) die ingezet wordt om beginnende 
chauffeurs op te leiden en te begeleiden. 

We voeren ook gesprekken met medewerkers over hoe men breder inzetbaar te maken. Om medewerkers die 
geen chauffeur zijn, maar wel beschikken over een chauffeursdiploma, tijdelijk in te zetten als chauffeur indien de 
situatie daarom vraagt. 

De verkregen subsidiemiddelen ten behoeve van het meerjarig sectorplan AMBOR zetten we in om een actief 
opleidingsaanbod te kunnen bieden en ook op deze wijze een aantrekkelijkere positie op de arbeidsmarkt te 
krijgen. 
 
12.5 Adaptief 

De behoefte van inwoners om meer te kunnen participeren op het beleid van de gemeenten en de uitvoering 
daarvan maakt dat Avri deze behoefte meer in beeld wil krijgen. Daar werkt Avri hard aan. We willen in 2020 de 
beleving van de inwoners van Rivierenland nog meer in beeld kunnen krijgen en een meer centrale plek kunnen 
geven in de sturing van de organisatie. Van sturen op meetbaarheid naar sturen op merkbaarheid. We willen 
proactief reageren op signalen van inwoners via bijvoorbeeld social media. Wat is er aan de hand en wat kunnen 
we er aan doen?  De vragen vanuit de inwoners worden meer divers, wijken vaker af van de standaard 
dienstverlening en nemen bovendien in omvang toe.  De omvang van de organisatie blijft daarentegen stabiel. Dit 
betekent dat we alleen door innovatiever en flexibeler te werken aan de vragen van inwoners en gemeenten 
kunnen blijven voldoen. Een voorbeeld hiervan is de Avri-app. In 2019 actualiseren we deze. Met deze nieuwe app 
kunnen inwoners niet alleen informatie verkrijgen en meldingen op een snelle en gemakkelijke wijze doorgeven, 
maar inwoners kunnen ook om meningen worden gevraagd ten aanzien van (veranderend) beleid en de uitvoering 
daarvan. Daarmee kunnen we in 2020 meer en in een vernieuwende vorm werken aan burgerparticipatie.  
Ook bij de invoering van het nieuwe afvalbeleid is gebleken dat de wensen van de gemeenten uiteen kunnen 
lopen, wat aanleiding is om het gesprek over maatwerk binnen de GR op te starten (cafetaria-model). 
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13 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 
 
De belangrijkste kapitaalgoederen van Avri worden gevormd door de gebouwen en terreinen op de locaties 
Meersteeg te Geldermalsen, milieustraten Zaltbommel, Culemborg en Tiel.  Begin 2015 heeft Avri de voormalige 
gemeentewerf van gemeente Tiel overgenomen. In dezelfde periode werden - mede dankzij de ontwikkeling van 
IBOR activiteiten - op de locatie in Geldermalsen de nieuwe wasplaats, zoutloods en parkeerplaatsen voor 
bedrijfsvoertuigen in gebruik genomen. Daarnaast zijn er diverse ontwikkelingen op het grondstoffenpark 
Rivierenland en worden de diverse milieustraten onderhouden. 
 
Met betrekking tot deze kapitaalgoederen geldt dat er niet alleen jaarlijks onderhoud plaats zal moeten vinden, 
maar ook zal met enige regelmaat groot onderhoud uitgevoerd moeten worden. Om tot een adequate indicering en 
egalisering van de onderhoudskosten te komen is, mede gezien bovengenoemde uitbreidingen, het meerjaren 
onderhoudsplan in 2017 geëvalueerd. De herijking van het plan (dat wordt uitgevoerd in overleg met een externe 
partij) is in 2018 nog niet afgerond, dit zal naar verwachting in 2019 afgerond worden. Eventuele aanpassing van 
de jaarlijks benodigde dotatie aan de onderhoudsvoorziening wordt meegenomen in de begroting 2021. 
 
In de huidige begroting blijft het huidige meerjaren onderhoudsplan (2014-2033) van toepassing. De dotatie voor 
de begroting 2020 en verder van € 155.000 is gebaseerd op de verwachte onderhoudsuitgaven t/m 2023.  
 
In onderstaande tabel is het meerjarige verloop van de onderhoudsvoorziening weergegeven.  
 

 
            Tabel 29: verloopoverzicht voorziening groot onderhoud 

 
  

VOORZIENING ONDERHOUD GEBOUWEN jaarrek verwachting begroting begroting begroting begroting

2020-2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023

bedragen x € 1.000

Saldo 01-01 317.000 384.000 331.000 385.000 141.000 252.000

Dotatie vanuit exploitatie 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000

Onderhoudskosten -88.000 -208.000 -101.000 -399.000 -44.000 -54.000

Saldo 31-12 384.000 331.000 385.000 141.000 252.000 353.000
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14 VERBONDEN PARTIJEN 
 
14.1 Inleiding 
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waar Avri een bestuurlijk en financieel belang in heeft. Dit zijn onder 
andere vennootschappen, verenigingen of stichtingen die een publiek belang behartigen dan wel andere 
gemeenschappelijke regelingen. Met een bestuurlijk belang wordt bedoeld dat Avri één of meer zetels heeft binnen 
de betreffende partij dan wel stemrecht heeft. Van een financieel belang is sprake als er middelen ter beschikking 
zijn gesteld aan deze partij. Het BBV verplicht opname van deze partijen binnen een aparte paragraaf binnen de 
begroting en jaarrekening. Artikel 15 van het BBV schrijft voor dat de lijst van verbonden partijen wordt ingedeeld 
naar rechtspersoonlijkheid. In de lijst van verbonden partijen wordt onder andere informatie opgenomen over de 
wijze waarop Avri een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt. 
Daarnaast ook financiële informatie van de verbonden partijen en de eventuele risico's van de verbonden partij 
voor de financiële positie van Avri.  
 
14.2 Overzicht Verbonden Partijen  
In onderstaande tabel is het overzicht van verbonden partijen naar rechtsvorm ingedeeld. De verbonden partijen 
worden in de navolgende paragrafen nader toegelicht. 
 

Overzicht  

Verbonden Partij Rechtsvorm 

14.3 Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) Gemeenschappelijke Regeling  

14.4 Avri Realisatie B.V.  Vennootschappen en coöperaties 

14.5 Avri Solar B.V.  Vennootschappen en coöperaties  

14.6 Stichting Kringloopbedrijf Rivierenland (SKR) Stichtingen en verenigingen  
     Tabel 30: overzicht verbonden partijen 

 
14.3 Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) 
 

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) 

Soort verbintenis Gemeenschappelijke Regeling 

Gevestigd Tiel 

Openbaar belang Deze gemeenschappelijke regeling verzorgt de heffing en invordering van waterschap 
belastingen, afvalstoffenheffing en gemeentelijke belastingen.  
Tevens verzorgt BSR de uitvoering van de Wet onroerende zaken en het beheer en de 
uitvoering van vastgoedinformatie. 

Bestuurlijk belang Deelnemer in de gemeenschappelijke regeling, vertegenwoordiging met één lid in het 
Algemeen Bestuur van BSR. 

Omvang belang Avri Het totaal aantal stemmen van de deelnemers betreft tien. GR Avri heeft één stem in het 
algemeen bestuur.  

Taak / doelstelling Voor burgers, bedrijven en instanties heeft de samenwerking als voordeel dat ze één 
aanslagbiljet ontvangen en één organisatie als aanspreekpunt hebben. Door 
schaalvergroting en samenwerking kan BSR de belastingtaak effectiever en efficiënter 
uitvoeren. 

Accountantsverklaring Ja 

Relatie met programma Programma Basispakket 

Deelnemende partijen BSR is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen van Waterschap 
Rivierenland, Avri en de acht gemeenten Culemborg, Maasdriel, Montfoort, West 
Betuwe, Tiel, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede en IJsselstein. 

Financiën 

Financiële consequenties 
begrotingsjaar 

De financiële bijdrage van Avri in de BSR begroting 2020 bedraagt € 454.000. 

Vermogen en resultaat 
verbonden partij 

 31 december 2016 31 december 2017 

Bestemmingsreserves € 259.000 € 266.000 

Voorzieningen € 881.000 € 853.000 

Overige passiva € 5.908.000 € 11.699.000 

Exploitatieresultaat € 120.000 € 7.000 

Risico's 

Niet van toepassing 

Toelichting 

Sinds 2008 worden de aanslagen afvalstoffenheffing voor GR Avri opgelegd en geïnd door de BSR. 
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14.4 Avri Realisatie B.V.  
 

Avri Realisatie B.V. 

Soort verbintenis Deelneming 

Gevestigd Geldermalsen 

Openbaar belang Zie taak / doelstelling 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 

Omvang belang Avri Avri beschikt over 100% van de aandelen met een nominale waarde van € 74.874. 

Taak / doelstelling Avri Realisatie B.V. is in 1999 opgericht (destijds Avri Ontwikkeling B.V.). Het doel 
van deze B.V. is om de middelen van GR Avri maatschappelijk nuttig aan te 
wenden. Maatschappelijk nuttig betekent onder meer dat overcapaciteit aan 
aanwezige middelen en ruimte wordt verhuurd aan derden die afval recyclen en 
duurzame energie produceren en dat de opbrengsten ten goede kunnen komen aan 
de afvalstoffenheffing. 

Accountantsverklaring Ja  

Relatie met programma Programma Basispakket 

Deelnemende partijen Niet van toepassing 

Financiën 

Financiële consequenties 
begrotingsjaar 

Avri Realisatie B.V. heeft geen personeelsleden in dienst. De personele invulling 
voor de activiteiten wordt ingevuld en verrekend vanuit GR Avri. Bij de financiën is 
uitgegaan van de geconsolideerde gegevens uit de jaarrekening.  
Geraamd dividend 2020: € 0. 

Vermogen en resultaat 
verbonden partij 

 31 december 2016 31 december 2017 

Eigen vermogen € 2.088.000 € 2.023.000 

Vreemd vermogen € 107.000 €598.000  

Exploitatieresultaat € 102.000 -/- € 65.000  

Risico's 

Het risico betreft de deelname in het aandelenkapitaal. Daarnaast is in de Nota Risicomanagement en 
Weerstandsvermogen het maatschappelijke risico beschreven volgend uit de bestuurlijke verantwoordelijkheid.  

Toelichting 

Avri Realisatie B.V. heeft geen personeelsleden in dienst. De personele invulling voor de activiteiten wordt 
verrekend vanuit Avri. Naast een algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) heeft Avri Realisatie B.V. 
een Raad van Commissarissen. Begin 2016 heeft Regio Rivierenland alle aandelen Avri Realisatie B.V. 
overgedragen aan GR Avri.  

 
14.5 Avri Solar B.V.  
 

Avri Solar B.V. 

Soort verbintenis Deelneming 

Gevestigd Geldermalsen 

Openbaar belang Zie taak / doelstelling 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder. Avri Realisatie B.V. is de oprichtster van Avri Solar B.V. en enige 
aandeelhouder van deze vennootschap. 

Omvang belang Avri Avri Solar B.V. kent een zelfstandige jaarrekening die geconsolideerd wordt met de 
jaarrekening van Avri Realisatie B.V. 

Taak / doelstelling Avri Solar B.V. is in 2014 opgericht ten behoeve van de realisatie en mogelijk de 
exploitatie van een solarpark op de afgewerkte stortplaats van Avri. 

Accountantsverklaring Ja 

Relatie met programma Programma Basispakket 

Deelnemende partijen Niet van toepassing 

Financiën 

Financiële consequenties 
begrotingsjaar 

Geen. Avri Solar B.V. heeft geen personeelsleden in dienst.  
Geraamd dividend 2020: € 0. 

Vermogen en resultaat 
verbonden partij 

 31 december 2016 31 december 2017 

Eigen vermogen -/- € 51.000  -/- € 130.000 

Vreemd vermogen € 656.000 € 623.000 

Exploitatieresultaat € 2.000 -/- € 80.000 

Risico's 
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Financiële risico's komen volledig voor rekening van Avri Realisatie B.V.. GR Avri kent een maatschappelijk 
risico (bijv. in geval van een dreigend faillissement). Dit risico is beschreven en gekwantificeerd in de 
geactualiseerde Nota Risicomanagement 2017. 

Toelichting 
Avri Solar B.V. is in 2014 opgericht ten behoeve van de realisatie en exploitatie van een solarpark op de 
afgewerkte stortplaats van Avri. Dit zonnepark is begin 2018 gerealiseerd en sindsdien in gebruik. Via 
crowdfunding hebben eind 2018 ook de inwoners de mogelijkheid gekregen en genomen om mee te financieren 
en mee te profiteren. 
Avri Realisatie B.V. is de oprichtster van de Solar B.V. en enige aandeelhouder van deze vennootschap. Avri 
Realisatie B.V. fungeert tevens als bestuur en AvA voor Avri Solar B.V.. Avri Solar B.V. kent een zelfstandige 
jaarrekening die geconsolideerd wordt met de jaarrekening van Avri Realisatie B.V. 

 
14.6 Stichting Kringloopbedrijf Rivierenland (SKR) 

 

Stichting Kringloopbedrijf Rivierenland (SKR) 

Soort verbintenis Leningovereenkomst met SKR, ook wel Kringloopwinkel 'Secunda' genoemd. 

Gevestigd Tiel 

Openbaar belang Zie taak / doelstelling 

Bestuurlijk belang Deelname in het bestuur met twee bestuursleden (totaal 4 bestuursleden). 

Omvang belang Avri GR Avri en Werkzaak Rivierenland hebben gezamenlijk, ieder voor de helft, een 
gedeelte van het startkapitaal aan SKR beschikbaar gesteld in de vorm van een 
gemeenschappelijke lening met terugbetaalgarantie. 

Taak / doelstelling In de regio Rivierenland kostendekkend streven naar een maximaal mogelijk 
hergebruik van goederen en materialen en daarvoor sociale werkplekken creëren. 

Accountantsverklaring Ja 

Relatie met programma Programma Basispakket 

Deelnemende partijen GR Avri en Werkzaak Rivierenland. 

Financiën 

Financiële consequenties 
begrotingsjaar 

Geen. 

Vermogen en resultaat 
verbonden partij 

 31 december 2016 31 december 2017 

Vermogen €175.000 € 160.000 
Liquiditeit € 309.000 € 231.000 
Exploitatieresultaat € 45.000 - € 16.000 

Risico's 

Er is een nadelig exploitatieresultaat over 2017 behaald. Dit komt o.a. door toenemende concurrentie en  sterk 
teruglopende kwantiteit en kwaliteit van inkomende goederen. Daarnaast door een stijging van 
personeelskosten door een geringe groep vrijwilligers. Er is geen direct financieel risico voor Avri (de versterkte 
geldlening is afgelost). Er bestaat echter een maatschappelijk risico wanneer de verslechterde situatie blijft 
voortduren en het voortbestaan in gevaar komt. 

Toelichting 

Bij Secunda was in 2017 50 FTE aan medewerkers werkzaam, waaronder  27,8 FTE aan betaalde 
medewerkers. Van de betaalde medewerkers werd 6,5 FTE ingevuld via medewerkers uit de doelgroep 
(Werkzaak). De omzet van goederen bedroeg in 2017 ongeveer 1.200 ton, waarvan 100 ton als restafval werd 
afgevoerd; een milieurendement van 92%. 
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FINANCIËLE BEGROTING 
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15 TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN 

In dit hoofdstuk zijn de totale baten en lasten van Avri uiteengezet. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de financiën van 
de exploitatie van de diverse programma's.  
 
De totale baten en lasten per programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Hierin zijn ook de 
reservemutaties gepresenteerd. Dit betreffen de mutaties van de reserves van Avri; Algemene Bedrijfsreserve, 
Reserve Bedrijfsafval of Reserve Pluspakket. 

 
       Tabel 31: totaal baten en lasten per programma 2020-2023 

 
Het totaaloverzicht van baten en lasten per taakveld is opgenomen in bijlage 3.  

begr begr begr begr

2020 2021 2022 2023

Lasten

Programma basispakket 28.240 28.606 29.089 28.395

Programma pluspakket 12.553 12.689 12.816 12.944

Programma bedrijfsafval 2.036 2.063 2.087 2.108

Programma algemene baten en lasten 107 70 25 25

Totaal lasten programma's 42.935 43.428 44.017 43.472

Baten

Programma basispakket 28.126 28.552 29.034 28.336

Programma pluspakket 12.563 12.689 12.816 12.944

Programma bedrijfsafval 2.090 2.118 2.146 2.175

Overzicht algemene baten en lasten 0 0 0 0

Totaal baten programma's 42.779 43.358 43.996 43.455

Saldo van baten en lasten

Programma basispakket -113 -54 -55 -59

Programma pluspakket 10 0 0 0

Programma bedrijfsafval 55 55 59 67

Overzicht algemene baten en lasten -107 -70 -25 -25

Totaal saldo van baten en lasten -155 -69 -21 -17

Basispakket: onttrekking reserve bedrijfsafval -113 -54 -55 -59

Bedrijfsafval: storting reserve bedrijfsafval 55 55 59 67

Pluspakket: storting reserve pluspakket 10 0 0 0

Algemene baten en lasten: onttrekking ABR -107 -70 -25 -25

Mutatie reserves -155 -69 -21 -17

Saldo baten en lasten na reserve mutaties 0 0 0 0

TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN
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16 UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE 

16.1 Inleiding 
De financiële positie bevat een raming voor het begrotingsjaar 2020 en de drie volgende jaren volgend op het 
begrotingsjaar. Uitgangspunt is dat de financiële gevolgen van bestaand beleid (geïndexeerd) in 2019 verwerkt 
worden in de begroting 2020 - 2023, aangevuld met de financiële gevolgen van nieuw beleid / nieuwe 
investeringen per 2020. Dit is reeds uitgewerkt in de kadernota 2020. In dit hoofdstuk komen de volgende 
onderwerpen aan bod: 

- de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume; 

- post onvoorziene uitgaven; 
- de investeringen; 
- de financiering; 
- de stand en het gespecificeerde verloop van de reserves; 
- de stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen. 

 
De gehanteerde uitgangspunten voor indexering zijn verwerkt conform de kadernota 2020 (hoofdstuk 4). In de 
volgende paragraaf worden tevens ingegaan op het evenwicht in baten en lasten in de begroting 2020-2023. 
 
16.2 Exploitatie evenwicht baten en lasten 
De exploitatie van de diverse programma's van Avri is meerjarig structureel in evenwicht. Dit houdt in dat de 
structurele lasten zijn gedekt met structurele baten.  
 
In het programma basispakket wordt het lastenniveau gedekt door de vergoeding voor ingezamelde grondstoffen 
en baten afvalstoffenheffing. Hierbij geldt dat de vergoeding voor ingezamelde grondstoffen jaarlijks fluctueert en 
dat de afvalstoffenheffing voor dekking van de lasten zorgt (als sluitpost). De inwoners van de Avri gemeenten zijn 
wettelijk verplicht tot betaling van de afvalstoffenheffing over te gaan. Een eventueel saldo tussen baten en lasten 
wordt verrekend met de Voorziening Basispakket. Deze bevindt de laatste jaren onder het niveau dat nodig is om 
de ingeschatte risico's van het basispakket op te vangen. In meerjarig perspectief wordt de voorziening op 
begrotingsbasis aangevuld richting de minimale norm.  
 
In het programma pluspakket zijn de diensten opgenomen die Avri tegen kostprijs aanbiedt aan de 
regiogemeenten. Dit betekent dat op deze activiteiten geen financieel resultaat door Avri wordt behaald. In de 
(raam)overeenkomsten die Avri met gemeenten afsluit voor de pluspakket activiteiten is voor IBOR-activiteiten 
afgesproken dat alle lusten en lasten voor rekening van de gemeenten komen. Er is daarom bij Avri geen 
weerstandscapaciteit voor IBOR ingericht, maar uitsluitend voor de operationele risico's van de andere pluspakket 
activiteiten. Voor deze activiteiten worden op realisatiebasis de geringe exploitatieresultaten verrekend met de 
Reserve Pluspakket van Avri. Het programma bedrijfsafval betreft een commerciële activiteit. In voorliggende 
begroting zijn ook voor deze activiteit de lasten meerjarig afgedekt. Het exploitatieresultaat wordt afgestort naar de 
Reserve Bedrijfsafval.  
 
16.3 Jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbare volume 
Lokale overheden dienen in de begroting in te gaan op de jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume. Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden verstaan de aanspraken 
op toekomstige uitkeringen door huidig dan wel voormalig personeel. Het Besluit Begroting en Verantwoording 
Provincies en Gemeenten (BBV) schrijft voor dat jaarlijkse arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van 
vergelijkbaar volume in de exploitatie moeten worden verantwoord. Als de verplichtingen niet van een vergelijkbaar 
volume zijn, dan moet hiervoor een voorziening worden getroffen. De betalingen voor WW-uitkeringen vallen 
binnen de categorie van de jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen aangezien Avri 
hiervoor eigen risicodrager is. Voor voormalig werknemers die recht hebben op een WW-uitkering ontvangt Avri 
een nota van het UWV. De WW-uitkering wordt qua duur in de komende jaren versoberd. Avri kent beperkte WW-
verplichtingen voor 2019. Voor kosten ontslagvergoedingen is binnen de Avri begroting een jaarlijks budget 
opgenomen van € 10.000 ter begeleiding van dergelijke processen. Eventuele ontslagvergoedingen worden op 
realisatiebasis verantwoord en verrekend met eigen reserves, voorzieningen of met de gemeenten (in geval van 
IBOR-taken). 
 
16.4 Post onvoorziene uitgaven 
De artikelen 8 en 17 van het BBV schrijven voor dat de begroting inzicht verschaft in het opgenomen budget voor 
onvoorziene uitgaven. De post onvoorzien kan aangewend worden ter dekking van onverwachte uitgaven in het 
begrotingsjaar die geen uitstel dulden. Het BBV kent geen bepalingen omtrent de minimale omvang van deze post. 
Avri kent op begrotingsbasis geen post onvoorziene uitgaven. Niet geraamde (en niet uitstelbare) uitgaven worden 
jaarlijks in de bestuursrapportage of jaarstukken verantwoord. Deze uitgaven komen uiteindelijk ten laste van de 
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Voorziening Basispakket, eigen reserves of worden verrekend met de gemeenten (IBOR-taken in programma 
pluspakket). 
 
16.5 Investeringen 
Om de activiteiten te kunnen uitvoeren en diensten te verlenen zijn investeringen in duurzame kapitaalgoederen 
nodig. Deze investeringen kunnen nieuw zijn, maar ze kunnen ook ter vervanging zijn van verouderde activa. 
Gezien de kapitaalintensieve bedrijfsvoering en de omvang van de activa (m.n. het wagenpark en 
inzamelmiddelen), heeft Avri jaarlijks veel vervangingsinvesteringen. Vervangingsinvesteringen hebben in principe 
geen lastenstijging tot gevolg. Nieuwe investeringen hebben dat wel. In deze wordt een overzicht gepresenteerd 
van de investeringen die in deze meerjarenbegroting zijn verwerkt. Voor de investeringen voor 2020 wordt 
investeringskrediet aangevraagd. Deze investeringen worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. De investeringen 
van Avri vallen op basis van BBV onder het zogenaamde 'economisch nut'. Dit betekent dat de investering 
'verhandelbaar zijn' dan wel bijdragen aan het genereren van middelen (o.a. afvalstoffenheffing). In onderstaande 
tabel is het overzicht van investeringen weergegeven. Hierin zijn de vervangingsinvesteringen aangeduid.  
 

  
              Tabel 32: investeringsbegroting 2020-2023  

INVESTERINGEN 2020-2023

Jaar Investering Bedrag Vervanging?

2020 Materieel Afvalbeheer 1.775.000€        Vervanging

Ondergrondse brengvoorzieningen 200.000€            Vervanging

Bovengrondse brengvoorzieningen 50.000€              Vervanging

Mini containers 200.000€            Vervanging

Bedrijfscontainers 60.000€              Vervanging

Materieel IBOR 400.000€            Vervanging

Onbemande Weegbrug 20.000€              Vervanging

Weegkantoor 80.000€              Vervanging

Huisvesting 100.000€            Vervanging

Informatievoorziening 100.000€            Vervanging

2.985.000€        

2021 Materieel Afvalbeheer 990.000€            Vervanging

Ondergrondse brengvoorzieningen 200.000€            Vervanging

Bovengrondse brengvoorzieningen 50.000€              Vervanging

Mini containers 200.000€            Vervanging

Bedrijfscontainers 60.000€              Vervanging

Materieel IBOR 400.000€            Vervanging

Huisvesting 100.000€            Vervanging

Informatievoorziening 100.000€            Vervanging

2.100.000€        

2022 Materieel Afvalbeheer 1.360.000€        Vervanging

Ondergrondse brengvoorzieningen 200.000€            Vervanging

Bovengrondse brengvoorzieningen 50.000€              Vervanging

Mini containers 200.000€            Vervanging

Bedrijfscontainers 60.000€              Vervanging

Materieel IBOR 400.000€            Vervanging

Huisvesting 100.000€            Vervanging

Informatievoorziening 100.000€            Vervanging

2.470.000€        

2023 Materieel Afvalbeheer 1.360.000€        Vervanging

Ondergrondse brengvoorzieningen 200.000€            Vervanging

Bovengrondse brengvoorzieningen 50.000€              Vervanging

Mini containers 200.000€            Vervanging

Bedrijfscontainers 60.000€              Vervanging

Materieel IBOR 400.000€            Vervanging

Huisvesting 100.000€            Vervanging

Informatievoorziening 100.000€            Vervanging

2.470.000€        

Totaal investeringen begroting 2020-2023 10.025.000€      
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Toelichting op de aangevraagde investeringskredieten 2020 

 
Materieel Afvalbeheer - € 1.775.000 
Er wordt krediet aangevraagd voor de vervanging van zijladers, bedrijfswagens, rollpackers voor de milieustraten 
en afzetcontainers. 
 
Brengvoorzieningen - € 200.000 en € 50.000 
Jaarlijks wordt er krediet aangevraagd voor de vervanging van boven- en ondergrondse brengvoorzieningen om de 
dienstverlening aan inwoners voor de inzameling via brengvoorzieningen (programma basispakket) te kunnen 
continueren.  
 
Mini containers - € 200.000 
Jaarlijks wordt er krediet aangevraagd voor de vervanging van mini containers teneinde de dienstverlening aan 
inwoners voor de inzameling aan huis (programma basispakket) te kunnen continueren.  
           
Bedrijfscontainers - € 60.000 
Jaarlijks wordt er krediet aangevraagd voor de vervanging van bedrijfscontainers teneinde de dienstverlening aan 
bedrijven (programma bedrijfsafval) te kunnen continueren.  
 
Materieel IBOR - € 400.000 
Er wordt krediet aangevraagd voor de vervanging van bedrijfswagens voor het beheer van de openbare ruimte. 
 
Onbemande weegbrug - € 20.000 
Er wordt krediet aangevraagd voor nieuwe hard- en software ten behoeve van de besturing en het operationeel 
houden van de onbemande weegbrug. De huidige hard- en software (zuilen met ingebouwde apparatuur) zijn 
verouderd en vormt een risico voor de bedrijfsvoering van onze eigen inzameldienst. Deze voertuigen worden op 
een andere plaats in- en uitgewogen om wachttijden voor externe terreinbezoekers te voorkomen.  
 
Weegkantoor - € 80.000 
Er wordt krediet aangevraagd voor de renovatie van het weegkantoor en de weegbrug, waarvoor reeds een 
startkrediet beschikbaar is gesteld. Onder renovatie wordt in dit geval verstaan het verbouwen en inrichten van het 
gebouw, weegbrug en bijbehorende ICT. Flexibiliteit en efficiency vormen hierbij de uitgangspunten. In 2019 wordt 
een plan gemaakt voor deze renovatie die in 2020 gerealiseerd zal worden.  
 
Huisvesting - € 100.000 
Jaarlijks wordt er krediet aangevraagd voor de vervangingsinvesteringen in de huisvesting van Avri. Deze 
investeringen maken geen onderdeel uit van het huidige meerjaren onderhoudsplan (zie paragraaf onderhoud 
kapitaalgoederen).  
 
Informatievoorziening - € 100.000 
Er wordt jaarlijks krediet aangevraagd om de bedrijfsvoering verder te kunnen ontwikkelen. Het krediet wordt 
aangewend om de informatievoorziening verder te professionaliseren en processen te verbeteren door het 
(optimaliseren van het) gebruik van systemen.  
 
Dekking van kapitaallasten 
De kapitaallasten die voortkomen uit de investeringen voor Afval, komen ten laste van het programma Basispakket 
(afvalstoffenheffing) dan wel programma Bedrijfsafval. Kapitaallasten die voortkomen uit de investeringen voor 
IBOR, komen ten laste van de betreffende IBOR gemeente(n) in het programma pluspakket. Kapitaallasten van 
investeringen die niet Afval- of IBOR specifiek zijn, worden als overhead verantwoord in het programma Algemene 
baten en lasten en volgens de van toepassing zijnde verdeelsleutel aan de diverse programma's doorbelast. 
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16.6 Geprognosticeerde balans, EMU-saldo en financiering 
In onderstaande tabel is de geprognosticeerde balans van Avri weergegeven. Op basis van de 
verslagleggingvoorschriften worden de cijfers meerjarig gepresenteerd: 

 
           Tabel 33: geprognosticeerde balans Avri 
 
Als kapitaalintensief bedrijf vormen de materiële vaste activa een groot deel van het balanstotaal van Avri. In 2018 
wordt een stijging van de vaste activa van rond de € 8 miljoen verwacht. Dit betreffen de investeringen als gevolg 
van de invoering van het nieuwe afvalbeleid (programma Basispakket). Hierdoor zal het balanstotaal naar 
verwachting toenemen van € 40 miljoen ultimo 2018 naar ongeveer € 46 miljoen ultimo 2019. 
Financiering met eigen middelen is voor Avri maar beperkt mogelijk. De omvang van de reserves beweegt zich 
meerjarig rond de € 1 miljoen, de omvang van de voorzieningen bevindt zich tussen € 2 miljoen en € 3 miljoen in 
meerjarig perspectief. Een nadere specificatie van deze reserves en voorzieningen is opgenomen in paragraaf 
16.9. Omdat Avri als uitvoeringsorganisatie een beperkt eigen vermogen aanhoudt wordt het merendeel van de 
vaste activa met vreemd vermogen gefinancierd, de leningenportefeuille ultimo 2019 bedraagt € 27,3 miljoen.  
 
EMU-saldo 
Het EMU-saldo is een variant van de begroting op kasbasis, bij een negatief EMU-saldo draagt Avri bij aan het 
overheidstekort. Vanuit Europese begrotingsregels hebben het Rijk en de decentrale overheden (provincies, 
gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 
voldoen aan de Europese begrotingseisen. Het EMU-saldo is een belangrijke parameter voor de beheersing van 
de overheidsfinanciën. Op grond van de regelgeving (BBV) is Avri dan ook verplicht het EMU-saldo meerjarig op te 
nemen in de begroting- en verantwoordingsstukken.  
 

 
        Tabel 34: EMU-saldo Avri 

 
Door de investeringen in het kader van het nieuwe afvalbeleid wordt in 2019 een negatief EMU-saldo verwacht. 
Vanaf 2020 wordt weer een voordelig EMU-saldo verwacht, omdat geen grote investeringen zijn voorzien. De 
afschrijvingskosten van de investeringen voor het nieuwe afvalbeleid zijn in die jaren echter hoog. Omdat deze 
afschrijvingen niet meer leiden tot kasuitgaven zal dit leiden tot een positief EMU-saldo vanaf 2020.  

BALANS AVRI

 

Jaarrekening

31-12-2018 

 Prognose

31-12-2019 

 Prognose

31-12-2020 

 Prognose

31-12-2021 

 Prognose

31-12-2022 

 Prognose

31-12-2023 

  Materiële vaste activa 28.889.000    34.840.000  33.009.000 30.017.000  27.574.000 23.791.000 

  Financiële vaste activa 75.000          75.000        75.000       75.000        75.000       75.000       

Vaste activa 28.964.000    34.915.000  33.084.000 30.092.000  27.649.000 23.866.000 

  Voorraden 65.000          65.000        65.000       65.000        65.000       65.000       

  Vorderingen < 1 jaar 10.931.000    11.000.000  11.000.000 11.000.000  11.000.000 11.000.000 

  Liquide middelen -275.000       -132.000      117.000     -115.000      29.000       990.000     

Totaal vlottende activa 10.721.000    10.933.000  11.182.000 10.950.000  11.094.000 12.055.000 

Totaal activa 39.685.000    45.848.000  44.266.000 41.042.000  38.743.000 35.921.000 

  Reserves 1.865.000     1.453.000    1.231.000   1.102.000    1.024.000   1.006.000   

  Voorzieningen 2.584.000     2.305.000    1.781.000   1.719.000    2.531.000   2.760.000   

  Langlopende leningen (huidige portefeuille) 24.906.000    27.290.000  24.474.000 21.991.000  19.508.000 17.025.000 

  Langlopende leningen (financieringsbehoefte) -                   8.000.000    9.980.000   9.430.000    8.880.000   8.330.000   

Totaal vaste passiva 29.355.000    39.048.000  37.466.000 34.242.000  31.943.000 29.121.000 

  Netto vlottende schuld < 1 jaar 9.868.000     6.500.000    6.500.000   6.500.000    6.500.000   6.500.000   

  Overlopende passiva 462.000        300.000       300.000     300.000       300.000     300.000     

Totaal vlottende passiva 10.330.000    6.800.000    6.800.000   6.800.000    6.800.000   6.800.000   

Totaal passiva 39.685.000    45.848.000  44.266.000 41.042.000  38.743.000 35.921.000 

Berekening EMU-saldo
 

Jaarrekening

31-12-2018 

 Prognose

31-12-2019 

 Prognose

31-12-2020 

 Prognose

31-12-2021 

 Prognose

31-12-2022 

 Prognose

31-12-2023 

- Exploitatieresultaat 383.000        -412.000      -222.000    -129.000      -78.000      -18.000      

- Dotatie voorzieningen / uitgaven tlv voorzieningen 550.000        -279.000      -524.000    -62.000       812.000     229.000     

- mutatie vlottende passiva 3.627.000     -3.530.000   -                -                 -                -                

- investeringen gecorrigeerd voor afschrijving -2.486.000    -5.951.000   1.831.000   2.992.000    2.443.000   3.783.000   

- mutatie vlottende activa 572.000        -69.000       -                -                 -                -                

EMU-saldo 2.646.000     -10.241.000 1.085.000   2.801.000    3.177.000   3.994.000   



 

70 

16.7 Financiering 
Een overzicht van de vaste geldleningen van Avri is opgenomen in de paragraaf Financiering. In de 
geprognosticeerde balans is de (aanvullende) financieringsbehoefte van Avri inzichtelijk gemaakt. Deze 
financieringsbehoefte vloeit enerzijds voort uit de ontwikkeling van de activa (nieuwe investeringen en 
afschrijvingen) en anderzijds uit het feit dat de hoogte van de voorzieningen afnemen (deze worden ingezet ter 
dekking van voorziene lasten). De rentelasten volgend uit de aanvullende financieringsbehoefte zijn verwerkt in de 
meerjarenramingen. 
 
16.8 Kengetallen financiële positie 
Het BBV schrijft voor dat decentrale overheden door middel van kengetallen inzicht geven in hun financiële positie. 
De kengetallen en de manier waarop ze worden berekend zijn bij ministeriële regeling vastgesteld. Voor Avri zijn 
de kengetallen netto schuldquote, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte van belang. 
 
De andere kengetallen die opgenomen dienen te worden volgens het BBV zijn: Grondexploitatie en 
Belastingcapaciteit. Deze kengetallen zijn voor Avri niet te bepalen en/of niet relevant.  
 

 
                   Tabel 35: kengetallen financiële positie 

 

Netto Schuldquote 
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de totale exploitatiebaten. De 
netto schuldquote geeft daarmee een indicatie van de druk die de rentekosten en toekomstige aflossingen op de 
exploitatie leggen. De netto schuldquote van Avri stijgt voor 2019 en 2020 als gevolg van de investeringen voor het 
nieuwe afvalbeleid, om de jaren erna te dalen naar het voor Avri gebruikelijke niveau van ca. 50%. 
 
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
Avri heeft geen leningen verstrekt waardoor de kengetallen gelijk zijn aan de netto schuldquote. 
 
Solvabiliteitsratio 
Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan: het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Daarmee 
wordt inzicht gegeven in de mate waarin Avri in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.  
Omdat het eigen vermogen beperkt is, is ook de solvabiliteit van Avri laag. Toekomstige uitgaven worden gedekt 
uit de afvalstoffenheffing (basispakket) en bijdragen van bedrijven en gemeenten voor dienstverlening in het kader 
van bedrijfsafval en pluspakket. 
 
Structurele exploitatieruimte 
De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte in de begroting 
aanwezig is om de huidige kosten te kunnen dragen.  
Het resultaat van de formule is voor Avri nihil (lees: nul). De geraamde lasten binnen de meerjarenbegroting 
kennen een structureel karakter en worden gedekt door structurele baten vanuit enerzijds de afvalstoffenheffing, 
opbrengsten bedrijfsafval en de jaarlijkse bijdragen van gemeenten voor aanvullende dienstverlening in kader van 
het pluspakket. Binnen het pluspakket leiden incidentele kosten gelijktijdig tot incidentele baten als gevolg van de 
(raam)overeenkomsten die hieraan ten grondslag liggen (IBOR). De incidentele lasten worden afgerekend met de 
betreffende gemeente die de dienst afneemt.  
 
De financiële kengetallen zijn tevens opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.  
 
  

KENGETALLEN

Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Netto schuldquote 55,9% 71,2% 68,1% 61,6% 53,6% 45,6%

Netto schuldquote gecorrigeerd 

voor alle verstrekte leningen 55,9% 71,2% 68,1% 61,6% 53,6% 45,6%

Solvabiliteitsratio 4,7% 3,2% 2,8% 2,7% 2,6% 2,8%

Structurele exploitatieruimte -0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Benchmark gegevens 
Op basis van de beschikbare jaarverslagen 2017 is de financiële positie van vergelijkbare organisaties onderzocht.  
 

 
 
Het weerstandsvermogen in de branche ligt hoger dan bij Avri. Opvallend is het grote verschil is de solvabiliteit 
(aandeel eigen vermogen in balanstotaal), deze ligt in de branche 4 maal zo hoog als bij Avri. 
 
16.9 Reserves en voorzieningen 
In februari 2017 heeft het Algemeen Bestuur de Nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld waarin de 
beleidsuitgangspunten en handelswijze rondom de diverse reserves en voorzieningen uiteengezet. De meerjaren 
ontwikkeling van de saldi van de reserves en voorzieningen is uiteengezet in onderstaande tabel.  

 

 
  Tabel 36: overzicht reserves en voorzieningen 
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16.9.1 Reserves 

 
Naam reserve Algemene Bedrijfsreserve 

Type reserve Algemene reserve 

Doel reserve en beleid Weerstand bieden tegen algemene bedrijfsvoeringrisico's. (bufferfunctie) 
Dit betreffen de niet voorziene kosten in het taakveld 0.4. Overhead.  
Mee- en tegenvallers in dit taakveld op realisatiebasis worden niet verrekend met 
de exploitatie (programma basispakket, pluspakket en bedrijfsafval), maar 
opgevangen binnen deze reserve. 
 
Binnen de bandbreedte 10% en 15% van de Algemene Bedrijfsreserve mag deze 
worden ingezet door het Dagelijks Bestuur. Hierover wordt achteraf 
verantwoording aan het Algemeen Bestuur afgelegd (zgn. systeemafspraken). 
Op basis van de begroting 2020 bedraagt de bandbreedte voor het begrotingsjaar 
2020 € 614.000 (10%) en € 921.000 (15%). 

Minimale omvang 10% van de in de begroting opgenomen totale overhead van Avri (taakveld 0.4)  
Op basis van de begroting 2020 is de minimum omvang van de reserve € 614.000. 
 

Maximale omvang 15% van de in de begroting opgenomen totale overhead van Avri (taakveld 0.4) 
Op basis van de begroting 2020 is de maximum omvang € 921.000. 
 

Toelichting toevoegingen 
2020-2023 

- 

Toelichting onttrekkingen 
2020-2023 

Voor begrotingsjaar 2020 wordt € 82.000 onttrokken ter dekking van incidentele 
projecten binnen de bedrijfsvoering. In meerjarig perspectief wordt - binnen de 
bandbreedtes - de reserve ingezet om de kosten van overhead te egaliseren.  
 
Jaarlijks wordt een gering bedrag (€ 25.000) gereserveerd als organisatie 
ontwikkelbudget, o.a. om ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening te 
realiseren. 
 
In 2018 is de positieve afrekening van de overheidssubsidie voor het sectorplan 
AMBOR aan de reserve toegevoegd en hierbinnen gereserveerd (€ 217.000). Dit 
bedrag wordt meerjarig ingezet voor ontwikkeling van het Avri personeel.   

 
 

Naam reserve Reserve bedrijfsafval 
 

Type reserve Algemene reserve 
 

Doel reserve en beleid Weerstand bieden tegen de operationele risico's van het programma Bedrijfsafval 
(bufferfunctie). 
 

Minimale omvang De minimale omvang is gebaseerd op een weerstandsratio van 1,0 voor de risico's 
van het programma Bedrijfsafval. 
Op basis van het risicoprofiel in de begroting 2020 is de minimum omvang van de 
reserve € 61.000. 
 

Maximale omvang € 200.000. 
Zodra de reserve zich boven het maximum niveau bevindt, wordt het surplus in de 
begroting afgeroomd. Dit surplus is vrij besteedbaar. 
 

Toelichting toevoegingen 
2020-2023 

De positieve exploitatieresultaten van het programma Bedrijfsafval worden, na 
afdracht van vennootschapsbelasting, toegevoegd. 
 

Toelichting onttrekkingen 
2020-2023 

Het surplus van de reserve wordt jaarlijks ingezet ten gunste van het programma 
basispakket. 
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Naam reserve Reserve Pluspakket 
 

Type reserve Algemene reserve 
 

Doel reserve en beleid Weerstand bieden tegen operationele risico's van het programma Pluspakket 
(bufferfunctie). 
 

Minimale omvang De minimale omvang is gebaseerd op een weerstandsratio van 1,0 voor de risico's 
van het programma Pluspakket. 
Op basis van het risicoprofiel in de begroting 2020 is de minimum omvang van de 
reserve € 75.000. 

Maximale omvang De maximale omvang is gebaseerd op een weerstandsratio van 1,0 voor de risico's 
van het programma Pluspakket. 
Op basis van het risicoprofiel in de begroting 2020 is de maximale omvang van de 
reserve € 75.000. 

Toelichting toevoegingen 
2020-2023 

Op basis van de Nota Reserves en Voorzieningen wordt het gerealiseerd tekort 
over 2018 (€9.000) toegevoegd aan de kostprijs van de betreffende pluspakket 
activiteiten (niet IBOR) om de reserve weer op niveau te brengen. 

Toelichting onttrekkingen 
2020-2023 

- 

 
16.9.2 Voorzieningen 

 
Naam voorziening Voorziening basispakket 

 

Type voorziening Voorziening van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 
 

Doel voorziening en beleid 1.) Weerstand bieden tegen de risico's die samenhangen met de uitvoering van 
het programma basispakket (bufferfunctie). 
2.) Schommelingen in het tarief afvalstoffenheffing voorkomen door lasten en 
baten van het programma Basispakket zowel op begrotingsbasis als op 
realisatiebasis te egaliseren (tariefegalisatie) 
 

Minimale omvang De minimale omvang is gebaseerd op een weerstandsratio van 1,0 voor de risico's 
van het programma Basispakket. Op basis van het risicoprofiel in de begroting 
2020 bedraagt de minimale omvang € 4.908.000 
 

Maximale omvang De maximale omvang is gebaseerd op een weerstandsratio van 1,4 voor de 
risico's van het programma Basispakket. Op basis van het risicoprofiel in de 
begroting 2020 bedraagt de maximale omvang € 6.871.000 
 

Toelichting toevoegingen 
2020-2023 

- Met ingang van begrotingsjaar 2019 worden jaarlijks bedragen aan de 
voorziening gedoteerd om de weerstandscapaciteit voor de risico's van het 
programma basispakket te vergroten. De hoogte van de dotaties houden enerzijds 
rekening met de benodigde weerstandscapaciteit en anderzijds met tariefegalisatie 
van de afvalstoffenheffing. Deze dotaties zijn in lijn met de uitgangspunten zoals 
verwoord in de Nota Reserves en Voorzieningen 2017. 
- Met ingang van begrotingsjaar 2017 worden als gevolg van de tariefegalisatie 
rondom de kosten van de stortplaats jaarlijks bedragen onttrokken aan de 
voorziening. In totaal is over de periode 2017 t/m 2019 € 600.000 aan de 
voorziening onttrokken. Vanaf 2021 (wanneer de kosten vervallen vanwege 
overdracht van de stortplaats) wordt dit bedrag weer gedoteerd aan de 
voorziening.  
- De jaarlijkse exploitatiesaldi van het programma Basispakket (als gevolg van 
afrondingsverschillen tussen gemiddeld lasten- en batentarief) worden verrekend 
met de voorziening.  

Toelichting onttrekkingen 
2020-2023 

- De jaarlijkse exploitatiesaldi van het programma Basispakket (als gevolg van 
afrondingsverschillen tussen gemiddeld lasten- en batentarief) worden verrekend 
met de voorziening. 
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Naam voorziening Voorziening stortplaats 
 

Type voorziening Kosten egalisatievoorziening 
 

Doel voorziening en beleid De voorziening is gevormd voor de verwachte kosten die aan het einde van de 
levensfase van de stortplaats moeten worden gemaakt voor de eindafwerking en 
eeuwigdurende nazorg door de Provincie. 
 

Minimale omvang De hoogte van de voorziening dient minimaal de hoogte van de verplichtingen 
voor de eindafwerking en de eeuwigdurende nazorg te kunnen dekken. 
 

Maximale omvang De hoogte van de voorziening dient maximaal de hoogte van de verplichtingen 
voor de eindafwerking en de eeuwigdurende nazorg te kunnen dekken. 
 

Toelichting toevoegingen 
2020-2023 

- 

Toelichting onttrekkingen 
2020-2023 

Vanaf 2020 worden de kosten voor de nazorgfase onttrokken uit de voorziening. 
Op basis van de positieve bijstelling van het doelvermogen en de verwachte 
nazorgkosten wordt eenmalig € 100.000 uit de voorziening onttrokken en ingezet 
ten gunste van het basispakket. Ultimo 2020 wordt het aan de provincie over te 
dragen resterende doelvermogen uit de voorziening onttrokken. 

 

Naam voorziening Voorziening onderhoud gebouwen 
 

Type voorziening Kostenegalisatie voorziening 
 

Doel voorziening en beleid Egalisatie van kosten die voortvloeien uit het meerjarig onderhoudsplan 
gebouwen. De kosten voor klein en dagelijks onderhoud worden in de exploitatie 
geraamd. De voorziening is in 2019 gebaseerd op de in 2013 opgestelde 
Meerjaren onderhoudsplanning 2014-2033. Dit onderhoudsplan betreft de Avri 
gebouwen in Geldermalsen en de milieustraten in Culemborg, Geldermalsen, Tiel 
en Zaltbommel. 

Minimale omvang € 0 
 

Maximale omvang en 
beleid 

Niet van toepassing. 

Toelichting toevoegingen 
2020-2023 

De voorziening wordt gevoed vanuit de exploitatie. Dit betreft een jaarlijks 
gelijkblijvende dotatie conform meerjarig onderhoudsplan. 
De toevoeging in de begroting 2020-2023 bedraagt € 155.000 per jaar, gebaseerd 
op de verwachte onderhoudsuitgaven t/m 2023. 
 

Toelichting onttrekkingen 
2020-2023 

De onttrekkingen zijn gebaseerd op de onderhoudswerkzaamheden zoals 
opgenomen in de meerjaren onderhoudsplanning. 
 

 

Naam voorziening Voorziening ontvlechting DVO taken Neerijnen 

Type voorziening Reorganisatievoorziening 
 

Doel voorziening en 
beleid 

De voorziening is gevormd voor de kosten van personele en materiële frictie en 
desintegratiekosten die Avri moet maken door beëindiging van de raam-  
overeenkomst IBOR gemeente Neerijnen. De desintegratiekosten hebben  
betrekking op de af te bouwen overhead.  

Toelichting toevoegingen - 

Toelichting onttrekkingen De personele en materiële frictie en desintegratiekosten die Avri de komende jaren 
(2019-2021) moet maken door beëindiging van de raamovereenkomst IBOR worden 
onttrokken aan deze voorziening.  
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17 VASTSTELLINGSBESLUIT  

 
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avri, bijeen in haar vergadering  
van 4 juli 2019:  
 
BESLUIT:  
 
- De begroting 2020 Avri inclusief meerjarenbegroting 2021 - 2023 vast te stellen conform voorliggend ontwerp;  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2019.  
 
 
 
 
De secretaris,        De voorzitter,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dhr. E.J. de Vries      Dhr. J. Reus  
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1: Overzicht BTW baten afvalstoffenheffing per regiogemeente 

 
 
  

Verrekening BTW component afvalstoffenheffing met regio gemeenten

Voorschotbedragen o.b.v. begroting 2020 Avri

Gemeentelijk aandeel 2020 in de kosten van inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval

Neder West West Maas

gemeente TOTAAL Buren Culemborg Betuwe Betuwe Maasdriel Tiel en Waal Zaltbommel

verdeelsleutel: aantal inwoners 244.034         26.578         28.544         24.039         50.661         24.703         41.995         19.073         28.441 

Aandeel gemeenten totaal 2020 18.882.825         2.056.548    2.208.673    1.860.086    3.920.039    1.911.465    3.249.483    1.475.828    2.200.703 

Winstopslag 2020 10.000              1.089          1.170          985             2.076          1.012          1.721          782             1.165          

Totaal exclusief omzetbelasting 18.892.825      2.057.637  2.209.843  1.861.071  3.922.115  1.912.477  3.251.203  1.476.609  2.201.869  

A)                     Omzetbelasting 21% 

(te declareren bij BCF) 3.967.493        432.104     464.067     390.825     823.644     401.620     682.753     310.088     462.392     

Totaal inclusief omzetbelasting 22.860.318      2.489.741  2.673.910  2.251.896  4.745.759  2.314.097  3.933.956  1.786.697  2.664.261  

Gemeentelijk aandeel 2020 in de opbrengsten afvalstoffenheffing

Neder West West Maas

gemeente TOTAAL Buren Culemborg Betuwe Betuwe Maasdriel Tiel en Waal Zaltbommel

verdeelsleutel: aantal inwoners 244.034 26.578 28.544 24.039 50.661 24.703 41.995 19.073 28.441

Aandeel gemeenten totaal 2020       21.443.356-   2.335.418-   2.508.172-   2.112.316-   4.451.600-   2.170.662-   3.690.116-   1.675.951-   2.499.121-

Totaal 21.443.356-      2.335.418-  2.508.172-  2.112.316-  4.451.600-  2.170.662-  3.690.116-  1.675.951-  2.499.121-  

B)     Per saldo te betalen aan Avri 1.416.962        154.323     165.738     139.580     294.159     143.436     243.840     110.746     165.140     

BTW Opbrengst 2020 gemeenten 2.550.531        277.781     298.329     251.245     529.486     258.184     438.912     199.342     297.252     

(saldo A en B)
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Bijlage 2: Scenario's tarieven afvalstoffenheffing 2020 
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Bijlage 3:  Totaal baten en lasten per taakveld 
 

 
 
 
 
   

TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD

2020 2020 2020 2021 2021 2021

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

  Taakveld 0.2 Burgerzaken 4 6 2 4 6 2

  Taakveld 0.4 Overhead 6.022 0 -6.022 6.021 0 -6.021

  Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 14 0 -14 14 0 -14

  Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 866 1.154 289 876 1.166 290

  Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 3.019 3.527 508 3.054 3.565 511

  Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 14 14 0 14 14 0

  Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 13 19 6 13 19 6

  Taakveld 3.4 Economische promotie 162 223 61 164 225 62

  Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 251 275 25 254 279 25

  Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 4.722 5.423 701 4.777 5.472 695

  Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 845 0 -845 905 0 -905

  Taakveld 7.2 Riolering 1.107 1.262 155 1.121 1.276 155

  Taakveld 7.3 Afval 25.476 30.345 4.869 25.784 30.797 5.013

  Taakveld 7.4 Milieubeheer 10 10 0 11 12 1

  Taakveld 7.5 Begraafplaatsen 412 521 109 416 526 110

Totaal Saldo van baten en lasten 42.935 42.779 -155 43.427 43.358 -69

  Taakveld 0.10 Mutaties reserves 65 220 155 55 124 69

Saldo van baten en lasten na reserve mutaties 43.000 43.000 0 43.483 43.483 0

TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD

2022 2022 2022 2023 2023 2023

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

  Taakveld 0.2 Burgerzaken 4 6 2 4 6 2

  Taakveld 0.4 Overhead 6.095 0 -6.095 6.217 0 -6.217

  Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 15 0 -15 17 0 -17

  Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 883 1.179 296 890 1.192 302

  Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 3.080 3.601 521 3.105 3.636 531

  Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 14 14 0 14 14 0

  Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 13 20 6 14 20 6

  Taakveld 3.4 Economische promotie 165 228 63 166 230 64

  Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 256 281 25 258 284 26

  Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 4.816 5.525 709 4.855 5.579 724

  Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 956 0 -956 939 0 -939

  Taakveld 7.2 Riolering 1.130 1.288 158 1.139 1.301 162

  Taakveld 7.3 Afval 26.160 31.310 5.150 25.420 30.642 5.222

  Taakveld 7.4 Milieubeheer 11 12 2 11 12 2

  Taakveld 7.5 Begraafplaatsen 420 532 112 423 537 114

Totaal Saldo van baten en lasten 44.017 43.996 -21 43.472 43.455 -17

  Taakveld 0.10 Mutaties reserves 59 80 21 67 84 17

Saldo van baten en lasten na reserve mutaties 44.076 44.076 0 43.539 43.539 0
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Bijlage 4:  Afkortingenlijst 
 
AB  Algemeen Bestuur 
ABR  Algemene Bedrijfsreserve 
APV  Algemene Plaatselijke Verordening 
AWB  Algemene wet bestuursrecht 
AVA  Algemene vergadering van aandeelhouders 
AVH  Afvalstoffenheffing 
BBP  Bruto Binnenlands Product 
BBV  Besluit Begroting en Verantwoording 
BNG  Bank Nederlandse Gemeenten 
BCF  BTW compensatiefonds 
BSR  Belasting Samenwerking Regio Rivierenland 
CBS  Centraal Bureau voor de Statistiek 
CNV  Christelijk Nationaal Vakverbond 
CPB  Centraal Plan Bureau 
DB  Dagelijks Bestuur 
DVO  Dienstverleningsovereenkomst 
ECB  Europese Centrale Bank 
EMU  Economische en Monetaire Unie 
FNV  Federatie Nederlandse Vakbeweging 
GFT  Groente, Fruit en Tuin afval 
GSL  Goed Scheiden Loont 
GR  Gemeenschappelijke Regeling 
HOF  Houdbare Overheids Financien 
IBOR  Integraal Beheer Openbare Ruimte 
ICT  Informatie- en Communicatie Technologie 
IBOR  Integraal Beheer Openbare Ruimte 
IKB  Individueel Keuze Budget 
KCC  Klantencontactcentrum 
LAP  Landelijk afvalbeheersplan 2009 - 2021 
MEV  Macro Economische Verkenning 
MKB  Midden en Klein Bedrijf 
MVO  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
NVRD  Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten 
PMD  Plastic, Metalen en Drankenkartons 
RAP  Regionaal Afvalstoffen Plan 
VANG  Van Afval Naar Grondstof 
VNG  Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VPB  Vennootschapsbelasting 
WGR  Wet gemeenschappelijke regelingen 
 
 
 


