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1 INLEIDING 
 
Voor u liggen de jaarstukken 2018 van Avri. Met het hierin opgenomen jaarverslag en jaarrekening legt Avri verantwoording af aan 
de raden van de 8 gemeenten die eigenaar en opdrachtgever van Avri zijn. Zo stellen we de gemeenteraden in staat om invulling 
te geven aan hun controlerende functie.  
 
In deze jaarstukken treft u een bestuurlijke samenvatting (hoofdstuk 2) aan waarin op hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen 
en resultaten binnen de diverse programma's van Avri samengevat zijn. In het jaarverslag lichten we de resultaten verder toe. Tot 
slot worden in de jaarrekening de baten en lasten uiteengezet en zijn de balansposities per 31 december 2018 toegelicht.  
 
Avri kende in 2018 diverse ontwikkelingen bij de uitvoering van activiteiten en in haar bedrijfsvoering. Een aantal ontwikkelingen en 
resultaten wordt in de volgende alinea's toegelicht. 
 
Strategisch bedrijfsplan 2017-2020; duurzaam werken in een dynamische maatschappij 
In het strategisch bedrijfsplan 2017-2020 heeft Avri in 2018 verdere invulling gegeven aan de volgende veranderingen: 

• van afvalinzameling naar grondstofinzameling; 

• van inzamelaar naar een integraal werkende gebiedsregisseur; 

• van budgetgestuurde 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 in 2018 gezien dat de veranderingen waarmee Avri te maken krijgt toenemen en complexer worden. In deze inleiding 
worden er diverse veranderingen beschreven. 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. 
 
Hieronder beschrijven we een aantal belangrijke ontwikkelingen over 2018 beschreven aan de hand van bovenstaande transities 
uit het bedrijfsplan. 
 
Van afval inzameling naar grondstof inzameling 
De belangrijkste stap in deze ontwikkeling betrof de voorbereiding van het nieuwe afvalbeleid per 2019. Met dit nieuwe afvalbeleid 
zetten de gemeenten een belangrijke stap op weg naar een circulaire economie. Het beleidsplan en projectplan - nodig om het 
nieuwe beleid te kunnen implementeren - werden door het Algemeen Bestuur goedgekeurd op 16 november 2017. In opdracht van 
het bestuur heeft Avri in 2018 gewerkt aan de concrete voorbereidingen van het nieuwe beleid. Daarbij is nauw samengewerkt met 
de beleids- en communicatieadviseurs van de gemeenten.  
 
In een dergelijk complex project spelen naast interne ook externe factoren een rol, die niet allemaal even goed beïnvloedbaar zijn. 
De weerstand bij twee gemeenten heeft het Dagelijks Bestuur doen besluiten om de planning inzake de inloopavonden te wijzigen. 
Omdat hierdoor de datum van 1 januari onhaalbaar zou worden, heeft het Dagelijks Bestuur in mei 2018 ook het proces ten 
aanzien van de plaatsing van ondergrondse containers gewijzigd (van zienswijze procedure naar een bezwaarprocedure) om de 
invoeringsdatum van 1 januari 2019 nog niet los te hoeven laten.  
 
De begroting 2019, waarin de nieuwe tarieven afvalstoffenheffing waren opgenomen, heeft in het voorjaar 2018 geleid tot 
consternatie bij de inwoners. De medewerkers van Avri die het werk uitvoeren hebben hierdoor in het 2e kwartaal van 2018 veel 
verbale agressie moeten doorstaan. Het Dagelijks Bestuur heeft – mede op basis van de ingediende zienswijzen op de begroting - 
ervoor gekozen om de verhouding tussen het basistarief en de variabele tarieven voor 2019 te herzien.  
 
Terugkijkend op het project was de opgave voor Avri uiteindelijk complexer en omvangrijker was voor de organisatie dan op 
voorhand was ingeschat. Sommige inschattingen waren achteraf gezien te optimistisch. Daarnaast kende het project een dynamiek 
van veranderende behoeften, extra werk en aangepaste planningen. Een voorbeeld hiervan was dat het Algemeen Bestuur in april 
2018 het besluit nam om de bevoegdheid voor het vaststellen van de locaties bij Avri te beleggen. Dit betekende voor Avri veel 
extra (en ook nieuw) werk en extra kosten. Daarnaast heeft het gebrek aan unanimiteit in de gekozen variant van het nieuwe 
afvalbeleid geleidt tot weerstand van gemeenten, waardoor het Dagelijks Bestuur in de eerste helft van 2018 besloot tot een latere 
start en daarmee indikking van de oorspronkelijke planning. Enkel uitstel van de invoeringsdatum was het alternatief. Het nadeel 
van hogere kosten die hieruit zouden volgen was echter dermate groot, dat door het bestuur is vastgehouden aan de 
invoeringsdatum van 1 januari 2019.  
In november 2018 werd duidelijk dat er zich onverwachte tegenvallers voordeden bij de plaatsing van de ondergrondse containers. 
De ruimte om deze tegenvallers op te vangen was niet meer aanwezig als gevolg van de ingedikte planning. Het Algemeen 
Bestuur kon daardoor niet anders dan besluiten om de invoering van het nieuwe afvalbeleid uit te stellen. Besloten werd om de 
invoeringsdatum te verplaatsen naar 1 juli 2019. 
 
De nieuwe planning waarvoor het Algemeen Bestuur heeft gekozen in december 2018 gaf de benodigde lucht aan het projectteam 
van Avri. Het aantal geplaatste containers ligt sindsdien voor op de aangepaste planning, waardoor het projectteam op koers ligt 



 

Pagina 4 van 67 

om de nieuwe invoeringsdatum te halen. Met de invoering van het nieuwe beleid vermindert de verspilling van grondstoffen met 
ongeveer 50% vanaf 1 juli 2019. Daarmee zetten de 8 gemeenten die opdrachtgever en eigenaar zijn van Avri een belangrijke stap 
op weg naar de gewenste circulaire economie. 
 
Van inzamelaar naar een integraal werkende gebiedsregisseur (IBOR) 
Vanaf 2012 zijn een aantal buitendiensten van gemeenten naar Avri overgekomen. Hierdoor heeft Avri een nieuwe dienstverlening 
op kunnen bouwen met een regionaal schaalniveau: integraal beheer van de openbare ruimte. Dankzij dit schaalniveau, het 
werken met beeldkwaliteit, de samenwerking met afvalbeheer en handhaving en het werken met gebiedsmanagers is een 
belangrijke stap gezet op weg naar het werken als integraal werkende gebiedsbeheerder. In 2018 speelden voor IBOR enkele 
wezenlijke interne en externe ontwikkelingen: 

• ontvlechting Neerijnen 

• doorontwikkeling dienstverleningsovereenkomst (DVO) en rapportage 

• implementatie meldingensysteem 

• integrale handhaving 
 
De belangrijkste externe ontwikkeling betrof het besluit van de nieuwe fusiegemeente West Betuwe op 5 juni 2018 om de taken in 
het beheer van de openbare ruimte zelf uit te voeren. Dit heeft geleid tot het opstellen van een implementatieplan, waarin werd 
onderzocht om deeltaken bij Avri te beleggen. In de laatste 2 maanden van 2018 is er samen met West Betuwe, hard gewerkt en 
zijn de uitgangspunten uit het implementatieplan tijdig omgezet in werkafspraken en contracten: een raamovereenkomst, een 
dienstverleningsovereenkomst een werkbegroting 2019 en een overeenkomst inzake ontvlechtingkosten. Beide partijen kijken 
terug op een succesvolle ontvlechting en implementatietraject en zien uit naar de samenwerking.  
 
Voor de huidige gemeenten die de dienst beheer openbare ruimte bij Avri hebben ondergebracht verloopt de samenwerking naar 
wens. Begrotingen en tussentijdse rapportages over uitgaven en behaalde kwaliteitseisen worden tijdig (en zonodig op 
detailniveau) geleverd, waardoor gemeente inzicht heeft en grip houdt op de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit heeft een positief 
effect op de samenwerking, doordat steeds meer inzicht, begrip en overeenstemming is over de overeengekomen afspraken, het 
daaruit volgende werkbudget en de verantwoording daarover. In 2018 heeft Avri ingezet op een beter inzicht in haar 
dienstverlening voor de gemeenten, die (onderdelen van) het pluspakket afnemen. Daarbij kon de eigen wens prima worden 
gecombineerd met de start voor de gemeente West Betuwe i.o. om de IBOR-taken helder in beeld te krijgen ‘aan de voorkant’ 
(DVO). Daarnaast heeft Avri samen met de gemeente Tiel gewerkt aan een andere wijze van rapporteren over het uitgevoerde 
werk.  
 
De kansen die er liggen bij IBOR blijven we benutten. Ten aanzien van de service naar inwoners en de bedrijfsefficiency is begin 
2018 een nieuw, centraal meldingensysteem in gebruik genomen. Inwoners krijgen hierdoor inzicht in de afhandeling van hun 
melding en door deze direct te koppelen aan mobiele apparatuur in de uitvoering, wordt een efficiëntere afhandeling nagestreefd.  
 
Ook ten aanzien van de handhavingstaken in de openbare ruimte verloopt de samenwerking met gemeenten naar tevredenheid. 
We ervaren in het werk een verschuiving van preventieve taken (gastheerschap in de openbare ruimte) naar meer repressieve 
taken (aanspreken en beboeten bij ongewenst gedrag), die bovendien om een intensievere inzet vragen. Avri heeft ervoor gezorgd 
dat haar medewerkers steeds in staat zijn en blijven om deze taken naar behoren uit te kunnen voeren middels passende 
bevoegdheden, bescherming en scholing. 

 
De potentiële besparingen waren oorspronkelijk de belangrijkste reden voor de deelnemende gemeenten om hun buitendiensten in 
te besteden bij Avri. Dankzij de gehanteerde werkwijze en schaalniveau liggen deze nu structureel op ongeveer € 2,5 miljoen. Maar 
in de woorden van een bekende brillenzaak te spreken: 'Niet alleen de prijs is anders'. De gemeente worden steeds meer ontzorgd 
en er is perspectief gecreëerd voor medewerkers. Bijvoorbeeld door scholing naar MBO-1 en MBO-2 en dankzij de kansen die een 
groot bedrijf biedt om door te groeien naar andere functies. Daarnaast is de kwaliteit van verantwoording verbeterd door inzicht te 
bieden op detailniveau in zowel de gerealiseerde beeldkwaliteit als op niveau van meldingen en financiën. Ook zijn kansen op 
maatschappelijk verantwoord ondernemen ingevuld. Bijvoorbeeld door te rijden met CO2-neutrale voertuigen en met de jaarlijkse 
groei in het werken met doelgroepen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Avri kon dit alleen doen dankzij de goede en 
intensieve samenwerking met de vier opdrachtgevende gemeenten. 

 
Van budgetgestuurde overheidsorganisatie naar een bedrijfsmatig werkende uitvoeringsorganisatie 
Bij Avri wordt primair gestuurd op het realiseren van de opgave tegen zo laag mogelijke kosten. Budgetten blijven niet jaarlijks  
hetzelfde en worden realistisch geraamd. Daarom is er geen cultuur van budgetten opmaken, maar is het de uitdaging om ze te 
onderschrijden.  
 
De bedrijfsvoering blijven we professionaliseren. Als gevolg van de grote druk die de veranderingen en de projecten op de 
organisatie legden, is daar beperkt ruimte voor geweest. Desondanks hebben we wel stappen gezet. Ondermeer op het gebied van 
risicobeheersing, personeel, de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsorganisaties (Vpb) en het werken volgens de nieuwe 
privacy regels. Daarnaast zijn in 2018 de voorbereidingen getroffen voor de Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra). Dit 
jaar troffen wij tevens de voorbereidingen voor het overzetten van onze volledige ICT omgeving op een nieuwe infrastructuur en 
het ontvlechten van de huidige dienstverlener. Naast het vernieuwen van het ICT-platform worden ook alle werkplekken vernieuwd. 
Dankzij deze vernieuwing werken we met onze applicaties en ICT-middelen de komende jaren in een moderne, 
toekomstbestendige ICT-omgeving. 
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De leveringszekerheid in het ophalen van afval en grondstoffen is in 2018 onder druk gekomen als gevolg van het gebrek aan 
(gespecialiseerde) chauffeurs op de regionale arbeidsmarkt. Investeren in een bredere inzetbaarheid van het personeel van Avri 
(door opleiding en begeleiding) lijkt daarom de meest kansrijke manier om de leveringszekerheid op voldoende niveau te houden. 
Het geld dat hiervoor nodig is kan deels onttrokken worden aan de subsidiegelden die in 2018 binnenkwamen vanuit  het reeds 
door Avri uitgevoerde opleidingsprogramma Ambor (€270.000,-).  

 
Van beperkt verantwoordelijk naar een organisatie die maatschappelijk verantwoord onderneemt 
Avri wil de wereld een beetje mooier maken door maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO) in de regio Rivierenland.  
Daarin hebben we in 2018 diverse stappen gezet. Het belangrijkste was de realisatie van Zonnepark Avri. Dit park van Avri op de 
voormalige afvalberg aan de A15 in Geldermalsen is sinds maart 2018 operationeel en werd op 18 mei 2018 officieel geopend. Met 
de bouw van het zonnepark kreeg de afvalberg een nieuwe en duurzame bestemming voor de toekomst. Het project is uiteindelijk 
binnen budget gerealiseerd. De crowdfunding is op 19 november afgerond en het beoogde bedrag van € 990.000 euro is 
binnengehaald dankzij met name inwoners uit Rivierenland. Het zonnepark levert dankzij een zomer met weinig bewolking een 
hoger resultaat qua productie van duurzame energie dan begroot. De CO2-winst zal daardoor hoger zijn dan normaal. Dat geldt 
ook voor de financiële winst, mede omdat de elektriciteitsprijs in 2018 hoger lag dan verwacht. 

 
Vanuit sociaal oogpunt heeft Avri afgelopen jaar weer grote regionale evenementen gesponsord door het gratis ophalen en/of 
opruimen van afval. Denk hierbij aan Appelpop, Bloesemtocht, Fruitcorso en Dijkensport. Daarnaast zamelt Avri met verenigingen 
papier in, waarvoor ze een vergoeding krijgen die benut wordt voor hun verenigingsactiviteiten.  
Verder gaf Avri voorlichting aan basisscholen en gaf het in het voortgezet onderwijs voorlichting over zwerfafval. Er werden open 
excursies georganiseerd voor inwoners en markten, braderieën en burgerinitiatieven werden ondersteund met gratis containers en 
gratis afvoer van afval. 
 
Avri wil een inclusieve organisatie zijn; een organisatie waar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek hebben en 
met plezier kunnen werken. In 2018 zijn belangrijke stappen gezet bij het inzetten van medewerkers uit speciale doelgroepen 
(medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt, zoals WSW-ers, P-wetters, Wajong-ers en statushouders). In totaal betrof 
de inzet ongeveer 90 medewerkers. Tevens zijn afgelopen jaar 2 stagiairs begeleid binnen Avri. 

 
Motivatie van inwoners: van externe naar interne prikkeling 
Het broeikaseffect, het opraken van grondstoffen en een op consumptie gerichte maatschappij die gebruikte producten weggooit. 
Soms zelfs op straat en in de natuur. Het zijn allemaal problemen van deze tijd die grote problemen veroorzaken voor de toekomst. 
Het stimuleren van een duurzame houding en duurzaam gedrag bij inwoners en bedrijven is daarom een van de belangrijkste 
overheidstaken.  
 
Avri werkte dit jaar toe naar de invoering van het nieuwe afvalbeleid. Wij begonnen in 2018 met het informeren over het nut en de 
noodzaak om afval goed te scheiden. Ook enthousiasmeerden wij inwoners om hun restafval te verminderen met de 100-100-100 
challenge; 100 gezinnen zouden 100 dagen 100% afvalvrij leven. Met 206 deelnemende huishoudens die samen hun restafval met 
86% verminderden was het project een enorm succes. Het leverde ook het bewijs dat het mogelijk is voor inwoners om straks na 
de invoering van het nieuwe afvalbeleid daadwerkelijk minder restafval weg te brengen.  De informatie- en motivatiecampagne 
kwam na de zomer goed op stoom. Gedurende drie maanden toerden wij met een bus en stand door de regio om zoveel mogelijk 1 
op 1 gesprekken met inwoners te voeren over het nieuwe afvalbeleid. Ook online lieten wij van ons horen via social media, een 
projectwebsite en een digitale nieuwsbrief. Het effect mag er zijn!  De hoeveelheid aangeboden restafval daalde in 2018. Het 
jaargemiddelde komt uit op 116 kg. per inwoner. Hoewel deze daling ten opzichte van 2017 relatief klein is (-3,3%), zien we hierin 
een duidelijk verschil tussen het eerste halfjaar van 2018 (121 kg.) en het tweede halfjaar (111 kg.). 
 

Van sturend en aanbodgericht werken, naar een adaptieve organisatie 
De huidige maatschappij vraagt om organisaties die inspelen op veranderende behoeften van inwoners, die trends zien en hier 
adequaat hun diensten op inrichten. En, die open staan voor samenwerking met klanten. Avri wil zich ontwikkelen tot een 
adaptieve organisatie die met de maatschappij meebeweegt. Als uitvoeringsorganisatie van 8 gemeenten zijn wij gehouden aan de 
door ons bestuur vastgestelde beleidsregels. Om in te kunnen spelen op behoeften van inwoners zoeken wij soms ook naar 
mogelijkheden om regels en procedure aan te passen aan veranderende situaties. Avri biedt hiervoor een veilige werkomgeving en 
ondersteuning.    
 
Tijdens de 27 inloopbijeenkomsten die werden georganiseerd ten behoeve van de ondergrondse containers, voerden wij ruim 
2.600 gesprekken met inwoners over voorgestelde locaties. Een intensieve aanpak met resultaat; 10 tot 20% van de locaties 
wijzigde naar aanleiding van de gesprekken en er kwamen nog ruim 60 containerplekken bij. Op deze manier naar buiten treden 
was nieuw en inspirerend voor onze medewerkers en zal worden herhaald bij het ontwikkelen van toekomstig beleid en onderdelen 
daarvan. 
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2 BESTUURLIJKE SAMENVATTING 
 
In deze bestuurlijke samenvatting vatten we de belangrijkste aspecten uit voorliggende jaarstukken voor u samen. Naast de 3 
beleidsprogramma's gaan we ook in op de ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering en het weerstandsvermogen. 

 
2.1 Afvalbeheer: hoeveelheid restafval daalt 
In het programma Basispakket zijn de diensten opgenomen die Avri uitvoert voor de 8 regiogemeenten in Rivierenland. Avri geeft 
hiermee invulling aan de gemeentelijke afvaltaak van inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. De 8 gemeenten 
hanteren een gezamenlijk afvalbeleid, waarbij reductie van restafval en het gescheiden aanbieden van grondstoffen centraal staan. 
Dankzij aanpassingen in het afvalbeleid is de hoeveelheid door de inwoners gescheiden afval tussen 2010 en 2016 gestegen van 
55% naar 70%. Avri zamelt hierdoor steeds meer 'grondstoffen' in. In 2015 werd gemiddeld nog maar 129 kg. restafval per inwoner 
per jaar ingezameld. In 2016 is dit verder gedaald naar 121 kg en in 2017 gestabiliseerd op 120 kg. (72% afvalscheiding). Deze 
cijfers bevestigen dat een nieuwe prikkel nodig is om te voldoen aan de regionale doelstelling van de Avri gemeenten: 75 kg. 
restafval per inwoner per jaar in 2020.  
 
Invoering nieuw afvalbeleid 
In 2018 zijn we voornamelijk bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe afvalbeleid. Begin 2018 werden bestuurlijke 
besluiten genomen voor het aanwijzen van de locaties door Avri en de hiervoor benodigde aanpassing van het uitvoeringsbesluit. 
Zo werd de start uitgesteld en de procedure veranderd van een zienswijze procedure naar een bezwaar procedure.    
De locaties en het inspraaktraject van ondergrondse containers werden voorbereid en aanbestedingen uitgevoerd voor de 
aanschaf en plaatsing van de containers. Ook zijn communicatieplannen opgesteld, waarbij gemeenten mogelijkheden hebben 
voor maatwerk.  
Achter de schermen worden daarnaast ook diverse voorbereidingen getroffen voor bijvoorbeeld de nieuwe afvalstoffenverordening 
en nieuwe inzamelroutes voor 2019. In het tweede gedeelte van dit jaar is onder meer de communicatie verder uitgerold, zijn 
inloopavonden voor inwoners in iedere gemeente georganiseerd en worden de ondergrondse containers geplaatst en getest. Na 
de inloopavonden worden nog de nodige locaties aangepast en toegevoegd. Er komen 300 bezwaren binnen en er wordt een 
juridisch team geformeerd. Deze situatie laat zien dat de inspraak van inwoners en de veranderende behoeftes van invloed zijn op 
de bedrijfsvoering.  
Tijdens het plaatsen van de ondergrondse containers lopen we tegen kabels en leidingen aan die op de digitale kaart ergens 
anders zouden liggen. Er is geen ruimte meer in de planning waardoor uitstel nodig is. Het Algemeen Bestuur besluit dat 1 juli 2019 
de nieuwe ingangsdatum wordt. 

 
Scheidingsresultaat 
In 2018 is de hoeveelheid aangeboden restafval opnieuw gedaald. Het jaargemiddelde komt uit op 116 kg. restafval per inwoner. 
Hoewel deze daling ten opzichte van 2017 relatief klein is (-3,3%), zien we hierin een duidelijk verschil tussen het eerste halfjaar 
van 2018 (gemiddeld 121 kg.) en het tweede halfjaar (gemiddeld 111 kg.). Deze trend wordt verklaard door de communicatie 
campagne die Avri voerde in de zomer en het najaar van 2018 in het kader van het nieuwe afvalbeleid. Door diverse communicatie 
uitingen (zoals voorlichting op markten, inloopavonden en communicatie via social media) en door in nauw contact met de inwoner 
te staan, is het bewustzijn voor betere afvalscheiding toegenomen. Een mooi eerste resultaat van onze inwoners in de uiteindelijke 
bedoeling: het terugdringen van de verspilling van grondstoffen! 
 
In onderstaande tabel staat het scheidingsresultaat van 2018 in vergelijking met voorgaande jaren. Dit is uitgedrukt in de 
hoeveelheid kilo's restafval per inwoner per jaar en het afvalscheidingpercentage. Dit is het percentage huishoudelijk afval dat we 
gescheiden inzamelen  en als grondstof wordt hergebruikt, afgezet tegen het landelijke gemiddelde scheidingpercentage. 
 

 
      Tabel 1: scheidingsresultaten huishoudens Avri gemeenten 
 

Uit tabel 1 blijkt dat de inwoners in de regio gemeenten sinds 2014 beter afval scheiden dan gemiddeld in Nederland, een mooi 
resultaat! 
 
Financieel resultaat 
Het financiële resultaat van het basispakket komt in de voorliggende jaarstukken uit op een nadelig saldo van € 386.000 (1,5% van 
het lastentotaal van dit programma). Het nadelig saldo wordt onttrokken uit de Voorziening Basispakket.  
In deze jaarrekening wordt opnieuw de grilligheid en de onzekerheden van dit programma inzichtelijk, waarbij inkomsten en 
uitgaven in groter wordende mate afhankelijk zijn van scheidingsgedrag van huishoudens en marktmechanismes. Het verbeterde 
scheidingsgedrag van huishoudens heeft een direct effect op zowel de baten afvalstoffenheffing, de inzamelkosten, de 
verwerkingskosten van het restafval als ook de inkomsten uit grondstoffen. Ook de wijziging van afschrijvingsmethode en de 
naheffing op vermarktingskosten over 2017 (beiden circa € 0,2 mln.) zorgen voor grote afwijking van het verwachte resultaat. 

Scheidingsresultaten huishoudens 

Avri gemeenten 2013 2014 2015 2016 2017 2018

kg restafval per inwoner per jaar 205 129 129 121 120 116

% scheidingsgedrag * 56,0% 69,9% 70,2% 71,7% 71,9% 72,3%

% scheidingsgedrag in Nederland 58,0% 59,0% 61,0% 63,0% 65,0% n.n.b

* het percentage huishoudelijk afval dat gescheiden wordt ingezameld en als grondstof wordt hergebruikt
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Ondanks dat dit zowel voor- als nadelige effecten zijn en elkaar daardoor deels opheffen, komt het totaal aan financiële afwijkingen 
ten opzichte van de prognose op ca. € 0,7 mln. Ter illustratie; de weerstandscapaciteit om dergelijke afwijkingen op te vangen daalt 
ultimo 2018 naar € 0,6 mln.  
 
In tabel 2 worden de afwijkingen gepresenteerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 3.3 
 

 
         Tabel 2: baten en lasten programma Basispakket 

2.2 Beheer openbare ruimte: uitvoering taken binnen budget 
In het programma Pluspakket 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 onze gemeenten. De grootste activiteit 
binnen het pluspakket is het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR). 
 
In 2018 heeft Avri voor 4 gemeenten de openbare ruimte onderhouden. Zowel op het gebied van kwaliteit als op financieel gebied 
zijn goede resultaten behaald. Door de bijzondere weersomstandigheden in 2018 hebben we bij de uitvoering van de 
onderhoudswerkzaamheden soms wat moeten improviseren. Toch zijn nagenoeg alle kwaliteitsnormen gehaald en de beschikbaar 
gestelde budgetten zijn niet overschreden. In tabel 3 zijn de resultaten samengevat weergegeven: 
 

 
        Tabel 3: samenvattend overzicht jaarrapportages 2018 IBOR 
 

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 heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd aan dit goede resultaat. Alhoewel we steeds meer tevreden zijn over de kwaliteit van uitvoering en 
verantwoording van ons werk, blijven we – in overleg met onze opdrachtgevende gemeenten - continue streven naar het steeds 
duurzamer, efficiënter én belevingsgerichter beheren van de openbare ruimte. 
 
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 (zie paragraaf 4.2). 
 
Het jaar 2018 was een bijzonder jaar vanwege de herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. In 
september hebben het Dagelijks Bestuur van Avri en de stuurgroep West Betuwe ingestemd met het implementatieplan. Er heeft 
een ontvlechting van taken plaatsgevonden omdat de werkzaamheden die Avri sinds 2014 voor de gemeente Neerijnen uitvoerde, 
nu door de nieuwe gemeente West Betuwe worden gedaan. Tegelijkertijd besloot de gemeente West Betuwe i.o. om specifieke 
IBOR-taken juist bij Avri te beleggen. In een zorgvuldig proces is uitvoering gegeven aan de ontvlechting en overgang van Avri 
medewerkers naar de nieuwe gemeente. Ook zijn in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) afspraken vastgelegd over het 
uitvoeren van taken, het gewenste kwaliteitsniveau en het hieruit volgend werkbudget. De werkbegroting kent een omvang van ca. 
€ 1,7 mln. Dit alles is in een kort tijdsbestek gerealiseerd door de constructief verlopen samenwerking met de gemeente. Wij kijken 
uit naar de voortzetting van deze samenwerking met de gemeente West Betuwe.  
 

  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET 2018 begroting berap jaarrek verschil voordeel/

2018 2018 2018 jaarrek-berap nadeel

Baten afvalstoffenheffing 17.877.000 18.252.000 17.933.000 -319.000 N

Baten verwerking grondstoffen 5.713.000 5.584.000 5.808.000 224.000 V

Lasten uitvoering basispakket -23.592.000 -23.911.000 -24.127.000 -216.000 N

Totaal resultaat programma basispakket -2.000 -75.000 -386.000 -311.000 N

Samenvattend overzicht jaarrapportages IBOR

Financieel saldo

% boven 

niveau

% gewenst 

niveau

% onder 

niveau Aantal

% t.o.v. 

2017

Aandeel 

app

 -/- = 

onderuitputting 

DVO budget

Aantal mdw. 

afstand tot 

arbeidsmarkt 

(SW / P-wet)

Aantal mdw. 

werkervaring 

(LWR)

Neerijnen 80 19 1 1410 5% 38% -/-8% 8 2

Neder Betuwe 52 47 1 1624 28% 49% -/-5% 17 1

Tiel 2639 8% 36% -/-3% 15 7

36% -/-2% 23 4

Gemeente

Kwaliteit Meldingen Inclusie

Buren 75 23 2 2031 8%
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2.3 Handhaving openbare ruimte (APV+): onmisbare schakel bij ‘Schoon, Heel en Veilig’ 
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, vergelijkbaar met de IBOR-taken. 
 
Over de resultaten van de toezicht- en handhavingstaken zijn de gemeenten doorgaans zeer te spreken. 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. In bijlage 4 is een samenvattend 
overzicht weergegeven van de jaarrapportage Handhaving APV. 
 
Financieel resultaat 
In de (raam-)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 zijn geen financiële voor- en nadelen voor Avri (saldo € 0).   
 
In de jaarrekening komt een baten- en lastentotaal van € 17 mln. tot uitdrukking. De resultaten per dienstverleningsovereenkomst 
voor IBOR zijn in dit programma gepresenteerd, overeenkomstig de door Avri opgeleverde jaarrapportage per gemeente. Een 
samenvatting van deze rapportages treft u in par. 4.4 van deze jaarstukken aan.  
 
Het saldo van baten en lasten op diverse overige 'plus' opdrachten (zoals o.a. extra GFT inzameling, scholenacties en verwerking 
van afvalstromen) bedraagt € 9.500 nadelig en wordt onttrokken uit de reserve Pluspakket. Dit saldo is het gevolg van geringe 
verschillen tussen ontvangen budget en gerealiseerde kosten. Financiële saldi van opdrachten waarbij geen verrekening met de 
gemeente is overeengekomen, worden verrekend met de reserve Pluspakket van Avri.  
 

2.4 Bedrijfsafval: stabilisering resultaat 
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 het basispakket en is gericht op het zo goed mogelijk 
benutten en inzetten van de beschikbare productiemiddelen. Daarnaast maakt dit programma het mogelijk om 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. De bekendste hiervan zijn de Rode Kruis 
Bloesemtocht, Appelpop en Dijken Sport. De samenwerking met diverse organisaties is ook in 2018 weer prima verlopen. 
 
Financieel resultaat 
Het jaarresultaat van het programma bedrijfsafval valt € 13.000 positiever uit naar in totaal € 120.000 (na vennootschapsbelasting). 
Het rendement op de omzet bedraagt 6%. Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve Bedrijfsafval, het saldo van deze reserve 
stijgt hierdoor naar € 331.000. De stijging van het resultaat wordt - evenals in het programma Basispakket - enerzijds verklaard 
door de stijging van het markttarief voor het ingezamelde bedrijfspapier en anderzijds door toename van de omzet. De laatste jaren 
stabiliseert de omzet en het resultaat van dit programma. Het geeft Avri mogelijkheden om de uitvoering van dit programma verder 
te optimaliseren (o.a. marketing, bedrijfsvoering en innovatie) en middelen in te zetten ten gunste van het basispakket. 

 
2.5 Bedrijfsvoering: kosten binnen budget ondanks uitvoering diverse complexe projecten 
De projecten en ontwikkelingen van 2018 binnen Afvalbeheer en IBOR hebben een grote (en deels onvoorspelbare) belasting op 
de bedrijfsvoering veroorzaakt. De projecten vroegen veel van de bedrijfsvoering van Avri, waarbij externe factoren en strakke 
projectplanningen veel van het personeel hebben gevraagd. Daarnaast heeft de bedrijfsvoering de ondersteuning verbeterd (zoals 
de migratie van ICT, ontwikkeling van het personeels informatiesysteem en een nieuwe rapportages voor IBOR)  en anticiperen we 
op wettelijke ontwikkelingen zoals de privacy wetgeving (AVG) en de naderende harmonisatie van de rechtspositie ambtenaren 
(Wnra).  
 
Financieel resultaat 
Ondanks de grote impact die de projecten op de bedrijfsvoering hebben gehad, is de omvang van de organisatie stabiel gebleven. 
Dit hebben we gerealiseerd door ook in 2018 bedrijfsmatig en efficiënt te werken en scherp op de kosten te letten. We zijn hierbij 
binnen de bedrijfsvoering budgetten gebleven en realiseren zelfs een financieel overschot (€ 296.000, 5% van de verwachte 
overheaduitgaven), met name veroorzaakt door de positieve afrekening van de overheidssubsidie voor het sectorplan AMBOR 
(Afval, Milieu en Beheer Openbare Ruimte). Dankzij deze subsidie konden Avri-medewerkers zich de laatste jaren kwalificeren 
door middel van een mbo-diploma. Het gerealiseerde subsidie-overschot (€ 270.000) wordt aan de Algemene Bedrijfsreserve 
toegevoegd en gereserveerd voor het ontwikkelen van Avri-personeel in de komende jaren.  
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2.6 Weerstandsvermogen: daling weerstandsvermogen door toegenomen risico's 
De ontwikkeling van de ratio weerstandsvermogen van Avri is in tabel 4 samengevat weergegeven: 
 

 
   Tabel 4: ratio weerstandsvermogen Avri 

 
Uit tabel 4 blijkt dat de totale ratio van Avri is gedaald van factor 0,8 (Matig) naar factor 0,6 (Onvoldoende). Dit is het gevolg van 
toegenomen risico's in het programma Basispakket. De ratio van het weerstandsvermogen is door het Algemeen Bestuur 
vastgesteld op factor 1,0. Dit houdt in dat de beschikbare weerstandscapaciteit even groot dient te zijn als de gekwantificeerde 
risico's. 
 
In deze jaarstukken is het risicoprofiel van het basispakket toegenomen van € 2,2 mln. naar € 3,6 mln. Dit komt met name door het 
toegenomen risico op terugbetalen van een gedeelte van de vergoeding voor kunststof verpakkingen (toename risico € 1,3 mln.), 
naar aanleiding van overleg tussen de raamovereenkomstpartijen (VNG, ministerie van I&W en het Afvalfonds Verpakkingen). 
Daarnaast is de problematiek voor de inzet van chauffeurs toegenomen, vanwege krapte op de arbeidsmarkt en toename van 
verzuim. De weerstandscapaciteit (voorziening Basispakket) kent ultimo 2018 een saldo van € 0,6 mln. De weerstandsratio komt 
daarmee uit op factor 0,2  (betekenis: Ruim onvoldoende). Gemeenten dienen weerstandscapaciteit voor GR Avri in overweging te 
nemen. In de begroting van Avri is de aanvulling van de weerstandscapaciteit in de komende jaren inzichtelijk gemaakt. 

 
 
 
 
 

  

Ontwikkeling ratio weerstandsvermogen Avri

Programma

Berap 

2018

Jaarstukken 

2018 Verschil

jul-18 dec-18

Basispakket 0,4 0,2 -0,2

Pluspakket 1,0 0,9 -0,1

Bedrijfsafval 5,5 5,4 -0,1

Bedrijfsvoering 1,9 2,5 0,5

Totaal Avri 0,8 0,6 -0,2

Betekenis Matig Onvoldoende
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3  PROGRAMMA BASISPAKKET 
 
 
 
 

AFVALBEHEER 
 

 
 
 
 
 

  
 
3.1 Inleiding 
In het programma Basispakket zijn de diensten opgenomen die Avri uitvoert voor de 8 regiogemeenten in Rivierenland. Avri geeft 
hiermee invulling aan de gemeentelijke afvaltaak van inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen én aan het 
Regionale Afvalbeheer Plan. In dit plan zijn de ambities en speerpunten van de 8 regiogemeenten op het gebied van afval en 
grondstoffen vastgelegd. 
 

3.2 Terugblik 2018   
Het jaar 2018 stond volledig in het teken van de invoering van het nieuwe afvalbeleid per 2019, nadat het Algemeen Bestuur eind 
2017 instemde met het regionaal beleidsplan Van Afval Naar Grondstof, het projectplan Invoering Nieuw Afvalbeleid en het 
hiervoor benodigde investeringskrediet. In de onderstaande uiteenzetting wordt het proces en de activiteiten die in 2018 zijn 
uitgevoerd in chronologische volgorde uiteengezet: 
 
In het 1e kwartaal van 2018 is Avri met gemeenten in overleg geweest over het opstarten van het proces tot aanwijzen van de 
locaties voor ondergrondse brengvoorzieningen voor restafval. Hieruit bleek dat dit zowel de inrichting van de verordeningen als de 
uitvoering ervan binnen de gemeenten op verschillende wijze werd vormgegeven. Daarom startte Avri met het voorbereiden van 
een uniforme, openbare voorbereidingsprocedure voor het vaststellen van deze locaties. Op 19 april heeft het Algemeen Bestuur 
het besluit genomen om de afvalstoffen verordening te verduidelijken, waardoor Avri de locaties kon aanwijzen. 
In deze periode heeft Avri samen met de gemeenten 19 criteria opgesteld voor het aanwijzen van locaties voor de ondergrondse 
restafvalcontainer, die door het Algemeen Bestuur tevens in dezelfde vergadering zijn aangevuld en vastgesteld. 
 
Tevens was het communicatieplan in april klaar. De gemeenten konden kiezen uit de communicatie activiteiten van een 
zogenaamde 'menukaart'. Ook onze nieuwsbrief 'Afval en Zo' die huis-aan-huis wordt verspreid - en waarin het nieuwe beleid aan 
de inwoners wordt toegelicht - kon verstuurd worden. Het Dagelijks Bestuur besloot begin mei om de uitvoering van het 
communicatieplan uit te stellen totdat de inzage termijn van het uitvoeringsbesluit was afgerond. Dit om de verwarring bij inwoners 
te voorkomen doordat dan al over aanwijzing van locaties werd gesproken terwijl er nog inspraak was op de regelgeving. 
 
Als gevolg van de publiciteit rondom de in de begroting 2019 opgenomen tarieven afvalstoffenheffing wordt de daadwerkelijke start 
van de projectactiviteiten (o.a. communicatie naar inwoners, vaststellen locaties, inloopavonden) door het Dagelijks Bestuur 
uitgesteld. Om de beoogde invoeringsdatum van 1 januari te halen wordt in mei door het Dagelijks Bestuur besloten om de formele 
inspraakprocedure voor inwoners te vervangen door een maatwerkprocedure, waardoor de doorlooptijd aan de voorkant van de 
juridische procedure wordt ingekort. Formele inspraak is vervangen door de besluitvorming over locaties waarbij tijdens de 
bezwaarprocedure al containers geplaatst kunnen worden. Gevolg van de aangepaste planning was tevens dat de ondergrondse 
containers later geplaatst gingen worden, waardoor er vrijwel geen tijd overbleef om eventuele tegenvallers in dat plaatsingsproces 
op te vangen. 
 
Begin juli 2018 ontvangen de 1e groep inwoners de brief waarin de voorlopige locatie van de ondergrondse restafvalcontainer is 
opgenomen. Inwoners kunnen hierop te reageren via e-mail, de website en speciaal hiervoor georganiseerde inloopavonden. 
Begin juli zijn de eerste inloopavonden in West Betuwe en in september wordt dit proces ook met de andere gemeenten doorlopen. 
Er zijn 2700 reacties op de inloopavonden die druk bezocht werden. 
De te volgen procedure, volgorde van invoering in de gemeentes en de invloed van inwoners op het bepalen van de locaties, wordt 
in een vergadering van het Algemeen Bestuur begin september heroverwogen. Er worden meerdere varianten uitgewerkt inclusief 
de optie tot uitstel van invoering van het nieuwe beleid tot na 1 januari 2019. Het Dagelijks Bestuur besluit daarna om definitief tot 
invoering in alle gemeenten over te gaan en de bezwaren procedure en plaatsing gelijktijdig te laten plaatsvinden om invoering per 

Dit programma gaat over: 
Het inzamelen en verwerken van huishoudelijke 
afvalstromen en grondstoffen. 
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1 januari 2019 te kunnen halen. Na dit besluit gaan de eerste beschikkingen de deur uit en wordt gestart met de daadwerkelijke 
uitvoering van het plaatsen van de containers. 
Verder wordt er in opdracht van het Dagelijks Bestuur een voorstel uitgewerkt om maatwerk te leveren voor Tiel en West Maas en 
Waal. Doel hiervan was om meer tijd te geven aan deze gemeenten voor draagvlak te creëren bij inwoners en daarmee restafval 
nog aan huis op te halen in een lagere frequentie. Uiteindelijk hebben de gemeenten ervoor gekozen om geen gebruik te maken 
van deze optie omdat de operationele kosten hiervoor aanzienlijk waren. 
 
In de periode september tot en met november loopt de inspraak- en plaatsingsprocedure in alle andere gemeenten. De reacties 
van inwoners worden beoordeeld. Dit leidt voor ca. 20% van de gevallen tot een wijziging van de voorgestelde containerlocatie of 
het plaatsen van extra containers. Vervolgens kunnen inwoners naar aanleiding van het besluit voor de definitieve locaties, in 
bezwaar gedurende 6 weken. In deze periode komen er circa 300 bezwaren binnen. Ook kunnen bewoners plaatsing tegen 
houden met een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening door de Raad van State.  
 
Avri en Nedvang doen gezamenlijk onderzoek naar de invoering van het 'omgekeerd inzamelen'. Hierbij wordt onder andere 
bepaald wat de kwalitatieve en kwantitatieve effecten zijn van het systeem op de ingezamelde verpakkingsafvalstromen en het 
restafval. In oktober 2018 vindt de 0 meting plaats voor onze afval- en grondstofstromen. In oktober 2019 zal dit worden herhaald 
om de effecten te kunnen bepalen.  
 
In september besluit het Algemeen Bestuur om de bestaande restafval containers te handhaven en te voorzien van stickers. In 
eerste instantie was voorzien in het omruilen naar nieuwe containers met oranje deksel. Hiermee wordt duurzaam gebruik 
bevorderd. Inwoners kunnen eenmalig gratis de 140 liter container wisselen voor een 240 liter. 
 
In oktober 2018 besluit het Algemeen Bestuur om (na beoordeling van meerdere tariefscenario's) de tarieven voor 2019 te herzien 
en de variabele tarieven (tarieven per aanbieding restafval) te verlagen ten opzichte van de begroting 2019. Het basistarief moet 
hierdoor worden verhoogd om de begroting kostendekkend te houden. 
 
In november 2018 start het proces voor het afhandelen van bezwaarschriften. De capaciteit voor juridische ondersteuning wordt 
bijgesteld gezien het aantal bezwaren dat binnenkomt veel groter is dan verwacht. Een team van juristen gaat aan de slag omdat 
de organisatie niet is toegerust op deze procedure. 
De 1e voorlopige voorzieningen bij de Raad van State beginnen: Avri loopt een zorgvuldig voorbereidingsproces. Enkele inwoners 
maken hier gebruik van, waarvan 5 verzoeken worden afgewezen en 2 toegewezen. 
Inwoners die hun eigen restafval container behouden (met name in het buitengebied) ontvangen een extra container voor plastic 
verpakkingen en drankenkartons. 
 
Begin november wordt duidelijk dat bij de plaatsing van containers op veel meer locaties dan werd voorzien kabels en leidingen 
worden aangetroffen. Hierdoor moet op de beoogde locatie een alternatief worden gezocht of in het uiterste geval een volledig 
nieuwe locatie worden gezocht (inclusief een opnieuw te volgen juridische procedure). Ook worden er (mede door de intensieve 
procedure) op verzoek van inwoners en gemeenten op meer locaties containers geplaatst dan werd verwacht. Op dat moment 
lopen we ook tegen grondwater problemen aan en is bronbemaling noodzakelijk om containers te kunnen plaatsen. 
 
De plaatsing vraagt hierdoor meer tijd en de invoering per 1 januari 2019 is niet meer haalbaar. Het Algemeen Bestuur wordt 
hierover geïnformeerd. Vervolgens worden er diverse scenario's voor een alternatieve invoeringsdatum uitgewerkt waarin per 
scenario de consequenties en risico's zijn uitgewerkt.  
In december 2018 besluit het Algemeen Bestuur tot uitstel van invoering van het nieuwe beleid tot 1 juli 2019. De begroting 2019 
wordt hierop bijgesteld. Het basistarief en de variabele tarieven blijven ongewijzigd ten opzichte van de in oktober 2018 
vastgestelde tarieven.  
 
Overige ontwikkelingen 2018 
In april besluit het Algemeen Bestuur om toe te treden tot de statiegeldalliantie. De alliantie roept op om statiegeld in te voeren voor 
flesjes en blikjes en hierdoor worden de monostromen bevorderd. Sortering zal daardoor minder intensief zijn en kunnen direct 
gebruikt worden voor productie van nieuwe producten. Diverse organisaties waaronder vele gemeenten sluiten aan om het 
maatschappelijk draagvlak voor uitbreiding van het statiegeldsysteem zichtbaar te maken. De staatssecretaris geeft de 
producenten tot het najaar 2020 de tijd om meer flesjes te recyclen en zwerfafval te verminderen. Bij onvoldoende resultaat wordt 
vanaf 2021 statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. De regelgeving voor het invoeren van statiegeld op kleine plastic flesjes 
wordt alvast voorbereid. 
 
Het Dagelijks Bestuur besluit in april tot een cumulatief preferent aandeelhouderschap bij Twence. Een aandeelhouderschap dat 
een duurzame verwerking van afvalstoffen als doel had en een gunstige tariefstelling tot gevolg. Helaas besluiten de 
aandeelhouders van Twence in september dat toetreding alleen kan plaatsvinden als we ook daadwerkelijk (en geen preferent) 
aandeelhouder worden. De financiële inbreng hiervoor is aanzienlijk, waardoor het aandeelhouderschap niet doorgaat. Het gevolg 
is dat de verwerking van het Gft afval opnieuw moet worden aanbesteed om per april 2019 een overeenkomst met een nieuwe 
verwerker te hebben. 
 
Op basis van meerderheid besluit het Algemeen Bestuur  in oktober om blik bij het glas in te zamelen. De flankerende maatregel 
wordt genomen om tot onze ambitie van 75 kg restafval per inwoner te komen en de kosten voor het aanbieden van restafval voor 
inwoners te reduceren. Een andere mogelijkheid was geweest om blik bij plastic en drankkartons te doen. De ervaring met blik bij 
plastic is dat de vervuiling toeneemt. Gevolg is een verlies van schone grondstoffen en dalende inkomsten voor ingezameld 
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verpakkingsmateriaal. Ervaringen bij de glasverwerker zijn positief en de aanpassing van de glascontainers vraagt een geringe 
investering. 
 
Handhaving Afvalstoffenverordening (ASV) 
De communicatie-uitingen alleen blijken veelal niet afdoende om bij iedereen tot het gewenste scheidingsgedrag te komen. 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; 

• het bijplaatsen van afval naast ondergrondse of minicontainers. 
 
In 2018 werd er (extra) handhavingsinzet gepleegd op deze en andere controles. De inzet was groter dan de jaren hiervoor als 
gevolg van een toename van het aantal meldingen van inwoners en Avri-collega’s (chauffeurs afvalbeheer en 
buitendienstmedewerkers IBOR) aangaande geconstateerde overtredingen van de ASV. Bovendien namen aanvankelijk de 
signalen toe van de grondstoffenverwerker dat er meer vervuilde grondstoffen werden aangeboden. Controles moesten de daders 
opsporen (repressieve werking) en laten zien dat er een wezenlijke pakkans was voor potentiële overtreders (preventieve werking). 
In bijlage 3 is een samenvattend cijferoverzicht per gemeente weergegeven van de jaarrapportage 2018. 
 

3.3 Verklaring financieel resultaat 2018 
In tabel 5 is het financiële resultaat van dit programma over 2018 uiteengezet. In de bestuursrapportage 2018 werd een nadelig 
saldo van € 75.000 verwacht, ondanks dat het totaal aan afwijkingen ca. 0,9 mln. was. Het typeert de grilligheid van dit programma, 
waarbij inkomsten en uitgaven steeds meer afhankelijk zijn van scheidingsgedrag van huishoudens en ontwikkelingen op de 
grondstoffenmarkt. In deze jaarrekening wordt dit beeld opnieuw bevestigd. Het totaal aan financiele afwijkingen komt op              
ca. € 0,7 mln, voornamelijk veroorzaakt door een verbeterd scheidingsgedrag van huishoudens, dat effecten heeft op zowel de 
baten afvalstoffenheffing, de verwerkingskosten van het restafval als ook de inkomsten uit grondstoffen. Daarnaast zijn er bij de 
uitvoeringskosten diverse (incidentele) budgetafwijkingen (par. 3.3.3). Het resultaat komt in de voorliggende jaarstukken uit op een 
nadelig saldo van € 386.000. 
 

 
        Tabel 5: resultaat programma Basispakket  2018 

   
3.3.1 Baten afvalstoffenheffing 
Met ingang van 2014 is de afvalstoffenheffing verdeeld in een basisdeel en een variabel deel. Het basisdeel is voor alle 
huishoudens van de Avri gemeenten hetzelfde bedrag; het variabel deel is afhankelijk van het aantal aanbiedingen restafval. De 
baten afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op de concept financiële verantwoording 2018 van Belasting Samenwerking Rivierenland 
(BSR). BSR verzorgt de aanslagoplegging, inning en doorbetaling van de afvalstoffenheffing voor Avri. Meer informatie staat in de 
paragraaf Lokale Heffingen. 
 
Opbrengsten basisdeel (€ 76.000 nadeel)  
De opbrengsten uit het basisdeel van de afvalstoffenheffing zijn € 76.000 lager dan verwacht (-0,6%). Deze daling wordt verklaard 
door diverse factoren, waaronder een toename van de leegstand, kwijtscheldingen en afwaardering van vorderingen uit oude 
heffingsjaren. De ontwikkeling van de leegstand wordt door BSR verklaard door de aantrekkende huizenmarkt. Hierdoor neemt ook 
het aantal verhuizingen toe, waardoor de periode dat huizen tijdelijk leegstaan toeneemt. Met ingang van 2018 wordt de 
belastingaanslag bij verhuizing afgerekend. Dit heeft tot gevolg dat er geen belastinginkomsten zijn over de periode van leegstand, 
met een daling van inkomsten tot gevolg. 
 
Opbrengsten variabel deel (€ 243.000 nadeel) 
De opbrengsten uit het variabele deel van de afvalstoffenheffing zijn bij de bestuursrapportage 2018 naar boven bijgesteld op basis 
van de realisatiecijfers t/m mei 2018, waarbij het gemiddeld aantal kg restafval per inwoner op dat moment op 123kg lag, boven de 
realisatiecijfers 2017 (120 kg.). Het aanbiedgedrag is voor 2018 niet naar beneden bijgesteld als gevolg van de invoering van het 
nieuwe afvalbeleid, aangezien hiervoor geen ervaringscijfers beschikbaar zijn. 
 
In voorliggende jaarstukken is een duidelijke daling van het aanbod restafval te zien; de gemiddelde hoeveelheid restafval van het 
2e halfjaar 2018 lag op 111 kg. restafval per inwoner per jaar. Dat is een daling van 8% ten opzichte van het eerste halfjaar. De 
verbetering van het scheidingsgedrag van huishoudens wordt verklaard door de effecten van de communicatie rondom het nieuwe 
afvalbeleid, een goede stap door de inwoners in het bereiken van de milieudoelstellingen.  
 
De daling van de hoeveelheid aangeboden restafval zorgt voor een daling van de variabele inkomsten afvalstoffenheffing van        
€ 243.000 ten opzichte van de bestuursrapportage 2018. Hier tegenover staan voordelen op de verwerking van (minder) restafval 
en de inkomsten uit (meer) ingezamelde grondstoffen. Dit is uitgewerkt is de paragrafen 3.3.2 en 3.3.3.  
 
 

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET 2018 begroting berap jaarrek verschil voordeel/

2018 2018 2018 jaarrek-berap nadeel

Baten afvalstoffenheffing 17.877.000 18.252.000 17.933.000 -319.000 N

Baten verwerking grondstoffen 5.713.000 5.584.000 5.808.000 224.000 V

Lasten uitvoering basispakket -23.592.000 -23.911.000 -24.127.000 -216.000 N

Totaal resultaat programma basispakket -2.000 -75.000 -386.000 -311.000 N
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In tabel 6 staan de gemiddelden van het aantal aanbiedingen restafval over 2018: 

 

 
        Tabel 6: aanbiedingen restafval 2018 

 
3.3.2 Baten verwerking grondstoffen 
In tabel 7 zijn de opbrengsten uit de ingezamelde grondstoffen per fractie uiteengezet. Het totaal aan baten stijgt met  
€ 224.00 ten opzichte van de bestuursrapportage. De belangrijkste financiële afwijkingen worden nader toegelicht. 

 

 
        Tabel 7: Baten uit ingezamelde grondstoffen 

Papier 
De hoeveelheid ingezameld papier is harder afgenomen dan werd verwacht. Dit is overigens een landelijk beeld. Dit is het gevolg 
van de toenemende digitalisering waardoor veel minder folders worden verspreid onder huishoudens. Daarnaast wijzigt ook de 
samenstelling; er is een toename van de hoeveelheid karton dat wordt veroorzaakt door toenemende aankopen via internet. 
Aangezien karton een lager soortelijk gewicht heeft dan papier, zorgt dit voor een daling van het gemiddelde tonnage. Het nadeel 
ten opzichte van de bestuursrapportage bedraagt € 39.000. 
 
Na het sluiten van de Chinese markt eind 2017 (onder andere om vervuiling van geïmporteerd papier terug te dringen en de lokale 
markt te stimuleren) ontstond begin 2018 een enorme daling van de opbrengst voor papier als gevolg van onzekere 
afzetmogelijkheden in Europa. Op basis hiervan is de prognose met 15% naar beneden bijgesteld in de bestuursrapportage 2018 
(naar € 85 per ton). De markt heeft zich in de 2e helft 2018 echter hersteld en er zijn momenteel voldoende afzetmogelijkheden. 
Hierdoor is de vergoeding de laatste maanden gestabiliseerd op ca. € 95. Het jaargemiddelde komt op € 91 per ton, wat leidt tot 
een financieel voordeel op de bestuursrapportage van € 80.000 
  
Wit en bruingoed 
De hogere opbrengst voor wit- en bruingoed is gevolg van een groeiend aanbod door huishoudens Dit wordt verklaard door de 
verbeterde economische omstandigheden, waardoor meer elektronische apparatuur wordt aangeschaft en oude apparatuur weer 
wordt ingeleverd. 
 
Kunststof verpakkingen en drankenkartons 
Als gevolg van een beter scheidingsgedrag van onze inwoners zien we een toename in de hoeveelheid ingezamelde kunststof 
verpakkingen. De uitgesorteerde hoeveelheid kunststof, waar de uiteindelijke vergoeding op gebaseerd is, stijgt hierdoor ook. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de vergoedingen nog niet definitief zijn vastgesteld en dat er momenteel risico's bestaan voor 
de daadwerkelijke vergoeding. Dit komt onder andere door de actuele, landelijke discussie tussen sorteerders, VNG en het 
Afvalfonds over de definities van kunststof verpakkingsmateriaal (o.a. Pet trays, kunststof niet-verpakkingen) en over de kwaliteit 
(toenemende vervuiling). Deze risico's zijn opgenomen in de risicoparagraaf (zie par. 8.3). 

 
  

Gemiddeld aantal aanbiedingen restafval 2018 per huishouden 

Begroting Berap Jaarrekening Verschil Verschil Verschil

(1) (2) (3)  1 - 2  1 - 3  2 - 3

60 liter brengvoorziening 33,6 35,3 34,9 1,7 1,3 -0,4

140 liter mini container 9,1 9,7 9,3 0,5 0,1 -0,4

240 liter mini container 11,6 12,3 11,8 0,7 0,2 -0,5

BATEN GRONDSTOFFEN begroting berap jaarrek verschil %

2018 2018 2018

Kunststof verpakkingen 2.934.000 2.897.000 3.041.000 144.000 5,0%

Kleding 663.000 824.000 810.000 -14.000 -1,7%

Glas 330.000 345.000 330.000 -15.000 -4,3%

Papier 1.402.000 1.153.000 1.194.000 41.000 3,6%

Drankenkartons 167.000 162.000 171.000 9.000 5,6%

Vet 14.000 11.000 12.000 1.000 9,1%

IJzer 122.000 125.000 145.000 20.000 16,0%

Wit- en bruingoed 81.000 67.000 105.000 38.000 56,7%

Totaal 5.713.000 5.584.000 5.808.000 224.000 4,0%
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3.3.3 Uitvoeringskosten 
In tabel 8 zijn de afwijkingen op de uitvoeringskosten ten opzichte van de bestuursrapportage 2018 uiteengezet. De benoemde 
onderwerpen komen in de navolgende alinea's terug. 

 

 
    Tabel 8: Mutaties uitvoeringskosten 2018 

 
Productiekosten (€ 180.000  nadeel) 
Bij de productiekosten (uitvoeringskosten personeel en tractie) zijn er diverse voor- en nadelen binnen de bedrijfsvoering van de 
verschillende inzamelactiviteiten. De inhuurkosten zijn hoger uitgevallen omdat er meer inhuur uren zijn gemaakt voor de 
inzameling aan huis en bij de milieustraten. Bij de inzamelactiviteiten aan huis wordt dit veroorzaakt door een gestegen ziekte 
verzuim percentage. Daarnaast zien we dat door het weghalen van de brengvoorzieningen voor plastic en drankenkartons in Tiel 
de inzameling arbeidsintensiever is geworden, doordat deze nu bij hoogbouw plaatsvindt. 
Zoals reeds bij de bestuursrapportage vermeld constateren we een forse toename van het aanbod van afval en grondstoffen op de 
milieustraten. Het aantal bezoekers is ten opzichte van 2017 gestegen met 10%. Dit wordt verklaard door de groeiende economie, 
maar ook dankzij de verbeterde afvalscheiding door huishoudens is het aanbod op de milieustraten verder toegenomen. 
Daarnaast zijn er nog diverse andere afwijkingen op de operationele uitvoeringskosten, zoals voor het wagenpark (nadelige 
aanbesteding voor autobanden en stijgende brandstofprijzen) Een incidenteel voordeel werd behaald met de verkoop in 2018 van 
een kraanauto met schade.  
 
Verwerkingskosten (€ 259.000 voordeel) 
 
Restafval (€ 292.000 voordeel) 
Het financiële voordeel op de verwerking van restafval wordt veroorzaakt door een daling van het aangeboden tonnage restafval 
door huishoudens. Dit wordt verklaard door de communicatie campagnes die in de zomer en najaar van 2018 in het kader van het 
nieuwe afvalbeleid gehouden zijn. Door diverse communicatie uitingen is het bewustzijn voor betere afvalscheiding bij inwoners 
toegenomen. Het voordeel op verwerkingskosten houdt direct verband met de verminderde variabele inkomsten uit de 
afvalstoffenheffing.  
 
GFT (€ 49.000 voordeel) 
Het financiële voordeel wordt verklaard door een daling van het aanbod GFT. Deze daling is gevolg van de extreme droogte in het 
najaar van 2018. Hierdoor groeiden bomen, struiken en gras minder hard. De (steeds extremer wordende) weersomstandigheden 
zijn van grote invloed op het aanbod tuinafval in de GFT fractie. De impact van het droge seizoen is groter dan de stijging van 
tonnage door de verbeterde afvalscheiding door huishoudens. 
 
Aanbod milieustraten (€ 82.000 nadeel) 
Door het verbeterde scheidingsgedrag van huishoudens nam ook het aanbod van gescheiden fracties op de milieustraten toe. Dit 
leidt voor diverse fracties tot een stijging van verwerkingskosten, zoals voor Klein Chemisch Afval (KCA) en A/B hout. 
 
Wijziging afschrijvingssystematiek (€ 180.000 nadeel) 
Met ingang van december 2017 is het op basis van de wettelijke voorschriften niet langer toegestaan meerdere 
afschrijvingsmethodieken per categorie materiële vaste activa te hanteren. De accountant heeft bij de controle van de jaarrekening 
2017 vastgesteld dat hieraan niet in alle gevallen wordt voldaan doordat oude investeringen (van voor 2012) volgens de annuïtaire 
afschrijvingsmethode worden afgeschreven.  
Dit uitgangspunt is verwerkt in de geactualiseerde Nota Activabeleid 2018 van Avri en heeft tot gevolg gehad dat de investeringen 
die annuïtair werden afgeschreven (met name afvalcontainers en de overslaghal) met ingang van 2018 lineair worden 
afgeschreven. Het Algemeen Bestuur heeft op 20 december 2018 ingestemd met de hieruit volgende afschrijving van  
€ 180.000 voor het begrotingsjaar 2018 die is verwerkt in deze jaarstukken.   
 
Gebruikersvergoeding Locatie De Meersteeg (€ 139.000 voordeel) 
Avri belast grondposities door aan de gebruiker op basis van marktconformiteit. Dat deed Avri al bij de Avri Solar B.V. en 
particuliere bedrijven (zendmast). In 2018 is overeenstemming bereikt met Avri Realisatie B.V. om de gebruikersvergoeding door te 
belasten voor de periode vanaf de verzelfstandiging van Avri (2016-2018). De doorbelasting leidt tot een voordeel voor Avri in het 
programma Basispakket. 
 
 
  

Mutaties uitvoeringskosten t.o.v. 

bestuursrapportage 2018
Mutatie

voordeel/

nadeel

Produktiekosten -180.000 n

Naheffing vermarketingskosten 2017 -221.000 n

Verwerkingskosten 259.000 v

Correctie afschrijvingssystematiek -180.000 n

Gebruikersvergoeding Locatie De Meersteeg 139.000 v

Overige, per saldo -33.000 n

Totaal -216.000 N
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Naheffing vermarkting 2017 (€ 221.000 nadeel). 
Avri heeft een naheffing ontvangen voor het vermarkten van het gesorteerde kunststof verpakkingsmateriaal in 2017. 
Deze vermarktingsvergoeding is ook doorberekend over het afval wat na het sorteren overblijft. Wanneer de werkelijke 
vermarktingskosten door het Afvalfonds worden bepaald, op basis van brongescheiden materiaal (en op basis van de juiste 
argumentatie), zal de sorteerder de daadwerkelijke vermarktingskosten verrekenen. Helaas moeten we concluderen dat de 
afrekening vanaf 2015 nog moet plaatsvinden vanwege het feit dat de raamovereenkomstpartijen nog geen overeenstemming 
bereikt hebben. Aangezien het overleg tussen de raamovereenkomstpartijen nog niet is afgerond worden de vermarktingskosten 
vanuit voorzichtigheidsprincipe in de jaarrekening verwerkt. 
 
Overige mutaties (€ 33.000 nadeel) 
De overige budgetmutaties zijn per saldo € 33.000 nadelig. Dit betreffen diverse budgetafwijkingen op o.a. het onderhoud van de 
stortplaats, de inzet op handhaving en onderhoudswerkzaamheden aan brengvoorzieningen.  
 
BTW effect regiogemeenten 
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. Avri berekent deze mogelijkheid voor de gemeenten door in het 
tarief afvalstoffenheffing. Dit BTW deel wordt berekend over de kostengrondslag van het basispakket en leidt rechtstreeks tot baten 
voor de gemeenten. Als gevolg van de in dit hoofdstuk beschreven wijzigingen van zowel de uitvoeringslasten (€ 217.000 nadeel) 
als de opbrengsten voor grondstoffen (€ 224.000 voordeel) daalt de BTW grondslag en het aan de gemeenten door te betalen 
BTW aandeel (op basis van het mengpercentage van 13,5%) met € 7.000 ten opzichte van de bestuursrapportage 2018.  
 
NB: 
De regiogemeenten hebben op basis van de begroting 2018 van Avri op voorschotbasis het BTW aandeel voor 2018 reeds 
ontvangen. De afrekening uit deze jaarrekening 2018 wordt derhalve berekend over de BTW uit de begroting 2018 (en niet op 
basis van de bestuursrapportage 2018). De afrekening van de BTW baten per regiogemeente is weergegeven in bijlage 2. 

 
3.4 Verantwoording baten en lasten 
De lasten van het programma Basispakket worden gedekt door de baten afvalstoffenheffing. De opbouw van deze baten staan in 
de paragraaf Lokale Heffingen. In tabel 9 worden de baten en lasten verder gespecificeerd en maken we de stortingen en 
onttrekkingen uit de reserves inzichtelijk.  
 

 
        Tabel 9: baten en lasten programma basispakket 2018 
  
 
 
 
 
 

  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET 2018 begroting berap jaarrek verschil voordeel/ jaarrek

2018 2018 2018 jaarrek-berap nadeel 2017

Lasten

Lasten uitvoering basispakket 21.595.000 21.861.000 22.078.000 217.000 N 21.415.000

BTW basispakket 13,5% tbv regiogemeenten 2.127.000 2.180.000 2.179.000 -1.000 V 1.959.000

Kwijtscheldingen * 670.000 759.000 782.000 23.000 N 694.000

Verrekening positief exploitatieresultaat 0 0 0 0 461.000

Totaal lasten programma basispakket 24.392.000 24.800.000 25.039.000 239.000 N 24.529.000

Baten

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 5.713.000 5.584.000 5.808.000 224.000 V 6.376.000

Inzet voorziening basispakket op begrotingsbasis 130.000 130.000 130.000 0 524.000

Baten afvalstoffenheffing (bruto) * 18.547.000 19.011.000 18.715.000 -296.000 N 17.629.000

Verrekening negatief exploitatieresultaat 2.000 75.000 386.000 311.000 V 0

Totaal baten programma basispakket 24.392.000 24.800.000 25.039.000 239.000 V 24.529.000

Saldo baten en lasten 0 0 0 0 0

Gemeentelijke bijdrage 0 0 0 0 0

Resultaat voor bestemming 0 0 0 0 0

Onttrekking uit reserves 0 0 0 0 0

Storting naar reserves 0 0 0 0 0

Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0
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4 PROGRAMMA PLUSPAKKET 
 
 
 
 
 

IBOR 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.1 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 de gemeenten. De grootste activiteit binnen het 
pluspakket betreft het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR). Dit bevat de uitvoerings- en beheertaken op het gebied 
van groen, reiniging, waterketen, wegen, weg- en straatmeubilair, sportvelden, speelvoorzieningen en begraafplaatsen. Ook 
andere publieksdiensten zoals ondersteuning bij evenementen alsmede de intake en afhandeling van meldingen in de openbare 
ruimte valt onder deze taken. 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. 
 
Avri streeft naar partnerschap met de 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. 
 
Avri biedt de diensten uit het pluspakket tegen kostprijs aan. Dit betekent dat op deze activiteiten geen winst door Avri wordt 
behaald. In de (raam)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. 
 
Conform de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten (DVO) verantwoordt Avri zich aan de individuele gemeente afzonderlijk 
over de uitgevoerde werkzaamheden. De jaarrapportages 2018 zijn in februari 2019 aangeboden en geven inzicht in kwaliteit, 
voortgang, meldingen en financiën: 

• Kwaliteit: in hoeverre wordt voldaan aan het afgesproken ambitieniveau 

• Voortgang: wat is uitgevoerd en hoe verhoudt zich dat tot de afgesproken jaarplanning 

• Meldingen: hoeveel meldingen van burgers en bedrijven zijn ontvangen en hoe zijn die afgewikkeld 

• Financiën: wat is er besteed ten opzichte van het beschikbare budget 
 
Interpretatie van behaalde uitvoeringsresultaten en daarmee gepaard gaande kosten is voorbehouden aan de individuele 
gemeente. 
 

  

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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4.2 Terugblik 2018 
In 2018 heeft Avri voor 4 gemeenten de openbare ruimte onderhouden. Zowel op het gebied van kwaliteit als op financieel gebied 
zijn goede resultaten behaald. Door de bijzondere weersomstandigheden in 2018 hebben we bij de uitvoering van de 
onderhoudswerkzaamheden soms wat moeten improviseren maar nagenoeg alle kwaliteitsnormen zijn gehaald en de beschikbaar 
gestelde budgetten zijn niet overschreden.  
 

 
Tabel 10: samenvatting jaarrapportage 2018 IBOR 

 
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 heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd aan dit goede resultaat. Alhoewel we steeds meer tevreden zijn over de kwaliteit van uitvoering en 
verantwoording van ons werk, blijven we continue streven naar het steeds duurzamer, efficiënter én belevingsgerichter beheren 
van de openbare ruimte. 
 

Nieuwe DVO gemeente West Betuwe 
Het jaar 2018 was een bijzonder jaar vanwege de herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. Er heeft 
een ontvlechting van taken plaatsgevonden omdat de werkzaamheden die Avri sinds 2014 voor de gemeente Neerijnen uitvoerde, 
nu door de nieuwe gemeente West Betuwe worden gedaan. Tegelijkertijd besloot de gemeente West Betuwe i.o. om specifieke 
IBOR  taken juist bij Avri te beleggen. In een zorgvuldig proces is uitvoering gegeven aan de ontvlechting en overgang van Avri 
medewerkers naar de nieuwe gemeente. Ook zijn DVO afspraken vastgelegd over het uitvoeren van taken, het gewenste 
kwaliteitsniveau en het hieruit volgend werkbudget. Door een goede samenwerking konden we dit alles in een kort tijdsbestek 
realiseren. Wij kijken uit naar de voortzetting van deze samenwerking met de gemeente West Betuwe. 
 
Nieuw meldingensysteem IBOR 
Na voorbereidende werkzaamheden eind 2017, is in 2018 een nieuw meldingensysteem voor de IBOR gemeenten in gebruik 
genomen. Door het invoeren van een nieuw systeem voor meldingen in de openbare ruimte is het voor de inwoners eenvoudiger 
om contact met Avri te leggen. Door meldingen direct te koppelen aan mobiele apparatuur in de uitvoering, worden meldingen 
efficiënter afgehandeld. Vooral de mogelijkheid om meldingen via de Avri-app te doen maakt het contact eenvoudiger. Inmiddels 
komt circa 40% van de meldingen via deze app bij Avri binnen. 
 
Nieuw rapportageformat verantwoording IBOR taken 
De (financiële) verantwoording van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) IBOR tussen de gemeente Tiel en Avri liep naar 
mening van beide partijen niet naar wens. Een aanleiding was dat de budgetten uit de gemeentelijke begroting en de 
werkbegroting IBOR van Avri niet op elkaar aansloten. Verder ontstonden misverstanden in de samenwerking omdat de opdracht 
in de DVO niet voldoende duidelijk voor beide partijen was. In 2017 is een gezamenlijk project opgestart om te komen tot een 
geactualiseerde, eenduidige en geaccordeerde DVO en nieuw rapportage format. 
 
Op 1 juli 2018 is de 1e voortgangsrapportage 2018 op basis van de geactualiseerde inhoud en in het nieuwe format opgeleverd, 
naar tevredenheid van beide organisaties. Voor de 2e voortgangsrapportage en de jaarrapportage 2018 hebben de vakspecialisten 
van Avri de rapportage in eigen beheer opgesteld en ervaring opgedaan met de nieuwe wijze van verantwoording. In 2019 wordt 
de vernieuwde financiële dienstenstructuur in de systemen van Avri verwerkt om de nieuwe werkwijze verder in te bedden binnen 
de bedrijfsvoering. 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen: bijdragen aan een inclusieve samenleving 
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 circa 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 WSW, P-wet, Wajong, Wia, 
reclassering en statushouders - in het arbeidsproces. 
 
In 2018 hebben we vanuit Avri zelf 4 personen begeleid naar een baan buiten onze organisatie. Deze mensen zijn vanuit de 
bijstand doorgegroeid naar een betaalde baan. Daarnaast hebben we vanuit Avri ook 14 personen 'werkfit' gemaakt en zo 
bijgedragen aan hun zoektocht naar betaald werk. 
 

Samenvattend overzicht jaarrapportages IBOR

Financieel saldo

% boven 

niveau

% gewenst 

niveau

% onder 

niveau Aantal

% t.o.v. 

2017

Aandeel 

app

 -/- = 

onderuitputting 

DVO budget

Aantal mdw. 

afstand tot 

arbeidsmarkt 

(SW / P-wet)

Aantal mdw. 

werkervaring 

(LWR)

Neerijnen 80 19 1 1410 5% 38% -/-8% 8 2

Neder Betuwe 52 47 1 1624 28% 49% -/-5% 17 1

Tiel 2639 8% 36% -/-3% 15 7

36% -/-2% 23 4

Gemeente

Kwaliteit Meldingen Inclusie

Buren 75 23 2 2031 8%
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In samenwerking met Werkzaak Rivierenland bieden wij werkervaringsplaatsen aan waarbij we in een periode van 3 tot 6 maanden 
mensen activeren door het aanleren van werknemersvaardigheden waardoor ook zij kansrijker zijn op de arbeidsmarkt. In 2018 
ging het om 4 fte's. Voor statushouders is het afgelopen jaar begonnen met het aanbieden van een taalstage, bij voorkeur in 
combinatie met een werkervaringsplaats, waardoor het integreren in onze samenleving voor hen sneller gaat. De ervaringen met 
de 3 statushouders is goed en kan verder worden uitgebouwd. In 2018 startten wij ook een leerwerkroute en begeleiden wij in 
samenwerking met Werkzaak Rivierenland mensen uit de bijstand naar werk. In totaal startten 8 mensen; een mooi begin van een 
spoor waarin wij meer kansen en mogelijkheden zien om een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving.  
 
Handhaving openbare ruimte (APV+): onmisbare schakel bij ‘Schoon, Heel en Veilig’ 
Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om de handhavers aanvullend – dus naast hun ASV-taken (zie paragraaf 3.2) – 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, vergelijkbaar met de IBOR-taken. 
 
Over de resultaten van de toezicht- en handhavingstaken zijn de gemeenten doorgaans zeer te spreken. 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.  

 
 
4.3 Verklaring financieel resultaat 2018 
Voor de IBOR activiteiten zijn raamovereenkomsten en bijbehorende dienstverleningsovereenkomsten aangegaan met de 
gemeenten. Op grond hiervan verrekenen we de gerealiseerde kosten met de gemeenten. Dit geldt ook voor de activiteiten die op 
het gebied van handhaving worden uitgevoerd. Besluitvorming omtrent kwaliteit en kwantiteit van de IBOR activiteiten en de 
daarmee gepaard gaande kosten is voorbehouden aan de betreffende gemeenten. Avri behaalt op deze activiteiten geen financieel 
resultaat.  
 
De overige activiteiten in het pluspakket bestaan de verwerking van afvalstromen, extra GFT inzameling en acties rond zwerfafval 
op middelbare scholen. Voor de extra inzameling van GFT betalen de inwoners van de betreffende gemeenten via een opslag op 
de afvalstoffenheffing. De activiteiten worden tegen kostprijs aangeboden. Het financieel resultaat op deze overige contracten is 
marginaal en wordt (indien van toepassing) verrekend met de reserve Pluspakket van Avri. 

 
 
4.4 Verantwoording baten en lasten 
Tabel 11 bevat de baten en lasten en het resultaat van het programma pluspakket over 2018.  
 

 
        Tabel 11: baten en lasten programma pluspakket 

  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA PLUSPAKKET 2018 begroting berap jaarrekening verschil voordeel/ jaarrekening

GR Avri GR Avri GR Avri jaarrek-berap nadeel GR Avri

2018 2018 2018 2017

Lasten

Integraal beheer openbare ruimte - via DVO 12.013.000 12.300.000 11.725.220 -574.780 V 11.143.227

Integraal beheer openbare ruimte - overige opdrachten 1.963.000 4.360.000 3.301.858 -1.058.143 V 4.723.544

Handhavingstaken 1.352.000 1.095.000 1.113.751 18.751 N 0

Overige dienstverlening pluspakket 193.000 178.000 175.659 -2.341 V 0

Frictiekosten ontvlechting DVO Neerijnen 0 0 663.621 663.621 N 1.205.196

Af te dragen vennootschapsbelasting 0 0 -2.381 -2.381 V 186.780

Totaal lasten programma pluspakket 15.521.000 17.933.000 16.977.728 -955.272 V 17.258.746

Baten

Integraal beheer openbare ruimte - via DVO 12.013.000 12.300.000 11.725.220 -574.780 N 11.143.227

Integraal beheer openbare ruimte - overige opdrachten 1.963.000 4.360.000 3.301.858 -1.058.143 N 4.723.544

Handhavingstaken 1.352.000 1.095.000 1.113.751 18.751 V

Overige dienstverlening pluspakket 193.000 173.000 163.751 -9.249 N 1.205.196

Frictiekosten ontvlechting DVO Neerijnen 0 0 663.621 663.621 V 190.649

Totaal baten programma pluspakket 15.521.000 17.928.000 16.968.201 -959.799 N 17.262.616

Saldo baten en lasten 0 -5.000 -9.528 -4.528 N 3.870

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 0 0 0

Resultaat voor bestemming 0 -5.000 -9.528 -4.528 N 3.870

Onttrekking uit reserves (reserve Pluspakket) 0 5.000 9.528 4.528 V 0

Storting naar reserves (reserve Pluspakket) 0 0 0 -3.870

Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0
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Integraal beheer openbare ruimte - via DVO 
In 2018 konden de DVO's met gemeenten Buren, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel alle vier met een voordelig financieel resultaat 
worden afgesloten. Voor uitvoering van de DVO's werd door de gemeenten € 12,4 mln. beschikbaar gesteld, de gerealiseerde 
kosten komen uit op € 11,7 mln.. Dit resulteert in een voordelige afrekening van de DVO's IBOR van € 688.000. In sommige 
gevallen - bijvoorbeeld in verband met weersomstandigheden -  konden werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Het voordelig 
resultaat wordt hierdoor met € 92.000 verklaard. De cijfers per gemeente zijn opgenomen in tabel 12. 
 

 
        Tabel 12: Jaarafrekening 2018 DVO's IBOR 

 
Integraal beheer openbare ruimte - overige opdrachten 
Aan overige opdrachten voor het beheer van de openbare ruimte is in 2018 een bedrag van € 3,3 mln. besteed. Voor € 2,2 mln. 
hebben deze uitgaven betrekking op investeringen in wegreconstructies en vervanging van rioleringen die Avri in opdracht van de 
gemeente Neerijnen uitvoerde. Daarnaast verstrekten de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel voor ongeveer € 1 

mln. aanvullende opdrachten buiten de DVO. Tenslotte verzorgde Avri in 2018 ook een klein deel van het beheer van de 
openbare ruimte in de gemeente Geldermalsen.  
 
Handhavingstaken 
Naast de DVO met gemeente Tiel voerde Avri in 2018 handhavingstaken uit voor de gemeenten Culemborg, Zaltbommel, Neder-
Betuwe en Neerijnen. 
 
Overige dienstverlening pluspakket 
De overige activiteiten in het pluspakket bestaan uit de verwerking van afvalstromen, extra GFT inzameling en acties rond 
zwerfafval op middelbare scholen. Voor het extra GFT vindt verrekening plaats met de inwoners in de opslag op de 
afvalstoffenheffing voor de betreffende inwoners. De activiteiten worden tegen kostprijs aangeboden. Het financieel resultaat op 
deze overige contracten is € 9.500 nadelig en wordt verrekend met de reserve Pluspakket van Avri. 
 
Kosten ontvlechting DVO Neerijnen 
In verband met de herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal is in 2018 de ontvlechting van IBOR 
taken voor gemeente Neerijnen voorbereid en afgerond. Door de beëindiging van de raamovereenkomst met gemeente Neerijnen 
verdwijnt er een omzet van circa € 3,7 mln.. Hier tegenover staat de inbreng van taken door de gemeente West Betuwe met ingang 
van 1 januari 2019. De nieuw afgesloten DVO kent een omzet van ongeveer € 1,7 mln.. Om ervoor te zorgen dat deze ontvlechting 
en toevoeging van taken geen (financiële) gevolgen heeft voor de overige (IBOR) gemeenten hebben de stuurgroep West Betuwe 
en het bestuur van Avri op 19 december 2018 de overeenkomst 'ontvlechtingskosten Ibor Neerijnen' ondertekend. Als gevolg van 
het overeengekomen takenpakket is een aantal personeelsleden per 1 januari 2019 in dienst getreden bij de gemeente West 
Betuwe. De totale eenmalige kosten die door de gemeente worden gedekt komen uit op € 664.000. Dit betreft behalve 
projectkosten over 2018 ook personele en materiële frictiekosten en desintegratiekosten voor Avri (dit zijn de kosten die betrekking 
hebben op de af te bouwen overhead). Voor deze nog af te bouwen kosten is in 2018 een voorziening gevormd van €537.000. Het 
overeengekomen bedrag is gebaseerd op het afbouwen van deze (nog af te bouwen) kosten in maximaal 3 jaar tijd. 
  

Jaarafrekening DVO's IBOR gemeenten

bedragen x € 1.000

Berap 2018

Toegekend DVO 

budget 2018

Totaal lasten 

jaarrek 2018

Af te rekenen 

DVO-saldo 2018

voordeel / 

nadeel

Gem. Buren - IBOR 2.456 2.456 2.358 -98 V

Gem. Neerijnen - IBOR 3.387 3.387 3.073 -314 V

Gem. Neder Betuwe - IBOR 1.754 1.768 1.665 -103 V

Gem. Tiel - IBOR 4.703 4.802 4.629 -173 V

Totaal DVO's IBOR 12.300 12.413 11.725 -688 V
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5 PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 
 
 
 
 
 
 

BEDRIJFSAFVAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.1 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 het basispakket. Het is gericht op het zo goed 
mogelijk benutten en inzetten van beschikbare productiemiddelen en vormt een beperkt onderdeel van de bedrijfsvoering en van 
de omzet. Daarnaast maakt dit programma het mogelijk om 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. Daarnaast beogen we een verlaging van de afvalstoffenheffing voor de inwoners van 
de regio door inzet van het resultaat van bedrijfsafval.  
 
5.2 Terugblik 2018 
 
Bedrijfsmatig afval 
Het jaar 2018 is goed verlopen, zowel op het gebied van onze inzameling van bedrijfsafvalstromen als op het gebied van 
aanleveren van afvalstromen door bedrijven op ons grondstoffenpark in Geldermalsen. Het herstel van de markt dat is ingezet in 
2016 zet zich voort. Dit is terug te zien in het aanbod van het ingezamelde restafval, maar ook in de groei van hoeveelheden 
aangeleverd op ons grondstoffenpark en de daaruit voortvloeiende stijging in omzet en resultaat.  

 
Sponsoring 
Avri heeft ook in 2018 een bijdrage geleverd, in de vorm van diensten, aan een aantal gratis evenementen in de regio. De 
bekendste hiervan zijn Rode Kruis Bloesemtocht, Appelpop en Dijken Sport. Hiermee geeft Avri invulling aan de maatschappelijke 
betrokkenheid. De samenwerking met diverse organisaties is ook dit jaar prima verlopen. 

 
5.3 Verklaring financieel resultaat 2018 
Het jaarresultaat van het programma Bedrijfsafval valt € 13.000 positiever uit dan verwacht bij de bestuursrapportage 2018, naar in 
totaal € 120.000 na vennootschapsbelasting (Vpb). Het rendement op de omzet bedraagt ca. 6%. Net als in voorgaande jaren 
wordt het bijgestelde resultaat grotendeels verklaard door een bijstelling van het markttarief voor bedrijfspapier en extra aanbod 
van bedrijfsafval.  
 
Het resultaat van dit programma wordt afgestort naar de reserve Bedrijfsafval. Aangezien deze reserve zich boven het vastgestelde 
maximum bevindt, kan het jaarlijkse resultaat worden ingezet ten gunste van het programma basispakket. Hierdoor wordt invulling 
gegeven aan de doelstelling van dit programma om bij te dragen aan de uitvoering van de basistaken voor de inwoners. De 
besteding van middelen uit de reserve Bedrijfsafval wordt jaarlijks inzichtelijk gemaakt in de begroting van Avri.  
 
  

Dit programma gaat over: 
De inzameling en verwerking van afval 
van bedrijven. 
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De mutaties ten opzichte van de bestuursrapportage 2018 worden in deze paragraaf verder verklaard.  
 

 
         Tabel 13: resultaat programma Bedrijfsafval 2018 

Stijging resultaat door stijging omzet (€ 3.000 voordeel) 
De contractuele omzet is met € 37.000 gestegen ten opzichte van de bestuursrapportage 2018 (+2%). Dit wordt veroorzaakt door 
een forse stijging in het aangeboden bedrijfsmatige afval op grondstoffenpark De Meersteeg. Het economisch herstel zorgt de 
laatste jaren voor een autonome stijging van de bedrijfsmatige omzet en verbetering van het resultaat. De stijgende omzet zorgt 
automatisch voor een stijging van uitvoerings- en verwerkingskosten van dit extra aanbod (totaal € 34.000). Het resultaat ten 
opzichte van de bestuursrapportage stijgt hierdoor met € 3.000.  
  
Opbrengsten grondstoffen (€ 23.000 voordeel) 
De verwerkingsopbrengsten van het bedrijfspapier zijn € 23.000 hoger dan verwacht (afwijking 10%). Dit wordt (evenals bij het 
programma Basispakket) verklaard door een hogere verkregen papiervergoeding dan verwacht bij de bestuursrapportage. De 
vergoeding voor het papier is afhankelijk van de wereldmarkt ontwikkelingen en fluctueert maandelijks. In de bestuursrapportage 
2018 is de gemiddelde vergoeding over 2018 met € 15 per ton naar beneden bijgesteld naar € 85 p/ton op basis van het 
gemiddelde van het eerste halfjaar 2018. In het tweede halfjaar 2018 is het papiertarief gestabiliseerd op een niveau tussen de  
€ 90 en € 95 p/ton. Het jaargemiddelde komt hierdoor € 6 per ton hoger uit, wat leidt tot een voordeel ten opzichte van de 
bestuursrapportage van € 23.000. Dergelijke fluctuaties laten zien dat het resultaat van dit programma in grote mate afhankelijk 
blijft van de marktontwikkelingen.  
 
Aanbesteding bedrijfsafval (€ 10.000 nadeel) 
In de 2e helft van 2018 vond een aanbesteding plaats voor een nieuw contract voor de verwerking van bedrijfsafval per 2019. De 
hiervoor benodigde, incidentele begeleidings- en advieskosten bedragen € 10.000. Uit de aanbesteding is een hoger 
verwerkingstarief voor 2019 en 2020 gekomen, wat een nadelig effect heeft op het resultaat voor de komende jaren.  
 
Af te dragen vennootschapsbelasting (€3.000 nadeel) 
Per 1 januari 2016 is de Vennootschapsbelastingplicht (Vpb) van overheden herzien. De activiteiten die Avri verricht in het kader 
van bedrijfsafval vallen met ingang van 1 januari 2016 onder de vennootschapsbelasting. De nieuwe regeling moet resulteren in 
een gelijk(er) speelveld voor ondernemende overheidsondernemingen en commerciële ondernemingen.  
 
Als gevolg van het hogere resultaat over 2018 wordt rekening gehouden met een Vpb-afdracht van € 30.000. Het nadeel ten 
opzichte van de bestuursrapportage is € 3.000. Het resultaat tot € 200.000 wordt belast met 20% Vpb, daarboven geldt een tarief 
van 25% Vpb. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de werkelijk af te dragen vennootschapsbelasting gebaseerd wordt op de 
fiscale winstbepaling en niet op het gepresenteerde jaarrekeningresultaat, dat tot stand is gekomen door toepassing van de regels 
uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het is nog niet duidelijk welk effect dit op de Vpb-afdracht zal hebben, hierover 
is Avri in overleg met de belastingdienst. 
 

5.4 Verantwoording baten en lasten 
Tabel 14 bevat de baten en lasten van het programma bedrijfsafval over 2018. Hierin worden de baten en lasten nader 
gespecificeerd en worden de stortingen en onttrekkingen uit de reserves inzichtelijk.  
 

 
         Tabel 14: baten en lasten programma Bedrijfsafval 2018 

  

RESULTAAT PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 2018 begroting berap jaarrek verschil voordeel/ jaarrek

2018 2018 2018 jaarrek-berap nadeel 2017

Resultaat voor vennootschapsbelasting 147.000 134.000 150.000 16.000 V 217.000

Af te dragen vennootschapsbelasting -29.000 -27.000 -30.000 -3.000 N -44.000

Resultaat na vennootschapsbelasting 118.000 107.000 120.000 13.000 V 173.000

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 2018 begroting berap jaarrek verschil voordeel/ jaarrek

2018 2018 2018 jaarrek-berap nadeel 2017

Lasten

Lasten uitvoering bedrijfsafval 1.591.000 1.802.000 1.849.000 47.000 N 1.808.000

Af te dragen vennootschapbelasting 29.000 27.000 30.000 3.000 N 44.000

Totaal lasten programma bedrijfsafval 1.620.000 1.829.000 1.879.000 50.000 N 1.852.000

Baten

Opbrengsten contracten bedrijfsafval 1.451.000 1.653.000 1.690.000 37.000 V 1.643.000

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 254.000 235.000 256.000 21.000 V 335.000

Overige opbrengsten 33.000 48.000 53.000 5.000 V 47.000

Totaal baten programma bedrijfsafval 1.738.000 1.936.000 1.999.000 63.000 V 2.025.000

Saldo baten en lasten 118.000 107.000 120.000 13.000 V 173.000

Gemeentelijke bijdrage 0 0 0 0 0

Resultaat voor bestemming 118.000 107.000 120.000 13.000 V 173.000

Onttrekking uit reserves 0 0 0 0 0

Storting naar reserves 118.000 107.000 120.000 13.000 V 173.000

Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0
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6 PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN 
 
 
 
 

ALGEMENE BATEN EN LASTEN 
 

 
 
 
6.1 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. Conform deze voorschriften worden de baten 
en lasten van overhead met ingang van 2018 niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma's geregistreerd (als indirecte 
lasten) maar centraal onder een afzonderlijk taakveld (taakveld 0.4 Overhead). In dit centrale programma vormen de kosten van de 
ondersteunende bedrijfsvoering (dit noemen we  'overhead') van Avri een groot onderdeel. De bedrijfsvoeringfuncties zorgen er 
met hun ondersteunende werkzaamheden voor dat de primaire processen zo optimaal mogelijk kunnen bijdragen aan de 
bedrijfsdoelstellingen.  
 
In de paragraaf Bedrijfsvoering zijn de ondersteunende taken verder gespecificeerd en staan we stil bij de ontwikkelingen binnen 
de bedrijfsvoering. In dit programma worden ook de baten en lasten van de taakvelden Rente (taakveld 0.5) en 
Vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) verantwoord. 
 
 

6.2 Terugblik 2018 

De projecten en ontwikkelingen van 2018 hebben een grote (en deels onvoorspelbare) belasting op de bedrijfsvoering veroorzaakt. 
Bestuurlijke ontwikkelingen, maar ook wettelijke ontwikkelingen, zijn daarbij bepalend voor de prioriteiten binnen de bedrijfsvoering 
en de wijze waarop de bedrijfsvoering bij Avri wordt vormgeven. De wijzigingen vroegen veel van de bedrijfsvoering van Avri, 
waarin externe factoren en strakke projectplanningen veel van het personeel hebben gevraagd.  
 
Enkele voorbeelden - die in de paragraaf Bedrijfsvoering nader worden toegelicht - zijn: 

• de invoering van het nieuwe afvalbeleid; 

• de ontvlechting van de IBOR taken van gemeente Neerijnen; 

• herijking van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) en rapportage voor de IBOR taken voor gemeente Tiel;  

• de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);  

• de voorbereidingen op de migratie naar een nieuw ICT platform; 

• de voorbereidingen op de Wet Normering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra).  
 
De bedrijfsvoering is in 2018 hierdoor in grote mate flexibeler ingericht om aan dergelijke projecten bij te kunnen dragen en continu 
te kunnen anticiperen op onvoorziene situaties of vragen van stakeholders. Hierbij wordt steeds afgewogen in hoeverre verzoeken 
door de interne organisatie kunnen worden opgepakt, om incidentele inhuurkosten zoveel mogelijk te beperken en werkzaamheden 
zoveel mogelijk direct te borgen in de reguliere bedrijfsvoering.  
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6.3 Verklaring financieel resultaat 2018 
 
Taakveld 0.4 Overhead 
Het voordelig saldo op dit taakveld bedraagt € 296.000, de afwijking op de bestuursrapportage is € 332.000 (6% van de verwachte 
overhead uitgaven). Dit overschot wordt voor het overgrote deel (€ 270.000) verklaard door de afrekening van het sectorplanfonds 
AMBOR.  
 
Sectorplan AMBOR bedrijven (€ 270.000 voordeel) 
Er speelt in 2019 en naar verwachting ook de periode daarna veel op de arbeidsmarkt in Nederland: vooral de arbeidskrapte 
tegenover groei van bedrijven valt daarin op. De sector Afval, Milieu en Beheer Openbare Ruimte (AMBOR) heeft specifiek te 
maken met 2 belangrijke arbeidsmarktknelpunten; enerzijds een dreigend tekort aan personeel en anderzijds de achterblijvende 
vaardigheden en competenties van medewerkers.  
Voor Avri gelden deze uitdagingen des te meer: Avri heeft bij het werven van goede arbeidskrachten, met name chauffeurs, veel 
concurrentie van (transport)bedrijven die in de regio Rivierenland zijn gevestigd. De uitdagingen zijn dermate groot dat deze 
momenteel een risico vormen voor de dienstverlening van de organisatie. Onvoldoende bezetting betekent in het uiterste geval dat 
het ophalen van afval onder druk komt te staan.  
 
Het opleiden van medewerkers van Avri is van cruciaal belang bij het werven van nieuwe medewerkers (specifiek chauffeurs),  zo 
wijst de praktijk uit. Met het sectorplan AMBOR kunnen we sollicitanten en medewerkers opleidingen aanbieden waarmee we ons 
kunnen onderscheiden van de concurrentie in de regio. Avri is aantrekkelijker geworden als werkgever doordat we mensen, die niet 
altijd een succesvolle schooltijd hebben gehad,  een actief opleidingsaanbod kunnen bieden.  
Naast dat we het opleiden van medewerkers belangrijk vinden in het kader van goed werkgeverschap is het in tijden van 
arbeidskrapte een fundamenteel wervingsinstrument geworden.  
 
De NVRD en het O&O fonds, GEO bedrijven en de SPA Groep hebben het sectorplan “AMBOR bedrijven” vormgegeven. 
Onderdeel van dit sectorplan is de nieuwe mbo opleiding AMBOR. Hiermee konden voor het eerst medewerkers in de sector zich 
kwalificeren door middel van een mbo-diploma. Avri heeft actief deelgenomen aan dit traject en heeft veel medewerkers 
enthousiast weten te krijgen om deel te nemen aan de opleiding.   
De medewerkers zijn trots op het behalen van hun diploma en hechten hier belang aan. Daarnaast is de bereidheid van deze 
medewerkers om opnieuw een opleiding te willen volgen hoog. Medewerkers zijn beter en breder inzetbaar geworden in de 
organisatie en hun baankansen zijn verbeterd. Het enthousiasme van de medewerkers zelf was hierbij een belangrijke 
succesfactor. Het opleidingstraject heeft bijgedragen aan een verbeterd arbeidsmarktperspectief en algemeen welbevinden van de 
betreffende medewerkers. Ze zien zichzelf meer als vakman en gedragen zich hier ook naar. Ze zijn assertiever, delen vaker hun 
kennis met leidinggevenden over hoe werkzaamheden beter kunnen en nemen ook meer verantwoordelijkheid voor hun eigen 
inzetbaarheid.  
Met ons opleidingstraject kunnen we niet alleen effectiever nieuw personeel werven, maar weten we ze ook beter aan ons te 
binden.  
 
In mei 2015 is er een meerjarig sectorplan subsidie traject aangevraagd en later dat jaar volledig toegewezen. Avri en opleidings- 
en adviesgroep SPA hebben in 2015 een 5 jaar durende overeenkomst “opleidingstraject voor Buitendienstmedewerkers” 
afgesloten.  Het sectorplan is met succes opgepakt en er was voldoende geld om een 5 jaren opleidingsplan uit te werken en op te 
starten.  
In totaal hebben hierdoor vanaf 2016 tot en met 2018 39 medewerkers een mbo-opleiding kunnen volgen en allen hun diploma 
behaald. Hiervan zijn er 5 medewerkers op mbo-1 niveau en 34 medewerkers met een mbo-2 niveau. Verder hebben 77 
medewerkers 3 verschillende aanvullende trainingen gevolgd en 11 leidinggevenden de training Coach Kwetsbare Medewerker.  
 
Er is over de afgelopen jaren meer subsidie binnengekomen dan dat er aan directe scholing is uitgegeven. Recent is de 
eindafrekening € 217.000 van het sectorplanfonds ontvangen. Het totale voordeel komt daarmee uit op € 270.000. De afrekening 
valt hoger uit doordat minder organisaties subsidie hadden aangevraagd bij het ministerie en het te verdelen subsidiebedrag dus 
over minder organisaties wordt verdeeld. Dit geld is onder andere nodig om het lopende scholingstraject de resterende periode 
verder te kunnen uitvoeren en te kunnen afronden. 
Een deel van dit geld moet nog besteed worden voor de MBO terugkomdagen, een vorm van nascholing dat een vast onderdeel 
uitmaakt van de MBO-opleiding. Het resterende subsidiegeld gaan we benutten voor het opleiden van Avri medewerkers. Dit gaan 
we doen door:   

• het bieden van AMBOR MBO-1 en/of MBO-2 opleidingen aan nieuw instromende medewerkers; 

• voor het bekostigen van de zittende groep medewerkers (zonder opleiding) om ook in het MBO in te starten; 

• het bieden van doorstroom mogelijkheden naar een hoger MBO niveau; 

• alternatieve trainingen voor medewerkers die niet in het MBO willen of kunnen.  
 

Het voorstel is om de nog uit te geven subsidie binnen de Algemene Bedrijfsreserve Avri te reserveren en zo te bestemmen voor 
het kunnen uitvoeren van bovenstaande activiteiten en het vervolgen van de ontwikkeling van medewerkers bij Avri. Dit 
uitgangspunt wordt in de begroting 2020 van Avri verwerkt. 
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Overige budgetmutaties (€ 52.000 voordelig) 
Het restant bedrag (per saldo € 52.000 voordelig) wordt veroorzaakt door diverse (zowel voordelige als nadelige) budgetmutaties 
binnen de bedrijfsvoering van Avri. Voorbeelden hiervan zijn de personele bezetting van een aantal bedrijfsvoeringfuncties, 
energielasten voor het kantoorgebouw en ICT migratiekosten. 
Het voordelig saldo op overhead wordt - op basis van de Nota Reserves en Voorzieningen - toegevoegd aan de Algemene 
Bedrijfsreserve Avri. De verrekensystematiek van de overhead is toegelicht in paragraaf 6.4. 
 
Taakveld 0.5 Treasury 
De rentebaten en -lasten liggen lager dan in de begroting 2018 verwacht. Hierin is rekening gehouden met een extern te 
financieren additionele financieringsbehoefte die in 2018 tweemaal is opgevangen door een kasgeldlening waarbij de rente 
negatief was. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Financiering. De naar de programma's door te 
belasten rente is hierop bijgesteld, er resteert geen saldo binnen dit taakveld. 
 
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 
De per saldo af te dragen Vpb wordt met € 1.000 bijgesteld ten opzichte van de bedrstuursrapportage 2018. De activiteiten die 
betrekking hebben op de inzameling en verwerking van bedrijfsafval zijn onderhevig aan Vpb-plicht. Ook de activiteiten in het 
pluspakket waarbij een eventueel saldo niet wordt verrekend met de gemeente - en Avri daardoor optreedt als marktpartij - zijn 
Vpb-plichtig. In de jaarstukken komt een gering nadelig saldo in dit programma tot uitdrukking, waardoor in het pluspakket sprake is 
van terug te vorderen Vpb (zie par. 4.4). Er resteert geen saldo binnen dit taakveld. 

 
6.4 Verantwoording baten en lasten 
In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van baten en lasten nader verklaard. In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van de 
jaarstukken 2018 afgezet tegen de bestuursrapportage 2018. 
 

 
        Tabel 15: baten en lasten programma Algemene baten en lasten 

Verrekening overhead 
Tabel 15 laat zien dat - ondanks de financiele afwijking op overheadlasten - de naar de programma's doorbelaste overheadlasten 
gelijk zijn gebleven. waardoor de klanten geen gevolgen ondervinden van afwijkingen op de verwachte overheaduitgaven. Het 
gerealiseerde saldo (€ 296.000 o.b.v. voorgaande toelichting) wordt aan de Algemene Bedrijfsreserve (ABR) van Avri toegevoegd. 
In de begroting 2020 van Avri wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze het saldo van de ABR wordt ingezet ten gunste van de 
bedrijfsvoering en de beleidsprogramma's. 
 
De afrekening van overheadlasten met de ABR is het gevolg van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde Nota Reserves en 
Voorzieningen (vastgesteld in de vergadering van het AB in februari 2017). Hierin is met ingang van begrotingsjaar 2017 een 
Algemene Bedrijfsreserve ingesteld voor de bedrijfsvoeringkosten van Avri. Naast de risicobuffer die wordt aangehouden voor de 
bedrijfsvoeringrisico's (ter grootte van 10% van de overhead) kent de reserve ook een egaliserende functie (tot 15% van de 
omvang van de overhead). Mee- en tegenvallers op het taakveld 0.4 Overhead worden opgevangen binnen deze reserve 
(egalisatiefunctie). Dit betekent dat de overhead op begrotingsbasis aan de programma's wordt doorbelast, waardoor er voor de 
klanten op realisatiebasis geen afwijking is. Daarnaast ontstaat ruimte voor het Dagelijks Bestuur Avri om de bedrijfsvoering verder 
te ontwikkelen en te anticiperen op niet voorziene situaties. 
 

PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN Begroting Berap Jaarrekening Verschil Jaarrek

2018 2018 2018 jaarek-berap 2017

Lasten

Taakveld 0.4 Overhead 5.946.000 5.957.000 5.625.000 -332.000

Doorbelaste overhead naar programma Basispakket -3.589.000 -3.589.000 -3.589.000 0

Doorbelaste overhead naar programma Pluspakket -2.065.000 -2.065.000 -2.065.000 0

Doorbelaste overhead naar programma Bedrijfsafval -267.000 -267.000 -267.000 0

Subtotaal taakveld 0.4 Overhead 25.000 36.000 -296.000 -332.000 nvt

Taakveld 0.5 Treasury 701.000 608.000 576.000 -32.000

Doorbelaste rentekosten naar programma's -701.000 -608.000 -576.000 32.000

Subtotaal taakveld 0.5 Treasury 0 0 0 0 nvt

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 29.000 27.000 28.000 1.000

Doorbelaste Vpb naar programma Pluspakket 0 0 2.000 2.000

Doorbelaste Vpb naar programma Bedrijfsafval -29.000 -27.000 -30.000 -3.000

Subtotaal taakveld 0.9 Vennoorschapsbelasting 0 0 0 0 nvt

Saldo baten en lasten -25.000 -36.000 296.000 332.000

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 0 0 0

Resultaat voor bestemming -25.000 -36.000 296.000 332.000

Onttrekking uit reserves 25.000 36.000 0 -36.000

Storting naar reserves 0 0 296.000 296.000

Resultaat na bestemming 0 0 0 0
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7 LOKALE HEFFINGEN 
 
 
 
7.1 Inleiding 
GR Avri is verantwoordelijk voor de afvalstoffenheffing van de deelnemende gemeenten. De gemeenschappelijke regeling 
Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) verzorgt voor GR Avri de belastingaanslagen en de inning daarvan. Uitgangspunt is 
dat de tarieven afvalstoffenheffing kostendekkend zijn. Dit komt overeen met het wettelijk uitgangspunt dat de gemiddelde tarieven 
voor de dienstverlening op begrotingsbasis niet meer dan 100% kostendekkend mogen zijn.  
 
Als gevolg van het gekozen heffingsmodel door het Algemeen Bestuur in 2013 zijn de opbrengsten van het aantal aanbiedingen 
restafval (variabele opbrengsten) over 2017 achteraf in 2018 opgelegd. Daarnaast is in 2018 het vaste deel (basisdeel) van de 
afvalstoffenheffing 2018 opgelegd. Op basis van de door Avri aangeleverde informatie over het aantal aanbiedingen restafval, 
worden de te verwachten variabele opbrengsten 2018 door BSR bepaald. Deze worden verwerkt in de (voorlopige) financiële 
verantwoording 2018 van BSR. Dit is de basis voor de opbrengsten afvalstoffenheffing 2018 in de jaarrekening van Avri. 

 
7.2 Ontwikkeling baten afvalstoffenheffing 
In tabel 16 zijn voor 2018 het aantal huishoudens, de van toepassing zijnde tarieven en de berekening van de opbrengsten 
afvalstoffenheffing uiteengezet. In deze tabel wordt het totaal aan kwijtschelding inzichtelijk; deze worden als lasten verantwoord in 
het programma basispakket. 

 

 
        Tabel 16: ontwikkeling baten afvalstoffenheffing 2018  
 
Als gevolg van de toename van het aantal kwijtscheldingen en overige vormen van oninbaarheid (zoals leegstand) is het 
percentage betalende huishoudens met 1% gedaald ten opzichte van de bestuursrapportage 2018. Dit zorgt voor een daling van 
de opbrengsten afvalstoffenheffing. Daarnaast zijn de variabele opbrengsten gedaald door een lager aantal aanbiedingen restafval. 
De netto opbrengsten nemen met € 319.000 af ten opzichte van de bestuursrapportage 2018 (zie ook par. 3.3.1). 

 
7.3 Kwijtscheldingsbeleid 
Het Algemeen Bestuur 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 2018 de onderstaande bepaling 
voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing van kracht. Het gemiddeld aantal aanbiedingen voor kwijtschelding is gebaseerd op 
de gemiddelden zoals verwacht bij de start van het betalen per aanbieding restafval in 2014. Met ingang van 2018 worden de 
gemiddelden voor kwijtschelding gebaseerd op de realisatiecijfers van het daaraan voorafgaande, volledig afgeronde kalenderjaar 
(in 2018 betreffen dit de gerealiseerde gemiddelden over 2016). 
 
 
  

BATEN AFVALSTOFFENHEFFING begroting berap jaarrekening verschil jaarrekening

2018 2018 2018 jaarrek-berap 2017

Aantal huishoudens

Geregistreerde huidhoudens 96.338 97.011 97.307 296 96.295

Niet betalende huishoudens basisdeel -6.358 -6.539 -7.512 -974 -6.389

Betalende huishoudens basisdeel 89.980 90.472 89.795 -678 89.906

93,4% 93,3% 92,3% -1,0% 93,4%

Tarieven

Basistarief € 136 € 136 € 136 € 132

Toeslag basistarief per extra container restafval € 50 € 50 € 50 € 50

Variabel tarief: aanbieding 60ltr (brengvoorziening) € 1,40 € 1,40 € 1,40 € 1,20

Variabel tarief: aanbieding 140ltr (mini container) € 4,08 € 4,08 € 4,08 € 3,50

Variabel tarief: aanbieding 240ltr (mini container) € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 6,00

Baten afvalstoffenheffing programma Basispakket

Bruto baten afvalstoffenheffing 18.547.000 19.011.000 18.715.000 -296.000 17.629.000

Kwijtschelding -670.000 -759.000 -782.000 -23.000 -694.000

Resultaat na bestemming 17.877.000 18.252.000 17.933.000 -319.000 16.935.000
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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 deel Afvalstoffenheffingen, het gemiddelde aantal 
aanbiedingen van het voorafgaande afgeronde kalenderjaar, tijdens de vaststelling van deze verordening:10 aanbiedingen 
voor een 140 liter restafval container of 35 aanbiedingen bij een verzamelcontainer met een inwerpopening van 60 liter 
(variabele tarief), 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 € 40,80 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. 

 
Ontwikkeling kwijtscheldingen 
Het kwijtscheldingsbeleid is in 2018 op basis van deze uitgangspunten door BSR uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een 
gerealiseerde kwijtscheldingslast over 2018 van € 554.000. De prognose van kwijtscheldingen voor het nog op te leggen basisdeel 
bedraagt € 102.000 en voor het nog (volledig) op te leggen variabele deel over 2018 € 125.000. Deze schattingen volgen uit de 
financiële verantwoording van BSR. Het totaal aan kwijtscheldingen in de jaarrekening 2018 komt in totaal uit op € 782.000.  
 
Uit analyse van BSR blijkt dat de aanhoudende toename van kwijtscheldingen enerzijds wordt veroorzaakt door de vergrijzing, 
waarbij meer ouderen langduriger thuis wonen en 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.   
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8 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 
 
 
 

8.1 Inleiding 
Avri is een gemeenschappelijke regeling die taken uitvoert in opdracht van 8 gemeenten. Het weerstandsvermogen van Avri wordt 
gevormd door het weerstandsvermogen van de afzonderlijke gemeenten. Toch zijn er redenen om ook binnen de GR Avri 
financiële weerstand op te bouwen. Op grond van wettelijke voorschriften is Avri verplicht voorzieningen te vormen voor 
kwantificeerbare risico’s, verplichtingen en verliezen. Daarnaast kan het wenselijk zijn om voor activiteiten een reserve te hebben 
om te voorkomen dat onvoorziene omstandigheden grote afwijkingen veroorzaken in de jaarlijkse programmaresultaten en de 
afvalstoffenheffing.  
 
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 
voordoen. 
 
De in 2018 van toepassing zijnde systematiek voor het beoordelen van risico's en de vertaling hiervan naar het risicoprofiel wordt 
op hoofdlijnen binnen deze paragraaf beschreven. Daarnaast gaan we in op de ontwikkeling van zowel de risico's als de 
weerstandscapaciteit in 2018. Dit vormt de basis voor een oordeel over het actuele weerstandsvermogen. Hierbij worden de 
uitkomsten vergeleken met de bestuursrapportage 2018, waarin het risicoprofiel per juli 2018 is weergegeven. Tot slot komen de 
maatregelen voor risicobeheersing aan bod. 
 

8.2 Beleidskader 2018: Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen Avri 2017 
Het Algemeen Bestuur heeft in februari 2017 de geactualiseerde Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 van Avri 
vastgesteld. De nota biedt inzicht in het risicomanagement en risicoprofiel van Avri en de bijbehorende weerstandscapaciteit en -
ratio. In 2017 is ook de inrichting van de weerstandscapaciteit gewijzigd en aangesloten op de programma indeling van Avri. De 
weerstandscapaciteit is verder uitgewerkt in de Nota Reserves en Voorzieningen 2017 van Avri.  
 
Met ingang van 2017 worden alleen de (harde) financiële risico's gekwantificeerd volgens de methode van kans x effect en 
gekoppeld aan de uitvoering van activiteiten. Het is noodzakelijk om risico's een bepaalde prioriteit te geven om te kunnen bepalen 
welke risico's de meeste aandacht verdienen. Van de geïnventariseerde risico's moet ingeschat worden in hoeverre deze zich voor 
kunnen doen (de kans) en wat de mogelijke omvang is (gevolg). Het kwantificeren van risico's krijgt daarmee vorm (risico = kans * 
gevolg).  
 
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 (10% van de begrote overheadkosten 
op taakveld 0.4). De bedrijfsvoeringrisico's krijgen een impactscore om de ontwikkeling en beheersing ervan te kunnen monitoren. 
 
Het Algemeen Bestuur heeft de ondergrens voor de weerstandscapaciteit vastgesteld op factor 1,0 van de gekwantificeerde 
risico's. Dit niveau wordt aangeduid als 'voldoende'. Het voorgaande betekent dat de hoogte van de weerstandscapaciteit minimaal 
even hoog moet zijn als het niveau van de risico's dat voorzien wordt. Dit uitgangspunt wordt jaarlijks in de begroting van Avri 
toegepast. 
 

8.3 Ontwikkeling risico's 
In deze paragraaf is voor iedere activiteit (of programma) de ontwikkeling van het risicoprofiel weergegeven. Het actualiseren van 
het risicoprofiel - en actief beheersen van risico's - is van belang gezien de grilligheid van de begroting van Avri en het geringe 
weerstandsvermogen in de laatste jaren.  
 
In de bestuursrapportage 2018 is het risicoprofiel geactualiseerd per juli 2018. In voorliggende jaarstukken wordt het actuele 
risicoprofiel van ultimo 2018 hier tegen afgezet, dit is weergegeven in tabel 17. De gewijzigde risico's of nieuw toegevoegde risico's 
worden per programma verder toegelicht.  
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        Tabel 17: ontwikkeling financiële risico's Avri  
 
Het totale risicoprofiel stijgt met € 1,4 mln. naar totaal € 3,7 mln., als gevolg van de toevoeging van het risico op vergoeding voor 
kunststof verpakkingen (basispakket). 
 
Gewijzigde risico's basispakket 
 
Vergoeding kunststof verpakkingen (€ 1,3 mln. aan risicoprofiel toegevoegd) 
Er is een risico dat gemeenten in Nederland (of de partij die voor hen inzamelt) 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 gemeenten hiervoor maken. Gemeenten zijn immers zelf 
verantwoordelijk voor de sortering en vermarkting van de kunststoffen. De verschillende kostenopgaves die gemeenten doen 
geven hierbij al enige jaren 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. Een eerste (zeer) grove berekening geeft een financieel risico voor de Avri gemeenten voor de 
afrekening over 2015 t/m 2018 van € 1,3 mln.  
 

Ontwikkeling financiële risico's Avri

Programma nr. Risico

Berap 

2018

Jaarstukken 

2018 Verschil

jul-18 dec-18

Basispakket 1 Verkoop gebulkt materiaal 28.500 28.500 0

2 Prijsontwikkeling op de afvalmarkt 399.000 399.000 0

4 Faillissement van verwerkers 399.000 399.000 0

5 Betaling afvalstoffenheffing 90.000 90.000 0

6 Onzeker doelvermogen voor nazorg stortplaats 560.000 560.000 0

8 Data Registratie GSL 15.000 15.000 0

10 Chemische vervuiling of grondwatervervuiling 140.000 140.000 0

11 Avri Realisatie B.V. en Solar B.V. 28.500 28.500 0

12 Inzet medewerkers Afvalbeheer 133.000 233.000 100.000

14 Onzekerheid scheidingsgedrag huishoudens 120.000 120.000 0

15 Vennootschapsbelasting 2016 over grondstoffen 60.000 60.000 0

16 Vennootschapsbelasting 2017 over grondstoffen 60.000 60.000 0

17 Vervuiling van aangeboden grondstoffen 150.000 150.000 0

18 Vennootschapsbelasting 2018 over grondstoffen 60.000 60.000 0

19 Vergoeding kunststof verpakkingen 0 1.270.000 1.270.000

Totaal basispakket 2.243.000 3.613.000 1.370.000

Pluspakket 13 Risico's uitvoering pluspakket activiteiten (excl. IBOR) 75.000 75.000 0

Bedrijfsafval 1 Verkoop gebulkt materiaal 1.500 1.500 0

2 Prijsontwikkeling op de afvalmarkt 21.000 21.000 0

4 Faillissement van verwerkers 21.000 21.000 0

11 Avri Realisatie B.V. en Solar B.V. 1.500 1.500 0

12 Inzet medewerkers Afvalbeheer 7.000 10.000 3.000

15 Vennootschapsbelasting 2016 over grondstoffen 2.000 2.000 0

16 Vennootschapsbelasting 2017 over grondstoffen 2.000 2.000 0

18 Vennootschapsbelasting 2018 over grondstoffen 2.000 2.000 0

Totaal bedrijfsafval 58.000 61.000 3.000

Totaal alle programma's 2.376.000 3.749.000 1.373.000

http://www.afvalonline.nl/bericht?id=23052
http://www.afvalonline.nl/bericht?id=23052
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Het Afvalfonds laat tijdens de regiobijeenkomsten weten dat na 2022, bij de volgende Raamovereenkomst, sorteren en vermarkten 
niet meer bij de gemeenten zal liggen. Gemeenten in Nederland kunnen dan alleen aanspraak maken op een inzamelvergoeding. 
De hoogte daarvan moet nog vastgesteld worden. 
 
Bezettingsproblematiek chauffeurs (€ 100.000 aan risicoprofiel toegevoegd) 
In 2018 is de bezettingsproblematiek voor de inzamelactiviteiten ontstaan. Deze is veroorzaakt door een tweetal factoren: 
arbeidsmarktproblematiek en een hoog ziekteverzuim.  
 
Als gevolg van de economische groei is er al enkele jaren 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. 
Avri trekt chauffeurs aan via een uitzendbureau en leidt deze ten dele zelf op. Ook het uitzendbureau kan op dit moment moeilijk 
aan de vraag voldoen. Uit de medewerkers die als belader werken, worden mensen geselecteerd die een opleiding tot chauffeur 
aangeboden krijgen en rijervaring opdoen. Het werk van belader functioneert daarmee als een opstapfunctie en zorgt voor een 
doorlopende instroom van chauffeurs 'in opleiding'. Met het verdwijnen van de achterladers (deze worden vervangen voor met 
name zijladers) droogt deze stroom op en moet in samenspraak met het uitzendbureau tot aanvullende maatregelen worden 
overgegaan. Bijvoorbeeld door actiever in de regio te gaan werven. Daarnaast is er onder de chauffeurs een hoog ziekteverzuim; 
gemiddeld meer dan 10%. Ook dit heeft gevolgen voor de bezetting.  
 
Door de arbeidsmarktproblematiek en het hoge ziekteverzuim zijn de uitdagingen 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.  
 
Met aanvullende maatregelen proberen we te voorkomen dat de bezettingsproblematiek zodanig groot wordt dat de dienstverlening 
onder het gewenste niveau terecht komt.  
De aanvullende maatregelen 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. Tot slot heeft het terugdringen van het ziekteverzuim de 
volle aandacht.  
 
Daarnaast voeren we gesprekken met medewerkers over bredere inzetbaarheid. Bijvoorbeeld om medewerkers die nu geen 
chauffeur zijn, maar wel beschikken over een chauffeursdiploma,  tijdelijk in te zetten als chauffeur indien de situatie daarom 
vraagt. 
 
De verkregen subsidiemiddelen (zie paragraaf 6.3) 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. 
 
Gewijzigde risico's pluspakket activiteiten (excl. IBOR) 
In voorliggende jaarstukken zijn de risico's niet gewijzigd ten opzichte van de bestuursrapportage 2018.  

 
Gewijzigde risico's bedrijfsafval 
Het voor het programma Basispakket beschreven risico rondom de inzetbaarheid van chauffeurs geldt ook voor het programma 
Bedrijfsafval. De stijging van het risico voor dit programma wordt ingeschat op € 3.000. 

 
Bedrijfsvoeringrisico's 
De bedrijfsvoeringrisico's krijgen een impactscore om de ontwikkeling en beheersing ervan te kunnen monitoren. De 
weerstandscapaciteit voor de bedrijfsvoeringrisico's (Algemene Bedrijfsreserve Avri) wordt bepaald door een vast percentage van 
de bedrijfsvoeringkosten (10% van de overhead op taakveld 0.4). Voor begrotingsjaar 2018 komt de risicobuffer uit op € 595.000.  
 
In de bestuursrapportage 2018 is de totale impactscore van de bedrijfsvoeringrisico's bijgesteld op score 1.595. In voorliggende 
jaarstukken wordt deze score gehandhaafd. 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. 
 
Voor een verdere toelichting op de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van Avri verwijzen we naar de paragraaf Bedrijfsvoering 
(pag. 38). 
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8.4 Ontwikkeling weerstandscapaciteit 
 
De ontwikkeling van de weerstandscapaciteit om de gekwantificeerde risico's te dekken is in deze paragraaf uitgewerkt. Een 
nadere toelichting op de mutaties van de reserves en voorzieningen is uitgewerkt in de jaarrekening (paragraaf 14.4). 

 
Voorziening Basispakket  
De voorziening kent zowel een egalisatie- als een weerstandsfunctie. Financiële verschillen ten opzichte van de geraamde en 
gerealiseerde opbrengsten uit de afvalstoffenheffing worden geëgaliseerd via de voorziening Basispakket. Bij een positief resultaat 
wordt de meeropbrengst gedoteerd aan de voorziening. In jaren waarin er tekorten zijn, wordt deze voorziening aangesproken 
(egalisatiefunctie). De risico's met betrekking tot de uitvoering van het basispakket moeten dankzij de inzet van de voorziening 
kunnen worden opgevangen, zodat de afvalstoffenheffing niet direct verhoogd hoeft te worden in het volgende jaar 
(weerstandsfunctie).  
 
Het Algemeen Bestuur heeft in februari 2017 de geactualiseerde Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 
vastgesteld. Het minimaal vereiste risiconiveau voor deze voorziening is vastgesteld op factor 1,0 van de gekwantificeerde risico's. 
Op 31 december 2018 resteert een saldo in de voorziening van € 627.000, Het saldo is gedaald ten opzichte van de jaarrekening 
2017 door onttrekking van het nadelige exploitatieresultaat 2018 en inzet van de voorziening ten gunste van het tarief 
afvalstoffenheffing 2018 (op basis van de begroting 2018).   
 
Reserve Pluspakket 
De reserve biedt weerstand tegen de operationele risico's van het programma Pluspakket (behalve voor de IBOR taken waarin 
deze zijn ondervangen in de overeenkomst met de gemeente). Het minimaal vereiste risiconiveau voor deze reserve is vastgesteld 
op factor 1,0 van de gekwantificeerde risico's, een bedrag van € 75.000. Op 31 december 2018 resteert een saldo in de reserve 
van € 70.000, dankzij de onttrekking van het nadelige exploitatie resultaat,  
 
Reserve Bedrijfsafval 
De reserve biedt weerstand tegen de operationele risico's van het programma Bedrijfsafval. Het minimaal vereiste risiconiveau voor 
deze reserve is vastgesteld op factor 1,0 van de gekwantificeerde risico's (€ 58.000 op basis van het geactualiseerde risicoprofiel 
bij de bestuursrapportage 2018). Op 31 december 2018 resteert een saldo in de reserve van € 331.000, door toevoeging van het 
exploitatie resultaat Bedrijfsafval (€ 120.000).  
 
Algemene Bedrijfsreserve Avri 
De reserve biedt weerstand tegen de bedrijfsvoeringrisico's van Avri. Het minimaal vereiste risiconiveau voor deze reserve is 
vastgesteld op 10% van de kosten van bedrijfsvoering (volgens BBV definitie taakveld 0.4). Daarnaast worden binnen de 
bandbreedte 10% en 15% de mee- en tegenvallers in de bedrijfsvoering met deze reserve geëgaliseerd. De kosten van 
bedrijfsvoering worden op begrotingsbasis aan de programma's doorbelast. Mee- en tegenvallers in de realisatie worden - binnen 
de bandbreedtes - met de reserve verrekend. Het exploitatieresultaat van 2018 wordt toegevoegd aan deze reserve (€ 296.000, zie 
programma Algemene baten en lasten). Op 31 december 2018 resteert een saldo van € 1.464.000. 

 
8.5 Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de gekwantificeerde risico's (par. 8.3) af te zetten tegen de beschikbare 
weerstandscapaciteit (par. 8.4). In de nota risicomanagement wordt de uitkomst gewaardeerd volgens onderstaande 
waarderingstabel: 
 

Ratio weerstandsvermogen Waardering 

> 2,0 Uitstekend 

1,4 - 2,0 Ruim voldoende 

1,0 - 1,4 Voldoende 

0,8 - 1,0 Matig 

0,6 - 0,8 Onvoldoende 

< 0,6 Ruim onvoldoende 
  Tabel 18: waarderingstabel weerstandsvermogen 
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In onderstaande tabel is het weerstandsvermogen uiteengezet. De uitkomsten zijn afgezet tegen de bestuursrapportage 2018. 
 

 
        Tabel 19: ontwikkeling weerstandsvermogen Avri 
 
Het weerstandsvermogen van Avri is verslechterd. Dit is met name het gevolg van  toegenomen risico's in het programma 
Basispakket. De totale ratio daalt van factor 0,8 (matig) naar factor 0,6 (onvoldoende). Hierbij merken we op dat het programma 
Basispakket (waarin de grootste risico's worden gelopen) een weerstandsratio van factor 0,2 heeft (Ruim onvoldoende).  

 
8.6 Kengetallen financiële positie 
 
In tabel 20 zijn de kengetallen ten aanzien van de financiële positie weergegeven. 

 

 
       Tabel 20: kengetallen financiële positie 

 
Netto schuldquote 
Dit kengetal geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van Avri ten opzichte van de omzet. Het geeft zodoende een indicatie in 
welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken.  
 
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
Dit kengetal is gelijk aan de netto schuldquote, aangezien Avri geen leningen heeft verstrekt. 
 
  

Ontwikkeling weerstandsvermogen

Programma Ratio weerstandsvermogen

Berap 

2018

Jaarstukken 

2018 Verschil

jul-18 dec-18

Basispakket Gekwantificeerde risico's (A) 2.243.000 3.613.000 1.370.000

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 932.000 627.000 -305.000

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,4 0,2 -0,2

Betekenis

Ruim 

onvoldoende

Ruim 

onvoldoende

Pluspakket Gekwantificeerde risico's (A) 75.000 75.000 0

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 74.000 70.000 -4.000

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 1,0 0,9 -0,1

Betekenis Voldoende Matig

Bedrijfsafval Gekwantificeerde risico's (A) 58.000 61.000 3.000

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 318.000 331.000 13.000

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 5,5 5,4 -0,1

Betekenis Uitstekend Uitstekend

Bedrijfsvoering Gekwantificeerde risico's (10% taakveld 0.4) (A) 595.000 595.000 0

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 1.157.000 1.464.000 307.000

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 1,9 2,5 0,5

Betekenis

Ruim 

voldoende Uitstekend

TOTAAL Avri Gekwantificeerde risico's (A) 2.971.000 4.344.000 1.373.000

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 2.481.000 2.492.000 11.000

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,8 0,6 -0,2

Betekenis Matig Onvoldoende

Kengetallen financiele positie

Begroting Berap Jaarrekening Jaarrekening

2018 2018 2018 2017

Netto schuldquote 73,6% 73,6% 59,0% 52,5%

Netto schuldquote gecorrigeerd 

voor alle verstrekte leningen 73,6% 73,6% 59,0% 52,5%

Solvabiliteitsratio 3,4% 3,4% 4,7% 3,9%

Structurele exploitatieruimte 0,0% 0,0% -0,5% 0,3%
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Solvabiliteitsratio 
De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Anders gezegd: het aandeel van 
het eigen vermogen in het totaal vermogen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe 
gezonder de gemeenschappelijke regeling. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Avri in staat is aan de financiële 
verplichtingen te voldoen. 
 
Structurele exploitatieruimte 
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte Avri heeft om de eigen lasten te dragen, of welke 
structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. 
 

8.7 Maatregelen op het gebied van risicobeheersing en risicomanagement 
We hebben verzekeringen afgesloten voor onze eigendommen, het ingezette materieel en voor het personeel, met inbegrip van de 
vrijwilligers die worden ingezet bij sommige werkzaamheden (inzamelactiviteiten). Daarnaast hebben we verzekeringen op het 
gebied van aansprakelijkheid, rechtsbijstand en goed werkgeverschap. Eventuele financiële risico's en kosten van schades kunnen 
veelal via verzekeringspolissen worden gedekt. 
De werkorganisatie en de werkprocessen zijn zodanig ingericht, dat voldoende (controle-) procedures en beheersmaatregelen 
functioneren om financiële risico's en frauderisico's te voorkomen of tenminste te beperken. We werken met (meerjarige) 
contracten, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting/onderhoud en afvalverwerking, om de risico's ten aanzien financiële 
verplichtingen te reduceren. Ook voor de inkomsten geldt, dat we contractafspraken maken met onze klanten hebben (bijvoorbeeld 
via dienstverleningsovereenkomsten). 
De banktegoeden zijn ondergebracht bij de schatkist, waardoor ook voor het onrechtmatig gebruik van banktegoeden de financiële 
risico's grotendeels zijn afgedicht, omdat voor het ontvreemden van gelden extra stappen ondernomen moeten worden. Bovendien 
zijn in het proces van bankbetalingen meerdere controlestappen aangebracht.  
 
Voor wat betreft de gemeentelijke bijdrage zijn in de GR Avri bepalingen opgenomen, waardoor financiële risico's worden beperkt, 
in ieder geval voor de korte termijn. Een belangrijke aanvullende financiële maatregel betreft de bepaling in de 
dienstverleningsovereenkomsten met de IBOR gemeenten. Namelijk dat bij het beëindigen van de overeenkomst alle lasten 
terugvloeien naar de betreffende gemeente. Overige maatregelen betreffen voornamelijk organisatorische maatregelen, passend 
bij de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en de groeiende Avri organisatie. Zo wordt geïnvesteerd in zowel mensen (opleidingen, 
voorlichting) als systemen (digitaliseren, harmoniseren en professionaliseren). 
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9 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 
 
 
 

9.1 Onderhoudsplan Avri  
In 2014 is het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van Avri geactualiseerd. Het geactualiseerde onderhoudsplan heeft een looptijd 
t/m 2033. De dotatie voor de begroting 2015 en verder is gebaseerd op de verwachte onderhoudsuitgaven t/m 2023.  
Het onderhoudsplan van Avri is van toepassing op alle gebouwen en terreininrichting op locatie De Meersteeg, alsmede op de 
diverse milieustraten in het verzorgingsgebied. Om de voorziening onderhoud op het gewenste niveau te houden wordt jaarlijks  
€ 155.000 aan deze voorziening gedoteerd.  
 
In 2018 is de verlichting in de werkplaats en de overslaghal vervangen door led-verlichting. In de stalling is de verlichting nog niet 
vervangen, dit zal in 2019 gebeuren. Tevens is er een begin gemaakt met de herijking ven het MJOP. 
 
Een aantal geplande onderhoudswerkzaamheden is uitgesteld naar 2019. Het betreft o.a. verdere vervanging van de verlichting 
door LED. In 2019 zal evaluatie en herijking van het MJOP een vervolg krijgen. De effecten hiervan zullen in de begroting verwerkt 
worden.  
 

 

 

       Tabel 21: verloopoverzicht voorziening onderhoud gebouwen 

 
 

 

 

 

  

Onderhoud gebouwen

bedragen x € 1.000 31-12-2017 Toevoegingen Onttrekkingen 31-12-2018

Voorziening onderhoud gebouw 317 155 -88 384

Totaal 317 155 -88 384
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10 FINANCIERING 
 
 
 
10.1 Inleiding 
De uitvoering van het treasurybeheer en ontwikkelingen ten aanzien van financiering worden in deze paragraaf toegelicht.  
Het BBV schrijft een financieringsparagraaf voor waarin de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de 
financieringsportefeuille staan. Het Treasurystatuut 2016 van GR Avri bevat nadere regels voor de uitoefening van de 
financieringsfunctie. In het Treasurystatuut staan de uitgangspunten en doelstellingen voor het treasurybeleid vermeld.  

 
10.2 Treasurybeheer  
Het treasurybeheer is de (beleids-)uitvoering van de treasuryfunctie, binnen de kaders van het huidige treasurystatuut. De 
treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht 
houden op de financiële vermogenswaarden, financiële geldstromen, de financiële posities en hieraan verbonden risico’s.  
Met de invoering van schatkistbankieren en de inzet van eigen financieringsmiddelen is de aandacht voor het volgen en bewaken 
van de banksaldi en de mutaties in 's Rijks schatkist verder geïntensiveerd. Aandachtspunt is het verder professionaliseren van de 
treasuryfunctie, o.a. door het opstellen van liquiditeitsprognoses. 
 
10.3 Risicobeheer  
 
Kasgeldlimiet  
De kasgeldlimiet is een wettelijke limiet en bepaalt de maximale omvang van de externe kortgeld positie in enig jaar. De 
zogenaamde netto vlottende schuld mag voor gemeenschappelijke regelingen maximaal 8,2 % bedragen van het begrotingstotaal 
(€ 3,3 mln.). Daarboven moet lang geld worden aangetrokken. In 2018 is de kasgeldlimiet niet overschreden, mede door het 
aantrekken van twee kasgeldleningen in 2018 (beide met een looptijd van 3 maanden). De eerste kasgeldlening, voor een bedrag 
van € 2 mln. met een looptijd van 3 maanden,  is in februari 2018 afgesloten. Het rentepercentage van deze kasgeldlening was - 
0,15%. Het liquiditeitstekort dat zich doorgaans rond de jaarwisseling voordoet wordt met name veroorzaakt doordat in deze 
periode geen inkomsten afvalstoffenheffing zijn (aanslagoplegging vanaf februari) en doordat veel werknemers van Avri ervoor 
kiezen hun IKB budget in december te laten uitbetalen (incl. hogere te betalen loonheffingaanslag in januari).  
 
De tweede kasgeldlening van € 2 mln. is in december 2018 afgesloten. Dit kort geld is aangetrokken in afwachting van het besluit 
om € 5 mln. langlopende financiering aan te trekken voor de financiering van investeringen in het nieuwe afvalbeleid. Dit besluit is 
in januari 2019 door het Dagelijks Bestuur genomen. 
 
Renterisico 
De rente risiconorm bepaalt dat jaarlijks 20% van het begrotingstotaal (ca. € 8 mln.) onderhevig mag zijn aan renteherziening en 
herfinanciering. Hiermee is een maximumgrens gesteld aan het renterisico op de langlopende leningsportefeuille. Van 
renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar wordt 
aangepast.  De vaste schulden van Avri bestaan uit geldleningen waarop geen renteherzieningen plaatsvinden. Derhalve is er 
geen renterisico op bestaande leningen. 
 
Kredietrisicobeheer 
Kredietrisico's zijn risico's op het niet terugontvangen van uitgezette middelen. Avri heeft geen middelen uitgezet en loopt derhalve 
geen kredietrisico. 
 

10.4 Ontwikkelingen treasury 
Avri voldoet bij de uitvoering van de treasuryfunctie aan de wet- en regelgeving. Sinds 2013 is het een verplichting geworden om 
overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist van het Rijk. Gelden tegen gunstige rentetarieven uitzetten op 
spaarrekeningen of deposito's bij andere financiële instellingen is met de invoering van Schatkistbankieren niet meer toegestaan.  
Er mag een bedrag ter hoogte van 0,75% (met een ondergrens van € 275.000 voor Avri) van het jaarlijkse begrotingstotaal buiten 
de schatkist gehouden worden voor de uitvoering van dagelijkse taken. Op basis van de actuele liquiditeitsbehoefte worden 
(wekelijks) opnames uit 's Rijks schatkist gedaan. Het saldo in de schatkist op 31 december 2018 is bijna € 205.000. 
 
De belangrijkste externe ontwikkelingen zijn (internationale) economische indicatoren en de invloed hiervan op de geld- en 
kapitaalmarkt, alsmede wijzigingen in wet- en regelgeving. Avri kent geen zelf ontwikkelde rentevisie. Zij volgt de marktgegevens 
en renteontwikkelingen via publicaties van gerenommeerde financiële instellingen.  
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10.5 Financiering 
Avri heeft een omvangrijke leningenportefeuille. De waarde van de vaste activa bedraagt ultimo 2018 € 28,9 mln., hiervoor heeft 
Avri per 31-12-2018 voor € 24,9 mln. aan leningen uitstaan. De vraag naar externe financieringsmiddelen is toegenomen omdat 
Avri de afgelopen jaren een substantieel deel van haar lasten heeft afgedekt door inzet van voorzieningen en het eigen vermogen. 
Avri heeft daarnaast als kapitaalintensief bedrijf een permanent grote financieringsbehoefte, mede als gevolg van (technologische) 
ontwikkelingen in de branche. 
 
In tabel 22 zijn de langlopende geldleningen uiteengezet: 
 

 

       Tabel 22: overzicht langlopende geldleningen 

Renteschema 
Onderstaand het renteschema volgens de notitie rente 2017 van de Commissie BBV 
 

 
      Tabel 23: renteschema 2018  

Schulden langer dan 1 jaar

Datum einde 

looptijd Rente %

Stand

 31-12-2017 Aflossingen

Stand

 31-12-2018

Geldlening BNG 40.10.12.12 (2005) 16-12-2020 3,55% 1.000.001 333.335 666.667

Geldlening BNG 40.10.85.83 (2013) 1-10-2023 2,21% 2.520.000 420.000 2.100.000

Geldlening BNG 40.10.89.41 (2014) 15-1-2024 2,00% 6.250.000 1.000.000 5.250.000

Geldlening BNG 40.110.118 (2015) 1-10-2035 1,60% 4.500.000 250.000 4.250.000

Geldlening BNG 40.110.265 (2015) 2-1-2036 1,60% 4.506.173 246.914 4.259.259

Geldlening BNG 40.110.308 (2015) 2-1-2036 1,60% 4.562.500 250.000 4.312.500

Geldlening BNG 40.110.355 (2016) 25-1-2041 1,75% 2.784.000 116.000 2.668.000

Geldlening BNG 40.110.356 (2016) 25-1-2041 2,13% 1.400.000 0 1.400.000

Totaal 27.522.674 2.616.249 24.906.427

Renteschema voor jaar: 2018

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering 575.816

b. De externe rentebaten over de korte en lange financiering 0

Saldo rentelasten en rentebaten 575.816

c1. De rente die aan grondexploitatie

moet worden doorberekend 0

c2. De rente van projectfinanciering die aan

het betreffende taakveld moet worden

toegerekend 0

c3. De rentebaat van doorverstrekte

leningen indien daar een specifieke

lening voor is aangetrokken

(= projectfinanciering), die aan

het betreffende taakveld moet worden

toegerekend 0

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 0

d1. Rente over eigen vermogen 0

d2. Rente over voorzieningen 0

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente 575.816

e. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) 575.816

f. Renteresultaat op het taakveld 0.5 Treasury 0
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11 BEDRIJFSVOERING 
 
 
 

11.1 Inleiding 
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 maatschappelijk verantwoorde manier.  
De bedrijfsvoeringfuncties zorgen er met hun ondersteunende werkzaamheden voor dat het primaire proces dit zo optimaal als 
mogelijk kan realiseren. 

 
De ondersteunende taken van Avri omvatten met name de volgende activiteiten: 
- personeelsmanagement en uitvoering personeelsregelingen / CAO (CAR-UWO); 
- uitvoering van de planning en control cyclus; 
- organisatie-inrichting (treasury, budgetbeheer, mandatering, organisatieregelingen);  
- archief (centrale archiefverantwoording en –wetgeving, dossiervorming en ordening); 
- ICT (server- en netwerkbeheer, applicatiebeheer, kantoor automatisering); 
- Inkoop (bewaken inkoopbeleid, aanbestedingen, toetsen rechtmatigheid, ondersteuning, advies) 
- kwaliteit (kwaliteitssysteem, operationele ARBO uitvoering, milieuvergunningen en -metingen); 
- corporate communicatie (centrale communicatie, website, intranet, nieuwsuitingen, folders);  
- bestuurs- en managementondersteuning (ondersteuning managementteam en bestuursvergaderingen); 
- juridische zaken (regelgeving en verordeningen, beroep- en bezwaarschriften, juridische advisering); 
- huisvesting (beheer, onderhoud, beveiliging). 

 
We zetten deze functies op een zondanige wijze in dat ze ook een bijdrage leveren aan de strategische doelen van het strategisch 
bedrijfsplan 2017-2020 van Avri.  

 
Als gevolg van ontwikkelingen in de voorschriften van het BBV worden deze zgn. 'overheadkosten' met ingang van begrotingsjaar 
2018 in een afzonderlijk programma inzichtelijk gemaakt (Programma Algemene baten en lasten). De ondersteunende 
dienstverlening en bijbehorende kosten worden jaarlijks kritisch geëvalueerd in relatie tot de ontwikkeling van de primaire 
bedrijfsactiviteiten.   
 
 

11.2 Algemene terugblik 2018: anticiperen op veranderende behoeften en nieuwe wetgeving 
De wereld blijft in hoog tempo veranderen. Dat hebben we ook in 2018 gemerkt. Zo willen inwoners in Rivierenland in toenemende 
mate betrokken worden en meer invloed hebben op het beleid dat de overheid maakt en de uitvoering die daar bij hoort. Dat 
hebben we vooral gemerkt bij de besluitvorming over het nieuwe afvalbeleid. Niet alle inwoners zijn overtuigd van de nieuwe 
manier van inzamelen en velen laten hun stem horen. Dit heeft - onder de grote tijdsdruk van een dergelijk complex project - veel 
gevraagd van de medewerkers van Avri. Avri heeft samen met de ambtenaren van de gemeenten veel tijd en energie gestopt in de 
communicatie naar de inwoners om via verschillende communicatiekanalen het hogere doel - het tegengaan van de verspilling van 
grondstoffen - toe te lichten en op deze manier te proberen om weerstanden in de regio te verminderen. In die veranderende 
wereld merken we ook dat inwoners en bedrijven meer belang hechten aan organisaties die aandacht besteden aan duurzame 
wereld: maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
 
Ondanks de grote impact die het nieuwe afvalbeleid op de bedrijfsvoering heeft, is de omvang van de organisatie stabiel gebleven. 
Dit hebben we gerealiseerd door ook in 2018 bedrijfsmatig en efficiënt te werken en scherp op de kosten te letten.  
We kiezen in het Strategisch Bedrijfsplan ervoor om onze aandacht te richten op het professionaliseren van de bedrijfsvoering en 
daarmee het functioneren van de organisatie. Ook anticiperen wij op wettelijke ontwikkelingen als de privacy wetgeving (AVG),  
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de vennootschapsbelasting (vpb) plicht voor overheden. 
Deze dynamiek  vraagt o.a. andere vaardigheden van het personeel, maar ook mee te bewegen bij  het inrichten van 
veranderende werkprocessen en ICT ontwikkelingen (zoals digitalisering). Iets wat in 2018 onze volle aandacht had en ook in 2019 
zal hebben.  

 
Bij alle veranderingen en projecten die we bij Avri uitvoeren wordt het personeel actief betrokken. Wat buiten speelt, speelt ook 
binnen; mensen willen meer meedenken en inspraak. We zijn dan ook bewust bezig met het ontwikkelen van de cultuur van de 
organisatie. Niet voor medewerkers denken, maar ze mee laten denken en zo hun denkkracht actief aan de voorkant benutten. Ten 
behoeve van een betere en meer gedragen besluitvorming. Dat hebben we in 2018 gedaan bij de doorontwikkeling van het Klant 
Contact Centrum (KCC) met als resultaat dat medewerkers actief hebben nagedacht over de nieuwe organisatievorm van het KCC 
en werken ze nu meer zelforganiserend.  
Op eenzelfde manier zijn we in 2018 gestart met de doorontwikkeling van IBOR, n.a.v. overdracht van taken, materieel en 
personeel aan de nieuwe gemeente West Betuwe. Teamleiders, medewerkers maar ook gemeenten worden actief betrokken bij 
het doorontwikkelen van dit organisatiedeel van Avri. Ook de keuzes in acties n.a.v. het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) zijn 
gemaakt door teamleiders en de ondernemingsraad. 
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11.3 Terugblik belangrijkste bedrijfsvoeringthema's  
Het jaar 2018 is een jaar geweest waar optimaal een beroep is gedaan op de ondersteuning vanuit de bedrijfsvoering. Diverse 
ontwikkelingen, zoals de voorbereidingen op het nieuwe afvalbeleid en ontwikkelingen bij IBOR hebben effect gehad op de 
bedrijfsvoering (o.a. inhuur van personeel, opstellen rapportage, begeleiding personele overgang). Daarnaast heeft de 
bedrijfsvoering de ondersteuning verbeterd en anticiperen we op wettelijke ontwikkelingen zoals de privacy wetgeving (AVG) en de 
naderende harmonisatie van de rechtspositie ambtenaren (Wnra). We werken hierbij specifiek vanuit de insteek vanuit de 
strategische doelen vanuit het strategisch bedrijfsplan Avri 2017 - 2020. Voor bedrijfsvoering zijn dit: maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, bedrijfsmatig beheer van de openbare ruimte, professionele bedrijfsvoering, adaptieve organisatie en duurzaam 
inzetbaar personeel. 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 
Zonnepark Avri 
Het Zonnepark Avri op de voormalige afvalberg aan de A15 in Geldermalsen is sinds maart 2018 operationeel en werd op 18 mei 
2018 officieel geopend. Met de bouw van het zonnepark kreeg de afvalberg een nieuwe en duurzame bestemming voor de 
toekomst. Het project is uiteindelijk binnen budget gerealiseerd. De crowdfunding is op 19 november afgerond en het beoogde 
bedrag van 990.000 euro is binnengehaald dankzij met name inwoners uit Regio Rivierenland. Het zonnepark levert dankzij een 
zomer met weinig bewolking een hoger resultaat qua productie van duurzame energie dan begroot. De CO2-winst zal daardoor 
hoger zijn dan normaal. Dat geldt ook voor de financiële winst, mede omdat de elektriciteitsprijs in 2018 hoger lag dan verwacht. 

 
Inclusieve organisatie 
Avri wil een inclusieve organisatie zijn; een organisatie waar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek hebben en 
met plezier kunnen werken. In 2016 zijn belangrijke stappen gezet bij het inzetten van medewerkers uit speciale doelgroepen 
(medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt, zoals P-wetters, Wajong-ers en statushouders). In totaal betrof de inzet 
ongeveer circa 90 medewerkers (zie bijlage 4). Tevens zijn afgelopen jaar 2 stagiairs begeleid binnen Avri. 
 
Duurzaam inkopen 
In 2018 zijn we tevens gestart met 'quick wins' m.b.t. duurzaam inkopen. Zo kopen we koffie en thee duurzaam in, zijn plastic 
bekers en roerstaven vervangen door kartonnen varianten en zijn benodigde stoelen tweedehands ingekocht. 
 
Sponsoring in natura 
Vanuit sociaal oogpunt heeft Avri afgelopen jaar weer grote regionale evenementen gesponsord door het gratis ophalen en/of 
opruimen van afval, zoals Appelpop, Bloesemtocht, Fruitcorso en Dijkensport. Daarnaast zamelt Avri met verenigingen papier in.  
Verder gaf Avri voorlichting aan basisscholen en gaf het in het voortgezet onderwijs voorlichting over zwerfafval. Er werden open 
excursies georganiseerd voor inwoners en markten,braderieën en burgerinitiatieven werden ondersteund met gratis containers en 
gratis afvoer van afval. 
 
Voorlichting 
In 2018 heeft Avri een nieuw lespakket voor de basisscholen gelanceerd. "Afval, daar zit veel in!" is helemaal digitaal en bestaat uit 
digibord presentaties, opdrachten en filmpjes á la Klokhuis. In het lespakket zien leerlingen Avri-wagens, Avri-medewerkers, Avri-
milieustraten en voorbeeldbedrijven uit de regio. Hierdoor is alles heel herkenbaar. Onderdeel van het lespakket is een excursie 
naar Avri in Geldermalsen voor een echte Avri-experience.  
 
In 2018 kwamen 22 groepen van basisscholen uit de regio bij Avri op excursie, bij elkaar 460 leerlingen. In ruim  40 klassen van 
het voortgezet onderwijs (900 leerlingen) gaf Avri een presentatie over zwerfafval: op de Lingeborgh in Geldermalsen en op het 
KWC en Lek&Linge in Culemborg. Ook gaven wij voorlichting over afvalscheiden bij diverse (ouder)organisaties; ruim 100 inwoners 
woonden deze presentaties bij. Ten slotte organiseerden wij 6 open excursies voor inwoners. Deze werden door 180 inwoners 
bezocht 
 

Professionele bedrijfsvoering 
 
Vernieuwing ICT platform 
In 2018 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de ICT dienstverlening voor Avri. Deze aanbesteding is in 2018 afgerond en 
gegund aan een marktpartij die de volledige ICT dienstverlening met ingang van 1 april 2019 voor Avri zal gaan verzorgen. Hierbij 

wordt alle systemen van Avri op een nieuwe infrastructuur overgezet en worden alle werkplekken vernieuwd. Uitgangspunten van 
de gevraagde dienstverlening (m.n. technisch beheer) zijn o.a. ontzorging, continuïteit, veiligheid, schaalbaarheid en 
kosteneffectiviteit. In 2018 zijn - in samenwerking met de huidige dienstverlener Regio Rivierenland - de voorbereidingen hiervoor 
getroffen (o.a. inrichten nieuw datacenter, migreren van applicaties en testen van de nieuwe Office omgeving) en ook in het eerste 
kwartaal 2019 loopt de projectplanning door. Dankzij deze vernieuwing werken we met onze applicaties en ICT middelen de 
komende jaren in een moderne, toekomstbestendige ICT omgeving. 
 
Implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Avri heeft in 2018 diverse acties ondernomen om te voldoen aan de minimale vereisten van de nieuwe Europese 
privacyverordening (AVG). Deze richten zich met name op de ICT maatregelen. Zo zijn in samenwerking met de lijnafdelingen de 
privacy gevoelige processen en gegevens in kaart gebracht en verwerkt in een verwerkingsregister. Ook is er gewerkt aan 
beveiligingsbeleid en interne procedures (o.a. procedure datalekken) en zijn verwerkerovereenkomsten met derde partijen 
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gesloten. In het kader van bewustwording van het personeel is aandacht besteed aan communicatie en zullen in 2019 e-learnings 
aan het personeel worden aangeboden om het bewustzijn verder te vergroten en het kennisniveau te meten.  
 
Ontwikkeling van personeelsinformatiesysteem 
In 2018 is gestart met het verbeteren van het personeelsinformatiesysteem. Een project wat gepland staat om in juli 2019 af te 
ronden. Door het beter benutten van personele gegevens willen we in 2019 beter kunnen sturen op onder meer verzuim, verlof, 
ontwikkeling van medewerkers en strategische personeelsplanning. Daarna is er de ambitie om te werken aan HR analytics; het 
combineren van verschillende data (bijv. financiële gegevens en urenregistratie) om tot nog betere sturingsinformatie te komen. 
 

Adaptieve organisatie 
 
Organisatieontwikkeling IBOR 
Door de overgang van IBOR- taken naar West Betuwe is de vraag waar IBOR de komende jaren zich met haar dienstverlening op 
richt duidelijk op tafel komen te liggen. Aspecten als imago, kernwaarden en rolverdeling met gemeenten zijn onderwerp van 
gesprek. En ook hoe kan IBOR 'adaptiever' worden; flexibeler kunnen inspelen op veranderende wensen van inwoners en 
gemeenten. In 2018 is dan ook gestart met het organisatie ontwikkelingstraject "IBOR 2.0", een proces waar medewerkers actief bij 
zijn betrokken en ook gemeenten in 2019 bij worden betrokken. 
 

Bedrijfsmatig beheer openbare ruimte 
 
Bedrijfsvoering IBOR 
In 2018 zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd binnen de bedrijfsvoering van IBOR. Zo is een nieuw meldingensysteem in 
gebruik genomen, is er een nieuw rapportageformat ontwikkeld en zijn DVO taken volgens een eenduidige structuur vastgelegd en 
uitgewerkt. Een uitgebreidere beschrijving van deze ontwikkelingen is weergegeven in de terugblik van het programma Pluspakket 
(par. 4.2).  

 
Duurzaam inzetbaar personeel 

 
Vitaliteit 
In samenwerking met de ondernemingsraad hebben we in  2018 een periodiek medisch onderzoek (PMO) uitgevoerd. Dat heeft 
ons inzicht gegeven in de fysieke en mentale gesteldheid van de medewerkers in onze organisatie. We zijn aan de slag gegaan 
met de belangrijkste  uitkomsten van het onderzoek: 
-  verbetering van de samenwerking en verbinding binnen Avri door betere feedback te geven; 
-  het ondersteunen van medewerkers in het verbeteren van de eigen gezondheid door middel van workshops aandacht te geven 
aan de gezondheidspijlers beweging, ontspanning, slaap en voeding.  
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12 VERBONDEN PARTIJEN 
 
 
 

12.1 Inleiding 
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waar GR Avri een bestuurlijke en een financiële band mee heeft. Dit zijn onder andere 
vennootschappen (waarvan de aandelen geheel of gedeeltelijk in het bezit zijn van Avri), verenigingen of stichtingen die een 
publiek belang behartigen dan wel andere gemeenschappelijke regelingen. Met de bestuurlijke band wordt bedoeld dat Avri één of 
meer zetels heeft binnen de betreffende partij dan wel stemrecht heeft. Van een financiële band is sprake als middelen ter 
beschikking zijn gesteld aan deze partij. Het BBV verplicht opname van deze partijen binnen een aparte paragraaf binnen de 
begroting en jaarrekening. In tabel 24 zijn de verbonden partijen en diens beleidsvoornemens gepresenteerd: 
 

 
         Tabel 24: overzicht verbonden partijen 

 

12.2 Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) te Tiel 
Deze gemeenschappelijke regeling verzorgt de dienstverlening inzake de heffing en invordering van waterschapsbelastingen, 
afvalstoffenheffing en gemeentelijke belastingen, alsmede bij de uitvoering van de Wet onroerende zaken en het beheer en de 
uitvoering van vastgoedinformatie. Met ingang van 2008 worden de aanslagen afvalstoffenheffing namens Avri opgelegd en geïnd 
door de BSR.  
 
BSR is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen  tussen het Waterschap Rivierenland, Avri en de gemeenten 
Culemborg, Maasdriel, Montfoort, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede, IJsselstein. In het Algemeen Bestuur 
heeft een lid van GR Avri zitting.  
 
De meest actuele cijfers van BSR volgen uit de jaarstukken 2017. Op het moment van opstellen van voorliggende jaarstukken 
waren de (concept) jaarstukken 2018 van BSR niet beschikbaar. 
 

 
    Tabel 25: kengetallen BSR 

 
12.3 Avri Realisatie B.V. te Geldermalsen 
Avri Realisatie B.V. (voorheen Avri Ontwikkeling B.V.) is op 26 augustus 1999 opgericht, bedoeld om nieuwe - veelal commerciële - 
activiteiten te ontwikkelen op Grondstoffenpark Rivierenland. Hiervoor is in 1999 een werkkapitaal ter beschikking gesteld. De 
verstrekte geldlening bij de oprichting is in 2003 omgezet in een aandelenkapitaal, waarvan Regio Rivierenland tot en met 2015 
enig aandeelhouder was. Begin 2016 heeft Regio Rivierenland de aandelen Avri Realisatie B.V. overgedragen aan 
gemeenschappelijke regeling Avri. 
 
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. 
De jaarrekening 2018 van Avri Realisatie B.V. is ten tijde van het opstellen van voorliggende jaarrekening nog niet gereed. 
Volstaan wordt met de jaarrekeningcijfers 2017. 

Overzicht verbonden partijen

Rechtsvorm Verbonden partij Beleidsvoornemens / doelstelling

Gemeenschappelijke regelingen 1

Belastingsamenwerking 

Rivierenland (BSR)

Effectieve en efficiente uitvoering van de belastingtaak door 

schaalvergroting en samenwerking.

2 Avri Realisatie B.V.

Bedrijfsmiddelen van Avri maatschappelijk nuttig aanwenden. 

Dit betekent ondermeer dat overcapaciteit aan aanwezige 

middelen en ruimte wordt verhuurd aan derden die afval 

recyclen en duurzame energie produceren.

3 Avri Solar B.V. Realisatie en mogelijk de exploitatie van een solarpark op de 

afgewerkte stortplaats van Avri.

Stichtingen en verenigingen 4 Stichting Kringloopbedrijf 

Rivierenland (SKR)

In de regio Rivierenland kostendekkend streven naar een 

maximaal mogelijk hergebruik van goederen en materialen en 

daarvoor sociale werkplekken creëren. 

Vennootschappen en coöperaties

BSR 31-12-2016 31-12-2017

Bestemmingsreserves 259.000 266.000

Voorzieningen 881.000 853.000

Overige passiva 5.908.000 11.699.000

Exploitatieresultaat 120.000 7.000
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   Tabel 26: kengetallen Avri Realisatie B.V. 

 
Risico's: 
Concrete risico's worden in het jaarverslag 2016 van de Realisatie B.V. niet benoemd. In het jaarverslag staat vermeld dat de AvA 
op 11 december 2013 een minimale weerstandscapaciteit hanteert van € 386.000. Ultimo 2017 wordt hier aan voldaan. 
Het financiële afbreukrisico van Avri Realisatie B.V. voor GR Avri bedraagt maximaal € 75.000 (het voornoemde aandelen 
kapitaal). Financiële risico's komen volledig voor rekening van Avri Realisatie B.V.. GR Avri kent een maatschappelijk risico ten 
aanzien van Avri Realisatie B.V. (bijv. in geval van een dreigend faillissement). Dit risico is beschreven en gekwantificeerd in de 
geactualiseerde Nota Risicomanagement 2017.  

 
12.4 Avri Solar B.V. te Geldermalsen 
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. 
Op het moment van samenstelling van de voorliggende jaarrekening was de jaarrekening 2018 van Solar B.V. nog niet door de 
AvA vastgesteld. Volstaan wordt met de jaarrekeningcijfers 2017. De cijfers van de jaarrekening 2017 Avri Solar B.V. worden - net 
als de cijfers van de jaarrekening 2017 van Avri Realisatie BV - afzonderlijk gepresenteerd.  
 

 
   Tabel 27: kengetallen Avri Solar B.V. 

 
Risico's: 
Eventuele risico's worden in het jaarverslag niet benoemd. Ten aanzien eventuele risico's wordt verwezen naar de tekst zoals is 
opgenomen bij Avri Realisatie B.V.. 

 
12.5 Stichting Kringloopbedrijf Rivierenland (SKR) te Tiel 
Deze stichting, ook wel Kringloopwinkel Secunda genoemd, richt zich op recycling van tweedehands goederen. Avri en Lander 
(huidige Werkzaak Rivierenland) hebben gezamenlijk, ieder voor de helft, bij de oprichting een gedeelte van het startkapitaal aan 
SKR beschikbaar gesteld in de vorm van een gemeenschappelijke lening met terugbetaalgarantie. De laatste termijn van deze 
lening is eind 2017 afgelost door Secunda. GR Avri is bestuurlijk betrokken bij de stichting.  
De cijfers van  de jaarrekening 2018 zijn op moment van samenstelling van voorliggende jaarrekening nog niet beschikbaar. 
Volstaan wordt met de jaarrekeningcijfers 2017. 
 

      
  Tabel 28: kengetallen Stichting Kringloop Rivierenland 

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.  

Avri Realisatie BV 31-12-2016 31-12-2017

Eigen vermogen 2.087.999 2.023.057

Vreemd vermogen 107.274 597.655

Exploitatieresultaat 101.664 -64.942

Avri Solar BV 31-12-2016 31-12-2017

Eigen vermogen -50.583 -130.248

Vreemd vermogen 656.413 623.335

Exploitatieresultaat 2.025 -79.665

St Kringloop Rivierenland 31-12-2016 31-12-2017

Eigen vermogen 130.000 175.000

Vreemd vermogen 309.000 230.600

Exploitatieresultaat 45.000 -16.000
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13 OVERZICHT BATEN EN LASTEN 
 

13.1 Inleiding 
In tabel 29 zijn de baten en lasten van de programma's gepresenteerd. Het totale saldo van baten en lasten is  
€ 406.000, dit bedrag wordt verrekend met de reserves van Avri. De toevoeging is € 340.000 hoger dan bij de bestuursrapportage 
verwacht, met name als gevolg van het positieve saldo op binnen het programma Algemene Baten en Lasten 

 

 

         Tabel 29: totaaloverzicht baten en lasten 2018 Avri 

De reservemutaties zijn onderstaand per programma uiteengezet; 

• Programma Basispakket; niet van toepassing. 

• Programma Pluspakket; het saldo van baten en lasten komt op een nadeel van € 9.500 (na verrekening van 
vennootschapsbelasting), als gevolg van diverse afwijkingen op gehanteerde kostprijzen voor de gemeenten. De 
afwijkingen zijn met name ontstaan op de inzameling van extra GFT en op de verwerking van afvalstromen voor 
gemeenten. Het nadeel wordt uit de reserve Pluspakket onttrokken. De verrekening met de Reserve Pluspakket van Avri 
is alleen van toepassing op contracten waarbij de overeenkomst de financiële risico's niet afdekt. 

• Programma Bedrijfsafval; het saldo van baten en lasten komt uit op € 120.000, o.a. door een stijging van het markttarief 
voor papier en stijging van contractuele omzet. Het saldo wordt toegevoegd aan de Reserve Bedrijfsafval. 

• Programma Algemene Baten en lasten; het saldo van baten en lasten komt uit op een voordeel van € 296.000, met name 
door de incidentele afrekening van een opleiding subsidie. Het saldo wordt aan de Algemene Bedrijfsreserve toegevoegd. 

 
In bijlage 5 zijn de baten en lasten per taakveld gepresenteerd.  

BATEN EN LASTEN AVRI 2018 begroting berap jaarrek verschil voordeel/ jaarrek

bedragen x € 1.000 2018 2018 2018 jaarrek-berap nadeel 2017

Lasten

Programma Basispakket 24.392 24.800 25.039 239 N 24.529

Programma Pluspakket 15.521 17.933 16.978 -955 V 17.259

Programma Bedrijfsafval 1.620 1.829 1.879 50 N 1.852

Programma Algemene Baten en Lasten 25 36 -296 -332 V 0

Totaal lasten programma's 41.558 44.598 43.600 -998 V 43.640

Baten

Programma Basispakket 24.392 24.800 25.039 239 V 24.529

Programma Pluspakket 15.521 17.928 16.968 -960 N 17.263

Programma Bedrijfsafval 1.738 1.936 1.999 63 N 2.025

Programma Algemene Baten en Lasten 0 0 0 0 V 0

Totaal baten programma's 41.651 44.664 44.006 -658 N 43.817

Saldo baten en lasten 93 66 406 340 V 177

Resultaat voor bestemming 93 66 406 340 V 177

Programma Basispakket

Onttrekking uit reserves 0 0 0 0 - 0

Storting naar reserves 0 0 0 0 - 0

Programma Pluspakket

Onttrekking uit reserves 0 5 10 5 N 0

Storting naar reserves 0 0 0 0 - 4

Programma Bedrijfsafval

Onttrekking uit reserves 0 0 0 0 - 0

Storting naar reserves 118 107 120 13 V 173

Programma Algemene Baten en Lasten

Onttrekking uit reserves 25 36 0 -36 V 0

Storting naar reserves 0 0 296 296 V 0

Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0
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13.2 Incidentele baten en lasten 
In lijn met de BBV notitie 'incidentele en structurele baten en lasten' worden in de jaarrekening de grootste incidentele baten en 
lasten per programma uitgewerkt. De inzet van reserves en voorzieningen (incidentele middelen) zijn uitgewerkt in de toelichting op 
de balans. Deze worden derhalve in deze verantwoording buiten beschouwing gelaten.  
 

 
    Tabel 30: incidentele baten en lasten 

 
Programma Basispakket 

• Wijziging afschrijving investeringen; als gevolg van de wijziging van afschrijvingssystematiek op basis van de actuele 
wettelijke voorschriften (lasten € 180.000). 

• Gebruikersvergoeding grond locatie De Meersteeg; er is een incidentele vordering over 2016 en 2017 voor het gebruik 
van gronden op locatie De Meersteeg op Avri Realisatie B.V. (baten € 91.000). 

• Verkoop tractie; er zijn tractie middelen verkocht waaruit boekwinst is ontstaan (baten € 100.000). 
 
Programma Pluspakket 

• De incidentele baten en lasten bestaan uit de (in opdracht van de IBOR gemeenten) uitgevoerde meerwerkopdrachten 
(zowel baten als lasten € 924.000).  

• Verkoop tractie; er zijn tractie middelen verkocht waaruit boekwinst is ontstaan (baten € 25.525). 

• Ontvlechting taken Neerijnen (zowel baten als lasten € 664.000) 
 
Programma Bedrijfsafval 

• Kosten aanbesteding bedrijfsafval (lasten € 10.000) 
 

Programma Algemene Baten en lasten 

• Afrekening opleidingssubsidie; in 2018 is een bedrag van € 217.000 van het sectorplanfonds AMBOR ontvangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Incidentele baten en lasten

bedragen x € 1.000 Baten Lasten

Programma basispakket 191 180

Programma pluspakket 1.613 1.587

Programma bedrijfsafval 0 10

Programma algemene baten en lasten 217 0

Totaal 2.021 1.777
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13.3 Wet normering topinkomens 
Met ingang van het begrotingsjaar 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) van kracht. Doelstelling van de wet is te verhinderen dat instellingen in de publieke en semipublieke sector rechtens in staat 
zijn bovenmatige bezoldigingen toe te kennen. Binnen GR Avri is er geen sprake van medewerkers die boven het wettelijke 
normbedrag uitkomen.  
 
De Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) schrijft voor dat voor topfunctionarissen 
in de zin van de WNT de bezoldigingsgegevens openbaar worden gemaakt in de jaarrekening. In het hierna opgenomen overzicht 
(tabel 31) zijn de openbaar te maken bezoldigingsgegevens opgenomen. 
 

 

        Tabel 31: WNT tabel 2018 

 
De functie van directeur Avri betreft een fulltime dienstverband. De bezoldiging van de directeur Avri is opgebouwd uit de 
componenten beloningen ( € 109.500) en premies ( € 17.500, pensioenregelingen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet Normering Topinkomens (WNT) Tot en met 27 juni 2018

Naam Functie Periode Bezoldiging

L. Verspuij AB-lid (Voorz.) + DB lid (Voorz.) 01-01-2018 t/m 27-06-2018 Onbezoldigd

H. de Ronde AB-lid 01-01-2018 t/m 27-06-2018 Onbezoldigd

S. Buwalda AB-lid 01-01-2018 t/m 27-06-2018 Onbezoldigd

G. Bel AB-lid + DB lid 01-01-2018 t/m 27-06-2018 Onbezoldigd

H. Gerritsen AB-lid 01-01-2018 t/m 27-06-2018 Onbezoldigd

T. Kool AB-lid 01-01-2018 t/m 27-06-2018 Onbezoldigd

R. van Meygaarden AB-lid 01-01-2018 t/m 27-06-2018 Onbezoldigd

J. Reus AB-lid 01-01-2018 t/m 27-06-2018 Onbezoldigd

T. de Vree AB-lid 01-01-2018 t/m 27-06-2018 Onbezoldigd

J.H. de Vreede AB-lid + DB lid 01-01-2018 t/m 27-06-2018 Onbezoldigd

E.J. de Vries Directeur 01-01-2018 t/m 31-12-2018 € 127.000

Wet Normering Topinkomens (WNT) Vanaf 28 juni 2018

Naam Functie Periode Bezoldiging

J. Reus AB-lid (Voorz.) + DB lid (Voorz.) 28-06-2018 t/m 31-12-2018 Onbezoldigd

G.J. Keller AB-lid 28-06-2018 t/m 31-12-2018 Onbezoldigd

R. van Meygaarden AB-lid 28-06-2018 t/m 31-12-2018 Onbezoldigd

G. Bel AB-lid 28-06-2018 t/m 31-12-2018 Onbezoldigd

S.H.R. van Someren AB-lid + DB lid 28-06-2018 t/m 31-12-2018 Onbezoldigd

T. Kool AB-lid 28-06-2018 t/m 31-12-2018 Onbezoldigd

F. Groen AB-lid 28-06-2018 t/m 31-12-2018 Onbezoldigd

W. Posthouwer AB-lid + DB lid 28-06-2018 t/m 31-12-2018 Onbezoldigd

T. de Vree AB-lid 28-06-2018 t/m 31-12-2018 Onbezoldigd

E.H.C. van Hoften AB-lid 28-06-2018 t/m 31-12-2018 Onbezoldigd

E.J. de Vries Directeur 01-01-2018 t/m 31-12-2018 € 127.000
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In tabel 32 zijn de bezoldigingsgegevens nader gespecificeerd: 

 

 
      Tabel 32: WNT gegevens 2018 

 
 
 
 
 
 
 
  

WNT Gegevens 2018

Naam: E.J. de Vries

Functie: Directeur

Deeltijdfactor: 1,0

Gewezen topfunctionaris? Nee

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja

Aanvang en einde functievervulling in 2018: 01-01-2018 - 31-12-2018

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 109.500

Beloningen betaalbaar op termijn (pensioenregeling) € 17.500

Totaal € 127.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 189.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag € 0

Totale bezoldiging € 127.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.

Gegevens 2017:

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01-2017 - 31-12-2017

Deeltijdfactor 2017 in fte 1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 107.600

Beloningen betaalbaar op termijn (pensioenregeling) € 16.200
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14 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 EN TOELICHTING 
 
Onderstaand is de balans per 31 december 2018 uitgewerkt. De ontwikkeling van activa en passiva is afgezet tegen de balans per 
31 december 2017. De saldi ontwikkeling tussen begin- en eindbalans 2018 worden in de navolgende paragrafen toegelicht. 

 

 
         Tabel 33: balans Avri per 31 december 2018  

Balans GR Avri -2

bedragen x € 1.000 31-12-18 31-12-17

Vaste activa

Materiele vaste activa

Investeringen met een economisch nut 28.889 26.403

Financiële vaste activa

Kapitaalvertrekkingen aan deelnemingen 75 75

Vlottende activa

Uitzettingen korter dan 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen 2.352 2.273

Overige vorderingen 8.371 8.327

Bank 3 0

Schatkistbankieren 205 916

Voorraden

Voorraad strooizout 65 52

Totaal activa 39.960 38.046

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene Bedrijfsreserve 1.464 1.192

Reserve bedrijfsafval 211 38

Reserve pluspakket 79 75

Resultaat boekjaar (Pluspakket & Bedrijfsafval) 111 177

Voorzieningen

Voorzieningen 2.584 2.034

Vaste schulden langer dan één jaar

Leningen van banken 24.906 27.523

Vlottende passiva

Netto schulden korter dan één jaar

Schulden aan openbare lichamen 2.043 1.305

Overige schulden 7.825 5.172

Overlopende passiva

Overlopende passiva 462 227

Liquide middelen

Bank 275 304

Totaal passiva 39.960 38.046
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14.1 Algemene toelichting op de balans 
 
14.1.1 Activabeleid 
De Nota Activabeleid 2018 van Avri is op advies van de accountant in 2018 geactualiseerd en door het Algemeen Bestuur Avri in 
december 2018 vastgesteld. De nota is hierbij in lijn gebracht met de notitie Materiële Vaste Activa van de commissie BBV 
(december 2017). De nota is primair bedoeld als instrument voor de kaderstellende rol van het Algemeen Bestuur en sluit aan bij 
het bepaalde in de gemeentewet (artikel 212) en het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). 
 

14.1.2 Waarderingsgrondslagen 
Onder investeringen worden verstaan uitgaven ter verwerving van een goed of ter bereiking van een doel waaraan een nuttigheid 
kan worden toegekend die langer duurt dan een jaar.  
Investeringen worden verantwoord op de balans onder de post vaste activa.  
Onder de vaste activa worden conform het BBV de volgende vaste activa onderscheiden:  

- materiële vaste activa;  

- financiële vaste activa.  
 
Activa wordt gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingprijs. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de 
bijkomende kosten. De vervaardigingprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige 
kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Van vervaardiging is in voorgaande jaarstukken geen 
sprake. 
 
Materiële vaste activa 
Er worden twee soorten materiële vaste activa onderscheiden (BBV artikel 35), te weten:  

- investeringen met een economisch nut (vergelijkbaar met het bedrijfsleven, waarbij het meerjarig economisch nut 
meeweegt in de activeringsgronden);  

- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.  
 
Investeringen met een economisch nut zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die 
verhandelbaar zijn. Dit betekent onder andere dat alle gebouwen een economisch nut hebben.  
In het BBV is opgenomen dat activa met een meerjarig economisch nut geactiveerd moeten worden. Daarnaast mag er op deze 
investeringen niet resultaatafhankelijk (extra) worden afgeschreven. Met andere woorden, activa met een meerjarig economisch 
nut moeten eenduidig worden geactiveerd en vervolgens dient er op consistente wijze te worden afgeschreven. Met ingang van 
begrotingsjaar 2018 wordt binnen iedere categorie materiële vaste activa enkel op lineaire wijze afgeschreven. Tot en met 2017 
werden een aantal investeringen (van voor 2012) ook op annuïtaire wijze afgeschreven, dit is op basis van de notitie Materiële 
vaste activa van de commissie BBV (december 2017) niet meer toegestaan.  
Alle materiële vaste activa worden geactiveerd. In voorliggende jaarrekening zijn alleen investeringen met een economisch nut van 
toepassing en geactiveerd. Indien van toepassing worden duurzame waardeverminderingen, overeenkomstig art. 65 BBV, in 
mindering gebracht op de waarde van de materiële vaste activa. 
 
Afschrijvingstermijnen 
De afschrijvingen vinden voor iedere categorie activa enkel lineair plaats op basis van de volgende afschrijvingstermijnen:  
Gronden    geen afschrijvingen  
Bedrijfsgebouwen  tussen de 15 en 25 jaar  
Vervoermiddelen   tussen de 5 en 12 jaar  
Machines, apparaten, installaties tussen de 5 en 25 jaar  
Overige materiële vaste activa tussen de 3 en 15 jaar  
 
Financiële vaste activa  
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs. 
 
Vlottende activa  
Onder vlottende activa zijn opgenomen:  

- Vorderingen  

- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.  

- Overlopende activa  

- Liquide middelen  
 
Vorderingen en overlopende activa  
De vorderingen en overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.  
In de gevallen waarin de invordering niet mogelijk blijkt te zijn, wordt tot afboeking wegens oninbaarheid overgegaan. De 
voorziening dubieuze debiteuren is ter dekking van het risico dat openstaande vorderingen op de balansdatum oninbaar blijken te 
zijn. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.  
 
Voorraden 
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De voorraden worden gewaardeerd tegen de marktwaarde wanneer deze lager is dan de verkrijgingsprijs. 
 
Passiva  
De voorzieningen, de vaste schulden, de vlottende schulden en de overlopende passiva zijn eveneens opgenomen tegen nominale 
waarde. 
 

14.2 Toelichting op de balansposten - Vaste activa 
 
Investeringen met een economisch nut 
 
In onderstaande tabel is het waardeverloop over 2018 van de materiële vaste activa uiteengezet. 

 

        Tabel 34: waardeverloop materiële vaste activa 

 
De investeringen betreffen voornamelijk investeringen ten behoeve het nieuwe afvalbeleid (m.n. ondergrondse 
brengvoorzieningen). Er hebben geen desinvesteringen plaatsgevonden in 2018. De afschrijvingen volgen uit het beleidskader 
Nota Activabeleid. 
 
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 
 

 
  Tabel 35: kapitaalverstrekkingen deelnemingen 

 
Avri Realisatie B.V. 
De deelneming Avri Realisatie B.V. betreft een 100% kapitaalbelang en is gewaardeerd voor € 74.874. De vennootschap is in 1999  
opgericht met als doel om nieuwe - veelal commerciële - activiteiten te ontwikkelen op Grondstoffenpark Rivierenland buiten de 
eigen risicosfeer van Avri en met de nieuwe activiteiten vermogensopbouw te genereren. Het eigen vermogen van Avri Realisatie 
B.V. bedraagt op 1 januari 2018 € 2.023.000.  
Avri Realisatie B.V. heeft zelf een kapitaalbelang van 100% in Avri Solar B.V., een dochtervennootschap die in 2014 is opgericht 
ten behoeve van de realisatie (en mogelijk de exploitatie) van een solarpark op de afgewerkte stortplaats van Avri. In de paragraaf 
Verbonden partijen (hoofdstuk 12) zijn kengetallen en eventuele risico's uitgewerkt. 
 

14.3 Toelichting op de balansposten - Vlottende activa 
 
Vorderingen op openbare lichamen 

  

  Tabel 36: vorderingen openbare lichamen 

Materiële vaste activa

bedragen x € 1.000 Gronden en 

terreinen Gebouwen

Vervoers-

middelen

Machines en 

installaties Overige MVA Totaal

Boekwaarde 31-12-2017 1.400 10.388 6.192 506 7.917 26.403

+ Investeringen 0 111 692 130 4.929 5.861

- Desinvesteringen 0

- Afschrijvingen 0 -715 -1.107 -97 -1.457 -3.375

Boekwaarde 31-12-2018 1.400 9.784 5.777 539 11.389 28.889

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

bedragen x € 1.000 31-12-2018 31-12-2017

Avri Realisatie BV 75 75

Totaal 75 75

Vordering op openbare lichamen

bedragen x € 1.000 31-12-2018 31-12-2017

BSR 265 237

Belastingdienst 368 418

Vorderingen gemeenten 1.719 1.611

Te ontvangen loonsubsidie 0 6

Totaal 2.352 2.273
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BSR betaalt 0,5% van de van inwoners ontvangen afvalstoffenheffing uit nadat de belastinginning over een heffingsjaar volledig 
door hen is afgewikkeld. De heffingsjaren 2016, 2017 en 2018 zijn op 31 december 2018 zijn nog niet afgewikkeld, waardoor zij dit 
bedrag niet aan Avri doorbetalen, maar achterhouden om voldoende liquide te zijn voor haar bedrijfsvoering.  
 
De vordering op de belastingdienst per 31-12-2018 bestaat uit de nog te ontvangen BTW van de maand december. Daarnaast is er 
een vordering ten aanzien van de VPB aangezien de voorlopige aanslagen hoger zijn dan de te betalen VPB op basis van de 
jaarresultaten. 
 
De vordering op gemeenten bestaan vrijwel volledig uit nog met de regiogemeenten te verrekenen bedragen voor de uitvoering van 
de dienstverleningsovereenkomsten pluspakket (integraal beheer openbare ruimte en handhavingstaken). Daarnaast is er een 
vordering op de gemeente West Betuwe van € 664.000 opgenomen als gevolg van de in 2018 gesloten overeenkomst 
'Ontvlechtingskosten IBOR Neerijnen', dit is toegelicht in het programma Pluspakket. 
 

 
Overige vorderingen 

 

       Tabel 37: overige vorderingen 

  
De 'Debiteuren afvalstoffenheffing' bestaan voor het grootste deel uit de geraamde opbrengst van containerledigingen in 2018. 
Inwoners betalen na afloop van het heffingsjaar het variabele deel van de afvalstoffenheffing op basis van de registraties van 
containerledigingen. De stijging van de vordering op inwoners wordt veroorzaakt door de stijging van het gemiddelde tarief 
afvalstoffenheffing per 2018. De stijging van de voorziening dubieuze debiteuren afvalstoffenheffing is gebaseerd op de toename 
van afwaarderingen van openstaande vorderingen over oude heffingsjaren en stijging van het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing. 
De cijfers zijn gebaseerd op de (concept) financiële verantwoording van BSR.  
  
In de overlopende activa komt daarnaast de vordering op Stichting Afvalfonds van € 0,7 mln. tot uitdrukking, deze heeft betrekking 
op de ingezamelde en afgevoerde kunststoffen en drankenkartons uit 2018. Verder bevat de post overlopende activa de vordering 
op Avri Realisatie B.V. van € 139.000 voor de gebruikersvergoeding in de periode 2016-2018. 
 
De post 'vooruitbetaalde bedragen en overige vorderingen' bestaat hoofdzakelijk uit een betaalde bankgarantie van € 128.000. Avri 
transporteert ingezameld kunststof verpakkingsafval naar een sorteerfabriek in Duitsland. Een algemene voorwaarde voor het 
verlenen van een exportvergunning is een financiële zekerheidsstelling in de vorm van een depotbedrag ten behoeve van de 
Nederlandse overheid. In geval van in gebreke blijven door Avri, de vervoerder, de sorteerfabriek of anderszins, worden eventuele 
onvoorziene kosten door de overheid middels dit bedrag gedekt. Tevens is hieronder opgenomen de vordering op onze verwerkers 
ten aanzien van afgevoerde grondstoffen. 
 
  

Overige vorderingen

bedragen x € 1.000 31-12-2018 31-12-2017

Vorderingen op derden

Debiteuren 559 506

Debiteuren afvalstoffenheffing 6.813 6.292

Overlopende activa 969 1.581

Vooruitbetaalde bedragen en overige vorderingen 135 96

Nog te ontvangen van crediteuren 382 316

Voorziening dubieuze debiteuren

Afvalstoffenheffing -457 -429

Bedrijfsafval -29 -35

Totaal 8.371 8.327
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Voorraad strooizout 
 

 
      Tabel 38:voorraad strooizout 

 
Op 31-12-2018 was er 1.429 ton strooizout in voorraad; deze is gewaardeerd tegen de huidige marktwaarde van € 45,27 per ton. 
Het strooizout wordt gebruikt voor de uitvoering van de gladheidbestrijding voor de IBOR gemeenten. 
 
Schatkistbankieren 
 

 
Tabel 39: schatkistbankieren 

 
Schatkist bankieren 
Ultimo 2018 heeft Avri een bedrag van € 204.988 uitstaan bij de schatkist. Dagelijks wordt van het banksaldo bij de Bank 
Nederlandse Gemeenten het surplus boven € 275.000 afgeroomd en afgestort naar 's Rijks schatkist. In het begrotingsjaar 2018 
hebben we maximaal € 275.000 buiten de schatkist gehouden op de rekening courant. Dat is binnen de wettelijke kaders van het 
toegestane drempelbedrag (0,75% van de begroting met een ondergrens van € 275.000).  
 

Voorraad

bedragen x € 1.000 31-12-2018 31-12-2017

Strooizout 65 52

Totaal 65 52

Schatkistbankieren

bedragen x € 1.000 31-12-2018 31-12-2017

Schatkistbankieren 205 916

Totaal 205 916
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                 Tabel 40: berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren 

 
Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer 
te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden.  
Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. De drempel 
is nooit lager dan €250.000. 
De benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. Gemiddeld mag een 
decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben gehouden. Uit bovenstaande tabel blijkt dat het 
drempelbedrag voor Avri is berekend op € 311.685. Uit bovenstaande tabel blijkt tevens dat in geen enkel kwartaal het 
drempelbedrag wordt overschreden. 
 
Liquide middelen 
 

 
    Tabel 41: liquide middelen 

 
Dit betreft het banksaldo dat wordt aangehouden om pin transacties te kunnen doen tijdens de uitvoering van de dagelijkse 
werkzaamheden. 
 
 
 
 
 
 
 

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)

Verslagjaar

(1) Drempelbedrag 311,685

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden 

middelen

20                             190                   198                   184                   

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 292                          122                   113                   127                   

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag -                           -                    -                    -                    

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 41.558                     

(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat 

kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
41.558                     

(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat de 

€ 500 miljoen te boven gaat
-                           

(1) = (4b)*0,0075 + 

(4c)*0,002 met een 

minimum van €250.000

Drempelbedrag 311,685

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen 

(negatieve bedragen tellen als nihil)

1.806                       17.286              18.257              16.953              

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92

(2) - (5a) / (5b)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 

Rijks schatkist aangehouden middelen
20                             190                   198                   184                   

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(1) Berekening drempelbedrag

Liquide middelen

bedragen x € 1.000 31-12-2018 31-12-2017

Rabobank 3 1

Totaal 3 1
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14.4 Toelichting op de balansposten - vaste passiva 
 
Reserves 

 

           Tabel 42: reserves 

 

Naam reserve Algemene Bedrijfsreserve Avri 

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 (van toepassing vanaf 
begrotingsjaar 2018). Mee- en tegenvallers in dit taakveld worden niet verrekend met 
de exploitatie (programma's) maar opgevangen binnen deze reserve 
(egalisatiefunctie). 

Toelichting toevoegingen Over 2018 is een voordelig saldo behaald op het taakveld 0.4 Overhead van € 296.000 
Dit bedrag is nader toegelicht in het programma Algemene Baten en lasten. 

Toelichting onttrekkingen Op basis van de begroting 2018 is een bedrag onttrokken ter dekking van organisatie 
ontwikkelkosten (€ 25.000). 

 

Naam reserve Reserve pluspakket 

Type reserve Bestemmingsreserve 

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

Toelichting toevoegingen Niet van toepassing 
 

Toelichting onttrekkingen Het nadelig exploitatie resultaat van het programma Pluspakket van € 9.000 wordt 
onttrokken uit de reserve. Dit resultaat is nader toegelicht in het programma 
Pluspakket. 

 

 

Naam reserve Reserve bedrijfsafval 

Type reserve Bestemmingsreserve 

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

Toelichting toevoegingen Het positieve exploitatieresultaat 2018 uit de bedrijfsafval activiteiten (€ 120.000) wordt 
toegevoegd aan deze reserve. Dit resultaat wordt nader toegelicht in het programma 
Bedrijfsafval. 
 

Toelichting onttrekkingen Niet van toepassing 

 

  

Reserves

bedragen x € 1.000 31-12-2017 Toevoegingen Onttrekkingen 31-12-2018

Algemene bedrijfsreserve 1.193 296 -25 1.464

Reserve pluspakket 79 0 -9 70

Reserve bedrijfsafval 211 120 0 331

Totaal 1.483 416 -34 1.865
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Voorzieningen 

 

 Tabel 43: voorzieningen 

 
Toelichting voorziening stortplaats 

Naam voorziening Voorziening stortplaats 

Type voorziening Kostenegalisatie voorziening 

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 Gelderland. 

Toelichting toevoegingen Op basis van de begroting 2018 is € 461.000 vanuit het programma Basispakket 
gedoteerd aan deze voorziening. 

Toelichting onttrekkingen Er is een bedrag van € 8.000 onttrokken aan deze voorziening. Dit betreffen de kosten 
voor het nazorgplan voor de stortplaats in 2018. 

 
Toelichting voorziening Basispakket 

Naam voorziening Voorziening Basispakket 

Type voorziening Voorziening van derden verkregen middelen 

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 (tariefsegalisatie). 

Toelichting toevoegingen Deze toevoeging (€ 10.000) wordt jaarlijks als last verantwoord in het programma 
Basispakket en maakt zodoende onderdeel uit van het exploitatieresultaat.  
De winstopslag wordt geboekt om de overheveling van de BTW component in de 
afvalstoffenheffing aan de regiogemeenten mogelijk te maken.  

Toelichting onttrekkingen Op basis van de begroting 2018 van Avri is een bedrag van € 130.000 uit de 
voorziening onttrokken ten gunste van het programma Basispakket. Het nadelig 
exploitatieresultaat van het programma Basispakket (€ 386.000) wordt onttrokken uit 
deze voorziening. Dit resultaat is nader toegelicht in het programma Basispakket. 

 
Toelichting voorziening onderhoud gebouwen 

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 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. 

Toelichting toevoegingen De toevoeging aan de voorziening betreft de jaarlijkse dotatie van € 155.000 op basis 
van de meerjarige ramingen van onderhoudskosten uit het onderhoudsplan.  

Toelichting onttrekkingen In 2018 een bedrag van € 88.000 voor groot onderhoud ten laste van de voorziening 
gebracht. 

  

Voorzieningen

bedragen x € 1.000 31-12-2017 Toevoegingen Onttrekkingen 31-12-2018

Voorziening stortplaats 580 461 -8 1.034

Voorziening Basispakket 1.136 10 -519 627

Voorziening onderhoud gebouw 317 155 -88 384

Voorziening ontvlechtingskosten Neerijnen (IBOR) 0 538 0 538

Totaal 2.034 1.164 -614 2.584
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Toelichting voorziening ontvlechting DVO taken Neerijnen 

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 raamovereenkomst  
IBOR gemeente Neerijnen. De desintegratiekosten hebben betrekking op de af te  
bouwen overhead.  

Toelichting toevoegingen De stuurgroep West Betuwe en Avri hebben op 19 december 2018 de overeenkomst 
'ontvlechtingskosten Ibor Neerijnen' ondertekend. Op basis daarvan is € 537.000 vanuit 
programma Pluspakket € 537.000 aan deze voorziening gedoteerd. 

Toelichting onttrekkingen --- 
 

 

 

 
 
Vaste schulden langer dan één jaar 
 
In onderstaande tabel is de langlopende leningenportefeuille van Avri uiteengezet: 
 

 
      Tabel 44: schulden langer dan 1 jaar 

   
De langlopende schulden zijn afgelost op basis van de met de bank overeengekomen aflossingsverplichtingen. De totale rentelast 
bij deze langlopende geldleningen over 2018 bedraagt € 486.534, deze rentelasten zijn verwerkt in de baten en lasten van het 
programma Algemene baten en lasten en naar de overige programma's doorbelast. 
 
14.5 Toelichting op de balansposten - vlottende passiva 
 
Schulden aan openbare lichamen 
 

  
              Tabel 45: schulden aan openbare lichamen 

 
De schulden aan openbare lichamen bestaan onder andere uit de doorbetaling van opbrengsten afvalstoffenheffing aan 
gemeenten.  Sommige regiogemeenten hanteren een opslag op het basistarief afvalstoffenheffing voor de verwijdering van 
zwerfafval (€ 298.000 in 2018 en € 85.000 nog resterend uit 2017). Daarnaast is in dit saldo de nog af te dragen loonheffing over 
december van € 674.000 verwerkt. De ontwikkeling van de balanspositie wordt hoofdzakelijk verklaard door de terugbetaling van 
de ontvangen voorschotten voor de DVO's aan de IBOR gemeenten (€ 486.000). De afrekeningen zijn weergegeven in het 
programma Pluspakket. 
 

Schulden langer dan 1 jaar

Datum einde 

looptijd Rente %

Stand

 31-12-2017 Aflossingen

Stand

 31-12-2018

Geldlening BNG 40.10.12.12 (2005) 16-12-2020 3,55% 1.000.001 333.335 666.667

Geldlening BNG 40.10.85.83 (2013) 1-10-2023 2,21% 2.520.000 420.000 2.100.000

Geldlening BNG 40.10.89.41 (2014) 15-1-2024 2,00% 6.250.000 1.000.000 5.250.000

Geldlening BNG 40.110.118 (2015) 1-10-2035 1,60% 4.500.000 250.000 4.250.000

Geldlening BNG 40.110.265 (2015) 2-1-2036 1,60% 4.506.173 246.914 4.259.259

Geldlening BNG 40.110.308 (2015) 2-1-2036 1,60% 4.562.500 250.000 4.312.500

Geldlening BNG 40.110.355 (2016) 25-1-2041 1,75% 2.784.000 116.000 2.668.000

Geldlening BNG 40.110.356 (2016) 25-1-2041 2,13% 1.400.000 0 1.400.000

Totaal 27.522.674 2.616.249 24.906.427

Schulden aan openbare lichamen

bedragen x € 1.000 31-12-2018 31-12-2017

Schulden openbare lichamen 2.043 1.305

Totaal 2.043 1.305
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Overige schulden 
 

 
          Tabel 46: overige schulden 

 
Het reguliere crediteurensaldo ligt circa € 0,7 mln. hoger dan ultimo 2017. 
 
De schulden aan personeel zijn met € 94.000 toegenomen. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de reservering voor het bovenmatig 
verlof (meer dan 5 maal de overeengekomen arbeidsduur), die op basis van de notitie inzake arbeidskostengerelateerde 
verplichtingen (commissie BBV) is getroffen (€ 77.000). In 2017 was geen reservering getroffen voor het bovenmatig verlof. 
 
Per 31-12-2018 is er een kortlopende kasgeldlening van € 2.000.000 (m.i.v. 10-12-2018), deze vervalt per 11-03-2019. Deze is 
aangetrokken om tijdelijk de financieringsbehoefte in te vullen, in 2019 is langlopende financiering aangetrokken. 
 
Overlopende passiva 
 

 
      Tabel 47: overlopende passiva 

 
De nog te betalen bedragen bestaan voor het grootste deel uit facturen die na 1 januari 2019 worden ontvangen, waarvan de 
kosten betrekking hebben op het boekjaar 2018. Hiervoor is een verplichting ten laste van het boekjaar 2018 opgenomen, 
aangezien de prestatie in dat jaar is verricht. 
 
Liquide middelen 
 

 
    Tabel 48: liquide middelen 

 

Avri bankiert bij de Bank Nederlandse Gemeenten en heeft in 2018 een doorlopende kredietfaciliteit van € 3,4 mln. 
 

Overige schulden

bedragen x € 1.000 31-12-2018 31-12-2017

Crediteuren 5.382 4.801

Schulden aan personeel 220 125

Vooruitontvangen bedragen 0 45

Kasgeldlening 2.000 0

Stichting Afvalfonds 223 201

Totaal 7.825 5.172

Overlopende passiva

bedragen x € 1.000 31-12-2018 31-12-2017

Nog te betalen bedragen 462 227

Totaal 462 227

Liquide middelen

bedragen x € 1.000 31-12-2018 31-12-2017

Bank Nederlandse Gemeenten 275 305

Totaal 275 305
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14.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 

 
             Tabel 49: niet uit de balans blijkende verplichtingen  

 
De gerapporteerde vakantiedagenverplichting is het totaal van jaarlijkse verlofrechten en het restant van de verlofrechten uit 
eerdere jaren van alle medewerkers per 31-12-2018. De laatste jaren is een inventarisatie gedaan naar de omvang van het aantal 
(restant)verlofuren van de medewerkers van Avri. Op basis van het tussentijds verlofsaldo is medio 2018 door het 
managementteam besloten voor 2018 te beoordelen of tot afkoop van verlofrechten kan worden overgegaan en voor 2019 plannen 
voor afbouw op te stellen. Dit met als doel het verlof te beheersen en bovenmatig saldo terug te dringen, mede gezien de financiële 
effecten hiervan die zijn beschreven in de volgende alinea. De op te stellen plannen gaan uit van opname van uren en bij voorkeur 
niet van uitbetaling ervan. We willen het verlofsaldo in samenspraak met medewerkers zoveel als mogelijk wegwerken. Dit is wel 
afhankelijk van de mogelijkheden; op  de eerste plaats de medewerkers die hier rechten in hebben, maar ook in relatie tot de 
mogelijke problematiek in de bezetting waardoor de dienstverlening van Avri onder druk zou kunnen komen te staan. 
 
Op basis van de notitie van de Commissie BBV inzake arbeidskostengerelateerde verplichtingen dient voor een bovenmatig 
verlofsaldo een financiële verplichting opgenomen te worden. Het deel van het saldo dat groter is dan 5 maal de overeengekomen 
arbeidsduur wordt hierbij als bovenmatig verondersteld.  
Het bovenmatige deel ultimo 2018 (€ 77.000) is bij de overige schulden (schuld aan personeel) als financiële verplichting op de 
balans verwerkt (zie par. 14.5). Eind 2018 bedroeg het totaal saldo van de verlofrechten € 357.000 (incl. bovenmatig deel van € 
77.000), hieruit resteert een niet uit de balans blijkende verplichting van € 280.000. Eind 2017 was de niet uit de balans verplichting 
€ 314.000. 

 
 
 
 
 
  

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

bedragen x € 1.000 Omvang Einde contract

Vakantiedagenverplichting 280 nvt

Huur gemeentewerf Kesteren 51 onbepaald

Erfpachtcanon Regio Rivierenland 221 onbepaald
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15 INVESTERINGSKREDIETEN  
 
15.1 Uitputting investeringskredieten 
In onderstaande tabel is de voortgang op de uitputting van de goedgekeurde investeringskredieten uiteengezet. In deze tabel zijn 
het jaar van kredietverlening, het kredietbedrag, de uitgaven in 2018 en het restant krediet inzichtelijk. Ook worden kredieten 
gereed gemeld indien de investering voltooid is. De bij de jaarrekening 2018 afgeronde investeringen worden per 1 januari 2019 
geactiveerd en leiden vanaf begrotingsjaar 2019 tot kapitaallasten (afschrijvingslasten en rentelasten) in de programma's. In 
paragraaf 15.2 worden de belangrijkste investeringen nader toegelicht. 
 

 
                   Tabel 50: investeringskredieten 

 

*) Op 16 november 2017 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 9,4 mln. 
voor de invoering van het nieuwe afvalbeleid, deze is verwerkt in de jaarrekening 2017. Nadat begin 2018 de aanbesteding van de 

ondergrondse containers had plaatsgevonden is een aanbestedingsvoordeel van € 0,5 mln. verwerkt in de begroting 2019 (opgesteld 

voorjaar 2018). Het budget is met dit bedrag verlaagd en derhalve moeten we bij de uitvoering van het project uitgaan van een 

projectbudget van € 8,9 mln. 
 

**) betreft investeringen en/of overname van activa zoals opgenomen in de dienstverleningsovereenkomsten voor het beheer van de 

openbare ruimte (IBOR). De kapitaallasten van deze activa worden toegerekend aan de betreffende IBOR gemeente in het programma 
Pluspakket.  

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat van het totaal t/m 2017 verleend kredietbedrag per 1 januari 2018 € 10,5 mln. resteert. Voor 
begrotingsjaar 2018 is voor in totaal € 1,1 mln aan nieuw investeringskrediet door het Algemeen Bestuur goedgekeurd. In 2018 is 
in totaal € 5,8 mln. op deze kredieten verantwoord en 0,5 mln afgeraamd (zie toelichting nieuw afvalbeleid). Hierdoor resteert per 
31-12-2018 een bedrag van € 5,3 mln. aan openstaand saldo.. Van het openstaand saldo per 31-12-2018 wordt in voorliggende 
jaarstukken € 0,2 mln gereed gemeld.  
 

15.2 Toelichting investeringskredieten 
 
Vervanging brengvoorzieningen  
Voor zowel de ondergrondse als bovengrondse brengvoorzieningen is een onderbesteding op de jaarlijkse vervangingskredieten 
gerealiseerd. Dit is zowel het gevolg van de grootschalige invoering van brengvoorzieningen door het nieuwe beleid als de huidige 
staat van de containers. De huidige bovengrondse brengvoorzieningen verkeren nog in goede staat, waardoor vervanging niet 
nodig is gebleken.  
 
Vervanging mini containers 
Op de vervanging van mini containers is het krediet overschreden, dit ligt in lijn met voorgaande jaren en is reeds gemeld in de 
bestuursrapportage 2018. Doordat huishoudens afval en grondstoffen blijven scheiden blijft het aantal wisselingen en te vervangen 
mini containers groot. Daarnaast zijn meer mini containers dan verwacht uitgeleverd aan nieuw opgeleverde woningen in het 
verzorgingsgebied. 
 
Materieel IBOR 
De overschrijding van het krediet wordt verklaard door hogere aanschafprijzen voor aangekochte voertuigen en een onvoorziene 
aanpassing aan een bestaand voertuig. 

Investeringskredieten Avri

bedragen x € 1.000

Jaar 

kredietverlening

Totaal krediet 

bedrag

Restant per 

31-12-2017

Uitgaven 2018 

t/m 31-12-2018

Restant per

31-12-2018 Prognose

Vervanging vloerbedekking kantoorgebouw 2011 45 45 0 45

Inrichting kantoorgebouw 2012 85 48 0 48

Overkapping kantoorgebouw 2014 100 95 0 95

6 afzetcontainer incl. klapnetten 2014 60 20 0 20 Gereed

2 kraanwagens (krediet 599) 2014 720 31 17 14

Boordcomputers wagenpark 2015 10 10 0 10

Hemelwaterafvoer 2016 100 57 111 -54

Aanpassing weegkantoor 2016 50 50 0 50

3 Caddy's 2016 90 89 29 61

6 rollerpackers 2016 150 150 0 150

ICT Projectplan 2016 784 506 21 485

Overname werkplekken Regio 2016 20 20 0 20

Invoering nieuw afvalbeleid * 2017 8.904 9.349 4.816 4.034

Materieel afvalbeheer 2018 80 0 34 45

Ondergrondse brengvoorzieningen 2018 250 0 31 219 Gereed

Bovengrondse brengvoorzieningen 2018 100 0 0 100 Gereed

Mini containers 2018 150 0 277 -127 Gereed

Bedrijfscontainers 2018 60 0 49 11 Gereed

Materieel IBOR ** 2018 400 0 436 -36 Gereed

Huisvesting 2018 100 0 0 100

Totaal 12.258 10.470 5.820 5.290
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Hemelwaterafvoer  
De investering met betrekking tot de hemelwaterafvoer is nog niet gereed. In de bestuursrapportage 2018 is reeds een bijstell ing 
van het krediet van € 90.000 gemeld. De voorbereidingskosten zijn hoger uitgevallen vanwege in 2015 niet voorziene zaken zoals 
bodemonderzoek, partijkeuringen, procedure watervergunning en projectleiding. Daarnaast vloeien er uit de watervergunning 
werkzaamheden voort welke kostenverhogend zijn. Naar verwachting blijft de totale investering binnen het bijgestelde krediet. 
 
Invoering nieuw afvalbeleid 
De gerealiseerde uitgaven over 2018 bestaan hoofdzakelijk uit de aanschaf en plaatsing van nieuwe ondergrondse 
restafvalcontainers. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor juridische ondersteuning, communicatie en projectleiding. Per 31-12-
2018 resteert een projectbudget van € 4,0 mln. Binnen het totale projectbudget is sprake van diverse afwijkingen als gevolg van het 
verloop van het project. De nadelen bestaan o.a. uit extra taken door aanwijzing locaties, extra kosten door de gewijzigde 
aanwijsprocedure, extra te plaatsen ondergrondse containers en kosten voor technische tegenvallers bij de plaatsing van 
ondergrondse containers. De voordelen bestaan uit o.a. de aanschaf van mini containers en een kleiner aantal te verplaatsen 
bestaande ondergrondse containers. In 2018 zijn de financiële mee- en tegenvallers allen binnen het bestaande projectbudget 
verwerkt. 
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16 VASTSTELLINGSBESLUIT 
 
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avri, bijeen in haar vergadering van 4 juli 2019:  
 
BESLUIT:  
 
- De jaarstukken 2018 vast te stellen 
 
 
 
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: CONTROLE VERKLARING ACCOUNTANT  
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BIJLAGE 2: AFREKENING BTW PROGRAMMA BASISPAKKET MET GEMEENTEN 
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BIJLAGE 3: SAMENVATTEND OVERZICHT JAARRAPPORTAGES HANDHAVING 
 
 
Basispakket (ASV) 

 
 
 
Pluspakket (APV+) 

 
 
  

Aantal 

geregistreerde 

waarschuwingen

2015 2016 2017 2018 2018 2016 2017 2018

bijplaats 

ingen

Onjuist 

aanbieden overig

Buren 13 16 17 34 8 103 108 126 39% 55% 6%

Culemborg 44 84 131 175 18 266 289 533 41% 58% 1%

Geldermalsen 12 37 71 47 6 139 136 130 26% 72% 2%

Lingewaal 0 8 4 8 1 28 31 27 23% 70% 7%

Maasdriel 33 54 40 42 1 79 55 124 55% 41% 4%

Neder-Betuwe 9 63 39 57 7 121 108 127 28% 63% 9%

Neerijnen 12 10 5 21 1 54 46 45 27% 68% 5%

Tiel 68 179 174 269 68 949 781 743 67% 21% 12%

West Maas en Waal 0 26 29 19 2 37 42 25 27% 59% 15%

Zaltbommel 50 78 68 58 5 181 127 228 37% 43% 20%

Totaal 241 555 578 730 117 1957 1723 2108 54% 37% 9%

Gemeente

Aantal bekeuringen 

(processen-verbaal) Aantal inwoner-meldingen

Aandachtsgebieden (ureninzet 

(%) per gemeente)

Samenvattend overzicht jaarrapportage HH (APV+)

Parkeren Overig Bijz: Overlast Parkeren Overig

Culemborg 3017 88 99% 1% Dump, zwerf 123 40% 30% 30%

Geldermalsen - - - - - 26 55% 9% 36%

Neder-Betuwe 14 14 - 100% Hond, vuurwerk 53 58% 0% 42%

Neerijnen 49 8 76% 24% Hond, vuurwerk 76 20% 54% 26%

Tiel 7636 635 96% 4% DHW, hond 1025 29% 48% 23%

Zaltbommel 3089 151 98% 2% Overlast 236 53% 39% 8%

Totaal 13.805 896 98% 2% 1604 34% 42% 24%

Aantal 

bekeuringen 

(processen-

verbaal)

Aantal 

geregistreerde 

waarschuwingen

Aandachtsgebieden 

(% pv’s per gemeente)

Aantal 

inwoner-

meldingen

Aandachtsgebieden (% per gemeente)
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BIJLAGE 4: INZET MEDEWERKERS UIT KWETSBARE GROEPEN PER GEMEENTE IN 2018 
 

 
 

Naast de inzet van deze medewerkers hebben we in 2018 vanuit Avri zelf vier personen begeleid naar een baan buiten onze organisatie. Deze 
mensen zijn vanuit de bijstand doorgegroeid naar een betaalde baan. Daarnaast hebben we vanuit Avri ook 14 personen 'werkfit'  gemaakt en zo 
bijgedragen aan hun zoektocht naar betaald werk.  

Gemeente SW P-wet Wa jong werkervaringsplaats Werkactiveringsplaats Taalstage Leerwerkroute Reclassering

Neerijnen 8 2

Buren 20 3 2 1 1

Neder Betuwe 16 1 1

Tiel 9 3 3 1 6

Geldermalsen 8 2 3 1

Flexploeg 2

Totaal IBOR: 63 7 3 3 1 3 6 7 93

In totaal werken er 93 mensen vanuit de kwetsbare groepen in het beheer van de openbare ruimte.

De mensen, die tot de doelgroep SW, P-wet, Taalstage en Leerwerkroute (LWR) behoren, komen uit de betreffende gemeente.

Naast IBOR worden er nog 2 personen ingezet bij de afvalinzameling en is 1 persoon werkzaam in de kantine van Avri.



 

Pagina 67 van 67 

BIJLAGE 5: BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD 
 

 

TOTAALOVERZICHT LASTEN PER TAAKVELD Begroting Berap Jaarrek

2018 2018 2018

  Taakveld 0.2 Burgerzaken 10 12 25

  Taakveld 0.4 Overhead 5.946 5957 5625

  Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 29 27 30

  Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 971 1.145 986

  Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 3.832 4.519 4.761

  Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 17 20 13

  Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 34 40 37

  Taakveld 3.4 Economische promotie 185 219 212

  Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 236 278 251

  Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 3.705 4.369 5.461

  Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 670 759 782

  Taakveld 7.2 Riolering 3.645 4.298 2.287

  Taakveld 7.3 Afval 21.650 22.215 22.421

  Taakveld 7.4 Milieubeheer 10 12 8

  Taakveld 7.5 Begraafplaatsen 602 710 688

  Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 15 17 13

Totaal Saldo van baten en lasten 41.558 44.598 43.600

  Taakveld 0.10 Mutaties reserves 118 107 416

Saldo van baten en lasten na reserve mutaties 41.676 44.705 44.016

TOTAALOVERZICHT BATEN PER TAAKVELD Begroting Berap Jaarrek

2018 2018 2018

  Taakveld 0.2 Burgerzaken 14 16 29

  Taakveld 0.4 Overhead 0 0 0

  Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 2

  Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.360 1.571 1.122

  Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 4.433 5.120 5.423

  Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 19 22 16

  Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 50 58 43

  Taakveld 3.4 Economische promotie 253 292 241

  Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 256 296 286

  Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 4.190 4.840 6.216

  Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 0 0 782

  Taakveld 7.2 Riolering 3.960 4.574 2.603

  Taakveld 7.3 Afval 26.323 26.959 26.435

  Taakveld 7.4 Milieubeheer 12 14 9

  Taakveld 7.5 Begraafplaatsen 762 880 785

  Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 15 0 14

Totaal Saldo van baten en lasten 41.646 44.642 44.006

  Taakveld 0.10 Mutaties reserves 25 41 10

Saldo van baten en lasten na reserve mutaties 41.671 44.683 44.016


