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Geachte raad,
Wij bieden u bijgevoegd de ontwerp begroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024 van Avri aan. In deze
begroting leest u hoe we de eerste goede scheidingsresultaten van het nieuwe afvalbeleid willen bestendigen en
verder optimaliseren op weg naar een circulaire economie. Maar leest u ook welke maatregelen we moeten nemen
om uit het financiële dal te komen.
Ons streven in 2021 is om de grilligheid van de begroting om te buigen naar een meer voorspelbare begroting. Om
dit te bereiken willen we enerzijds zoeken naar nieuwe manieren om (grondstof)opbrengsten te genereren en
anderzijds kosten reduceren door vermindering van vervuiling van grondstoffen. We vragen investeringsruimte om
deze trendbreuk te kunnen creëren en te bouwen aan meer grip en voorspelbaarheid in dienstverlening en kosten.
We zien de verbetering van het weerstandvermogen van Avri hierbij als noodzakelijke randvoorwaarde.
De begroting is opgesteld binnen de kaders van de kadernota 2021 zoals deze in januari aan de gemeenteraden is
aangeboden. U bent (intussen) van harte uitgenodigd bij onze digitaal georganiseerde raadsinformatie bijeenkomst
van 15 april waarin zowel de kadernota als de begroting worden toegelicht. Tevens is er een platformbijeenkomst
op 3juni ter voorbereiding op de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 9juli.
We vragen actief om uw zienswijze op tenminste de voorgestelde investeringen, de aanvulling van de financiële
weerstand van Avri en inrichting van de tarieven afvalstoffenheffing en hopen hiermee tot gedragen besluitvorming
te komen. Wij verzoeken u vriendelijk om uw zienswijzen bij de ontwerp begroting 2021 en de meerjarenramingen
2022-2024 uiterlijk vrijdag 19juni 2019 aan ons kenbaar te maken en in te dienen via het bestuurssecretariaat van
Avri (bestuurssecretariaat@avri.nl).
Het dagelijks bestuur van Avri,
Det secretaris,
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Avr is een samenwerkingsverbond van de gemeenten Buren, Culemborg, Nedeç8etuwe, Maasdriel,
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