
 

 

Geachte Raad,     
 
Voor u liggen de voorlopige jaarstukken 2019 van Avri waarin we terugblikken op het jaar 2019. Een jaar waarin we 
samen met gemeenten en inwoners belangrijke stappen hebben gezet op weg naar een schoon rivierenland. 
Hoewel de overgang naar het nieuwe beleid halverwege het jaar veel voeten in aarde had zijn we tevreden over de 
bereikte resultaten. Dankzij de invoering van het omgekeerd inzamelen daalde de hoeveelheid restafval in 2019 
met maar liefst 38%. Maar 2019 was tevens ook het jaar waarin we de bodem van onze financiële reserves 
hebben bereikt en er een behoorlijke opgave is om financiële tekorten voor de toekomst te voorkomen. 
 
Helaas hebben we niet alles zelf in de hand. Externe factoren zoals rijksbelasting op vuilverbranding, instortende 
mondiale grondstofmarkten en – dichterbij huis – vervuiling en afvaltoerisme zorgen voor een fors financieel 
probleem; 2019 sluiten we af met een tekort van € 1,1 miljoen.  We zien de afgelopen jaren dat de financiële 
weerstand van Avri de bodem heeft bereikt waardoor actuele risico’s niet meer door Avri kunnen worden 
opgevangen. En hoewel we alles doen om tekorten op te vangen zullen we daar in 2020 met u over in gesprek 
moeten gaan. Inmiddels weten we dat 2020 een bijzonder jaar is gezien de wereldwijde uitbraak van het Corona-
virus en inventariseren we de gevolgen voor Avri. Hier komen we in de bestuursrapportage 2020 op terug. 
 
Ten aanzien van het integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) en handhaving is er reden om met trots 
terug te kijken. De openbare ruimte is voor de opdracht gevende gemeenten onderhouden volgens de 
overeengekomen kwaliteitsnormen en het beschikbaar gesteld budget. En dit alles op een steeds duurzamere, 
efficiënte en inclusieve wijze. 
 
Bij de jaarstukken treft u nog geen accountantsverslag aan. De accountantscontrole is op het moment van 
verzending van de jaarstukken nog niet afgerond. Dit betekent dat de accountant nog geen oordeel heeft gegeven 
over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening. Het accountantsverslag is naar verwachting tijdig beschikbaar 
bij de vaststelling van de jaarstukken 2019 in het Algemeen Bestuur van 9 juli 2020 en zal zo snel mogelijk aan u 
worden nagezonden. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk om uw zienswijzen bij de voorlopige jaarstukken 2019 uiterlijk vrijdag 19 juni 2019 aan 
ons kenbaar te maken en in te dienen via het bestuurssecretariaat van Avri (bestuurssecretariaat@avri.nl).  
 
Het dagelijks bestuur van Avri, 
De secretaris,       De voorzitter,  
 
 
 
W. Brouwer       J. Reus    

Aan de raden van de deelnemende gemeenten van de 
Gemeenschappelijke Regeling Avri 
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