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Onderwerp Zienswijze Avri jaarstukken 2019 en begroting 2021
Beste meneer Brouwer,
Op 16 april jl. ontvingen wij van u de jaarstukken 2019 en begroting 2021. Zoals in uw begeleidend
schrijven is aangeven worden de betreffende stukken ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen
Bestuur in haar vergadering van 9 juli a.s.
Gemeente West Betuwe wenst gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
Onderstaand motiveren wij de onderwerpen van onze zienswijze welke zich richten op de jaarstukken
2019 en de begroting 2021.
MOTIVERING
Jaarrekening 2019
Wij geven een positieve zienswijze op jaarrekening 2019 onder voorbehoud van een goedgekeurde
accountantsverklaring.
Resultaat beperking restafval
Van 1 juli 2019 zijn wij begonnen met omgekeerd inzamelen waarbij inwoners restafval naar
ondergrondse containers zijn gaan brengen. Beleidsmatig hebben wij met elkaar de doelstelling van
het project gehaald. De hoeveelheid huishoudelijk restafval in de gemeente West Betuwe is gedaald
van 113 kilo per persoon per jaar in 2018 naar slechts 91 kilo in 2019. Een daling van 22 kilo per
inwoner. We zijn verheugd te constateren dat we hiermee ruim onder het landelijke gemiddelde zitten.
Resultaat jaarrekening
Avri heeft het boekjaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van 0,3 miljoen euro. De wijze van
financiering van dit tekort geven geen aanleiding voor een reactie. Wel leven er in de gemeente West
Betuwe zorgen om het weerstandsvermogen van Avri. Dit is na afsluiting van het boekjaar 2019 zo
laag dat Avri weinig buffer meer heeft om financiële tegenvallers op te vangen. Wij vragen hier in 2020
expliciet aandacht voor en stellen voor in 2020 zeer frequent ambtelijk en bestuurlijk overleg te voeren
om de financiële situatie nauwlettend te kunnen volgen.
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IBOR taken
Op het gebied van beheer openbare ruimte hebben wij in 2019 voldoende resultaten behaald. Ook zijn
er in 2019 inspanningen geleverd voor een geactualiseerde DVO en professionalisering van het
contractmanagement.
Programmabegroting 2021
Wij geven een positieve zienswijze op de begroting 2021.
Op meerdere vlakken laat de begroting 2021 grote veranderingen zien. Avri staat de komende jaren
voor uitdagingen waar veel financiële consequenties aan verbonden zijn. Het is positief dat Avri nu
probeert alle risico’s helder aan ons voor te leggen. Hopelijk leidt dit de komende jaren tot een
gezondere financiële positie.
Tarief
De begroting stelt voor de afvalstoffenheffing met 44 euro te verhogen. Dit is een forse verhoging.
Toch is het goed op te merken dat Avri nog altijd onder het landelijk gemiddelde blijft Desondanks
vinden wij dit zorgelijk en zouden we graag zien dat Avri de komende tijd aandacht besteedt aan
mogelijkheden voor bezuinigingen. Het aantrekken van een extern onderzoeksbureau om
bezuinigingsmogelijkheden op te sporen behoort daarbij wat ons betreft tot de mogelijkheden.
Weerstandsvermogen
De aanvulling van de weerstandscapaciteit is wat ons betreft een van de belangrijkste wijzigingen in
de begroting. Dit vertaalt zich in 12 euro boven op de afvalstoffenheffing 2021. Wij signaleren al vanaf
2014 risico’s op dit vlak. Op dit moment is de bodem in zicht en zullen we de komende jaren moeten
focussen op het opbouwen van de reserves. Opgemerkt wordt dat dit bedrag niet voldoende is om het
weerstandsvermogen volledig aan te vullen. Men zou er voor kunnen kiezen om dit bedrag verder te
verhogen, zodat de risico’s die gemeenten dragen kleiner worden. Gezien de huidige situatie waarin
veel mensen het financieel moeilijk hebben in verband met de coronacrisis zijn wij het eens met de
keuze van Avri om dit bedrag niet hoger te stellen dan 12 euro per huishouden. Bovendien komen we
met meer dan 12 euro opslag per huishouden boven het tarief van het landelijk gemiddelde uit,
hetgeen wij niet adviseren. Voor de meerjarenbegroting is onze wens om zo snel mogelijk een gezond
en vitaal Avri te creëren. In dat kader kan je er voor kiezen om het weerstandsvermogen zo snel
mogelijk op peil te brengen door de bijdrage op de afvalstoffenheffing de komende jaren op peil te
houden en niet, zoals voorgesteld in drie jaar af te bouwen. Wij willen dit als overweging meegeven.
Projectplan gedragsbeïnvloeding
Voor de komende tijd is communicatie en gedragsbeïnvloeding essentieel. Daarvoor is extra aandacht
vanuit Avri en gemeenten noodzakelijk. We zijn ons er van bewust dat hiervoor een bedrag
uitgetrokken moet worden. We zijn het eens met de voorgestelde 7 euro per huishouden. Hiervoor
dient Avri wel een projectplan op te stellen inclusief projectbudget. Dit projectplan dient in 2020 door
het AB te worden vastgesteld.
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Invloed op de keten
Het inrichten van investeringsruimte om de invloed op de keten te vergroten is wat ons betreft een
goed initiatief om grip te krijgen op de kosten. Daarbij zijn we het eens met de verlaging van het
variabele tarief van 1,20 euro naar 1 euro. Dit past in het beeld om dit jaar de focus meer te leggen op
de kwaliteit van de afvalstromen en de kosten en minder op het verminderen van de kwantiteit van de
hoeveelheid restafval.
PM posten
De begroting bevat meerdere PM posten. Wij spreken onze zorgen uit omdat deze posten niet zijn
meegenomen in de begroting. Wij zouden graag zien dat deze posten in 2020 verder uitgewerkt
worden. Een relevant punt hierin is het ophalen van papier door verenigingen. Wij begrijpen dat het
voordeliger is als Avri zelf het papier ophaalt. Het is daarom van groot belang dat Avri op korte termijn
de mogelijke alternatieven activiteiten voor verenigingen voorlegt aan het Algemeen Bestuur.
Met in achtneming van bovenstaande kanttekening kunnen wij ons vinden in het voorkeursscenario
(scenario 2) van het dagelijks bestuur Avri. De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 18 juni
2020 ingestemd met de Jaarstukken 2019 en de Begroting 2021.
Wij vertrouwen erop dat het Dagelijks Bestuur op 9 juli a.s. onze zienswijze meeneemt in haar
besluitvorming.
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