
Aan: griffie@westbetuwe.nl 
Van: griffie@buren.nl 
 
Zoals vanochtend al aangekondigd stuur ik jullie hierbij op verzoek van de fractie PCG onderstaande 
e-mail, met daaronder de motie. 
Willen jullie deze onder jullie raad verspreiden?  
 
Alvast bedankt.  
 
Met vriendelijke groet,  
 

Rosan Kuipers 

Griffier 
Gemeente Buren 
 

 

 
 

 

Goedemiddag, 

 

De afgelopen periode is er onder de inwoners van de ‘ Avri-Gemeenten’ veel onrust ontstaan 

over de plannen van de Avri omtrent de inzameling van Oud papier en karton door de Avri en 

Maatschappelijke organisaties en verenigingen in de Avri-Gemeenten. 

 

Omdat wij als PCG Buren vinden dat dit dossier nog niet rijp is en het meer behelst dan alleen 

een wijziging van de afvalstoffenheffing, wil de PCG er graag voor zorgen dat het onderwerp 

volgende week in het AB van de Avri (16.2) aangehouden wordt. 

 

Daarom dienen wij volgende week 14.2 tijdens de besluitvormende raad van de Gemeente 

Buren een motie vreemd over dit dossier in.  

 

Verdere details en informatie staan in de overwegingen en constateringen van de motie. Doel 

is om de wethouder in positie te brengen en op pad te sturen met een duidelijke boodschap. 

Eerst helderheid voor de maatschappelijke organisaties en verenigingen die graag mee willen 

doen, daarna pas een definitieve beslissing nemen.  

 

Dit zorgt anders voor veel onrust in de gemeentes. Omdat de Avri een GR is, hebben we ook 

contact gehad met fracties uit Neder-Betuwe, West-Betuwe en Zaltbommel. Ook vanaf deze 

kant proberen we het AB zover te krijgen dat dit dossier aangehouden wordt.  

 

Zo kan er eerst voor het zomerreces met de betreffende vrijwilligersorganisaties gesproken 

worden, en daarna kan het in het Avri-AB van September opnieuw in stemming gebracht 

worden. Om een zo breed mogelijke steun voor deze opstelling te krijgen, heeft de PCG de 
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vrijheid genomen om deze motie vreemd ook met de andere GR-Gemeenteraden van de Avri 

te delen. 

 

Want Rivierenland schoon houden doen we samen, met de inwoners. 

 

Het zou mooi zijn als we vanuit Buren en de andere gemeentes de wethouders met een breed 

mandaat het AB van 16.2 in kunnen sturen. Als we het tenminste in de verschillende rade 

over de strekking van de motie eens zijn natuurlijk. Mocht het te kort dag zijn voor een motie, 

wellicht kan er toch op een andere wijze met deze input een toezegging van de betreffende 

portefeuillehouder gekregen worden. 

 

Laten we als raden onze positie pakken, en proberen het beste te zoeken voor onze inwoners. 

Want zij zijn de belanghebbenden in dit dossier, of het nu over deelname aan een 

maatschappelijke organisatie gaat, of de hoogte van de afvalstoffenheffing. 

 

Vragen en/of suggesties? Bel of mail gerust. 

 

Hartelijke groet, 

 

Jan Keuken 

Fractie PCG Buren 

  
Motie Vreemd PCG 14.2 ( Avri/Oud Papier) 

  

We zien dat: 
• Het algemeen bestuur van de AVRI van voornemen is om het ophalen van het oud papier 

niet langer te laten plaatsvinden door maatschappelijke organisaties en verenigingen in 
onze gemeente; 

• Het algemeen bestuur van de AVRI hier op 16 februari 2023 al een besluit over wil 
nemen; 

• Dat dit voornemen en besluit zorgt voor veel onrust en onzekerheid bij deze 
maatschappelijke organisaties en verenigingen; 

• Dat dit voornemen en besluit naast de financiële impact ook sociaal ingrijpend is. 
Wij vinden dat: 

• Dit over meer gaat dan alleen het ophalen van oud papier of alternatieve 
werkzaamheden. Namelijk dat dit de sociale cohesie raakt om als samenleving 
gezamenlijk maatschappelijke organisaties en verenigingen levensvatbaar te 
houden.  

• Dat het niet duidelijk is welke alternatieve werkzaamheden precies mogelijk zijn; 
• Dat de inhoud van deze alternatieve werkzaamheden niet bekend zijn en daardoor 

ook niet getoetst zijn op haalbaarheid. 
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• Het niet duidelijk is of er wel voldoende taken zijn voor alle verenigingen, stichtingen 
en instellingen en dus ook voor mogelijke nieuwe, waardoor de genoemde 
ongelijkheid mogelijk toch blijft bestaan; 

• Het niet duidelijk is wat de concrete impact is door het terugdringen 
van vergoedingen; 

• Er eerst met de betreffende organisaties gesproken moet worden om dit in kaart te 
brengen en maatwerk mogelijk te maken; 

• Het niet verantwoord is om op 16 februari 2023 al een een definitief besluit hierover 
te nemen. 

Daarom verzoekt de gemeenteraad het college om: 

• Om namens de gemeente Buren in het algemeen bestuur van de AVRI te verzoeken 
het dossier aan te houden totdat er per organisatie een plan met vervolgtaken en de 
daarbij behorende vergoedingen ligt. 

 


