
20201202 Beantwoording vragen CDA inzake Avri 
 
In de raadsvergadering van 24/11 jl. heeft Wethouder IJff, naar aanleiding van een vraag van de CDA-
fractie, toegezegd actief informatie te zullen verstrekken aan de raad over de AB-vergadering AVRI van 
17 december. Op die manier kan de raad zich een oordeel vormen over, met name, de verhoging van 
het vastrecht afvalstoffenheffing en een verlaging voor het aanbieden van een zak afval. Deze mail 
voorziet in de toegezegde informatie. 
 
Toelichting op de verhoging van het vastrecht afvalstoffenheffing en een verlaging voor het 
aanbieden van een zak afval 
 
Begroting 2021-2024 
In de stukken rondom de Begroting 2021-2024 is in bijlage 5 de verschillende scenario’s ”Tarieven 
Afvalstoffenheffing 2021”uitgewerkt en vergeleken met 2020. De keuze voor scenario 2 heeft als titel 
“verlagen variabele tarieven 202 (naar niveau 2019)”. Bij dit scenario is dan ook het bedrag van 1 euro 
vermeld bij het variabele tarief 30 liter zak (inworp ondergrondse restafvalcontainer), zie bijlage 
scenario’s tarieven afvalstoffenheffing. 
  
Zienswijze WB 
In de zienswijze (zie bijlage) op de (Jaarrekening 2019 en) begroting 2021 is de volgende zinsnede 
opgenomen rondom de voorgestelde tarieven (scenario’s): 
“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.” 
  
Afvalstoffenverordening en -heffing 2021 
Tijdens de vergadering van 17 december aanstaande ligt de afvalstoffenverordening en de 
Afvalstoffenheffing 2021 ter vaststelling voor aan het AB van Avri. De basis van de afvalstoffenheffing 
en bijbehorende tarieventabel 2021 wordt gevormd door Begroting 2021 scenario 2. Ter 
verduidelijking onderstaand de tekst uit de begroting 2021 met onderbouwing van de scenario’s.  
 
Inrichting tarieven afvalstoffenheffing 2021 (tekst Avri Begroting 2021, pagina 29) 
Het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing om de kosten te dekken bedraagt € 297 per huishouden. De 
afvalstoffenheffing bestaat uit een basistarief en variabele tarieven (tarief per aanbieding restafval van 
de diverse aanbiedvolumes). Op basis van de ervaringen in het nieuwe afvalbeleid (vervuiling van 
grondstoffen en afvaltoerisme) en om financiële risico’s te verkleinen wordt het gemiddeld aantal 
aanbiedingen restafval per 2021 naar beneden bijgesteld (t.o.v. aannames in de begroting 2020 die is 
opgesteld voor aanvang van het nieuwe beleid). Dit heeft tot gevolg dat het basistarief voor alle 
inwoners met € 10 per huishouden verder moet worden verhoogd om de daling van het variabele deel 
te compenseren. 
 
Het gevolg van de daling van het verwachte aantal aanbiedingen is dat het variabele deel van de 
afvalstoffenheffing automatisch kleiner wordt. Een verdere stijging van de variabele tarieven om dit te 
compenseren wordt vanwege het risico op onbegrip bij inwoners – en hieruit volgende financiële 
consequenties – niet als alternatief voorgesteld. Er is een alternatief scenario uitgewerkt waarin de 
variabele tarieven enkel worden geïndexeerd. 
 
In de begroting 2021is het voorkeursscenario van het Dagelijks Bestuur Avri opgenomen. Deze gaat uit 
van het verlagen van de variabele tarieven met 16% van € 1,20 naar € 1,00 per 30 liter aanbieding 
(overige aanbiedvolumes naar rato) en daarmee terug naar het niveau van 2019. Het basistarief komt 
in dit scenario op € 270 per huishouden (basistarief 2020; € 211 per huishouden). 
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