
 

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

 

 
 
 
Geachte Raad, 
 
Wij bieden u bijgevoegd de vastgestelde Kadernota 2021 van Gemeenschappelijke Regeling (GR) Avri aan. Deze 
is behandeld en vastgesteld in het Algemeen Bestuur Avri van 13 februari 2020. 
 
De behandeling van de kadernota in het Algemeen Bestuur had als doel om tijdig binnen de gemeenteraden het 
gesprek te voeren over de kaders van de begroting. We geven hiermee invulling aan het regionale initiatief van 
raadsleden om de grip om gemeenschappelijke regelingen te vergroten. De behandeling in de raden heeft geleid 
tot diverse aandachtspunten voor de korte en langere termijn die wij betrekken in de totstandkoming van de 
ontwerp begroting 2021. Hoewel de kadernota zich richt op begrotingsjaar 2021, gaan wij dit kalenderjaar aan de 
slag met de genoemde onderwerpen. 
 
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om de gemaakte opmerkingen vanuit de gemeenteraden te verwerken in 
voorliggende aanbiedingsbrief. Onderstaand treft u de belangrijkste onderwerpen die u meegeeft als kader; 
 

- Het belang van communicatie. Aandacht voor pro actieve communicatie door Avri én gemeenten. Inzetten 
op verbetering van de perceptie van inwoners ten aanzien van afvalscheiding. Gemeenteraden actief 
betrekken bij ontwikkeling en uitvoering van beleid, mede gelet op de toekomstige ambities (30 kg. 
restafval in 2025). Op korte termijn duidelijkheid naar inwoners vergroten ten aanzien van afvalscheiding 
en de gevolgen van vervuiling van schone grondstofstromen.  

 
- Inzetten op behoud van de kwaliteit van de grondstofstromen. De hoeveelheid restafval is het afgelopen 

jaar fors gereduceerd en inwoners van Rivierenland doen het daarmee goed. Hierdoor zetten de 
gemeenten een grote stap in het bereiken van de regionale doelstellingen in 2020 (75 kg. restafval per 
inwoner per jaar). Aandachtspunt is de toegenomen vervuiling van grondstofstromen, mede gelet op de 
huidige marktontwikkelingen en financiële consequenties. We willen investeren in gedragssturing en 
innovatieruimte benutten voor beleidsontwikkeling om kwaliteit van grondstofstromen te behouden. 

 
- Realiseren van prijsstabiliteit. Het vergroten van de prijsstabiliteit draagt bij aan het verbeteren van de 

voorspelbaarheid naar inwoners. Het ontwikkelen van weerstandscapaciteit reduceert de huidige 
afhankelijkheid van externe markten en fluctuaties van de tarieven afvalstoffenheffing. De financiële 
weerstand binnen Avri is al een aantal jaren ontoereikend om de toegenomen (markt)risico’s te dekken. 
We gaan in gesprek met gemeenten over de mogelijkheden hiertoe. In de begroting 2021 wordt aanvulling 
via de tarieven afvalstoffenheffing aan de gemeenten voorgelegd. 
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We willen de gemeenteraden bedanken voor ieders reactie op de kadernota en zullen de meegegeven kaders 
betrekken in de ontwerp begroting 2021. Deze wordt uiterlijk 15 april 2020 aangeboden aan de gemeenteraden.  
U treft in de bijlage van de kadernota een planning aan van de behandeling van de ontwerp begroting 2021 
inclusief zienswijze termijn. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het dagelijks bestuur van Avri, 
 
 
 
 
 
J. Reus 
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