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Informatie t.b.v. raadsleden.
Vr.gr.
Govert
Van: Bestuurssecretariaat [mailto:Bestuurssecretariaat@avri.nl]
Verzonden: maandag 15 juli 2019 10:38
Aan: Erik de Vries <vries@avri.nl>; Gemeente Buren <gkeller@buren.nl>; Joost Reus
<J.Reus@culemborg.nl>; Gemeente Maasdriel <e.vanhoften@maasdriel.nl>; Gemeente Neder
Betuwe <ssomeren@nederbetuwe.nl>; Frank Groen <FGroen@tiel.nl>; Govert van Bezooijen
<Govert.van.Bezooijen@WestBetuwe.nl>; Gemeente West Maas en Waal
<tdvree@westmaasenwaal.nl>; Gemeente Zaltbommel <wposthouwer@zaltbommel.nl>; Griffie
Buren (griffier@buren.nl) <griffier@buren.nl>; Griffie Culemborg <Griffie@culemborg.nl>;
Griffie Maasdriel <Griffier@maasdriel.nl>; Griffie Nederbetuwe <griffie@nederbetuwe.nl>;
Griffie Tiel <griffie@tiel.nl>; Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl>; Griffie West Maas
en Waal (griffie@westmaasenwaal.nl) <griffie@westmaasenwaal.nl>; Griffie Zaltbommel
<griffie@zaltbommel.nl>; Alex van Drunen <A.vanDrunen@maasdriel.nl>; Anke Schimmer
<aschimmer@westmaasenwaal.nl>; Esther Zondag <e.zondag@maasdriel.nl>; Henk Bergsma
<HBergsma@tiel.nl>; Karolijn van Ginneken <kginneken@buren.nl>; Kort
(jkort@nederbetuwe.nl) <jkort@nederbetuwe.nl>; Martine Kriesch
<mckriesch@zaltbommel.nl>; Nicole Aarts <Nicole.Aarts@WestBetuwe.nl>; Peter van der Berg
<pberg@nederbetuwe.nl>; Tanja van Rossum <T.van.Rossum@Culemborg.nl>
CC: Yasmina Parodi <parodi@avri.nl>
Onderwerp: Avri Jaarbericht 2018
Geachte heer, mevrouw,
Bijgaand Avri Jaarverslag 2018 stuur ik u met plezier toe. Met mijn medewerkers kijk ik terug op een
bewogen en productief 2018. We werkten aan innovaties om nog efficiënter te kunnen werken, aan
het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, aan het betrekken van inwoners bij
het nieuwe beleid, en nog veel meer.
Twee ontwikkelingen krijgen in het jaarverslag extra aandacht: de voorbereidingen van het nieuwe
afvalbeleid en de overgang van taken in het beheer van de openbare ruimte van de gemeente
Neerijnen naar gemeente West Betuwe. Het jaarbericht geeft u een goed beeld van de vele facetten
van Avri en de doelen die wij in 2018 behaald hebben.
Met vriendelijke groet,
E.J. de Vries
Secretaris
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Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u
bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Avri staat door de
elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging
van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

