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Geachte Raad,
Wij bieden u bijgevoegd de vastgestelde Kadernota 2022 van Gemeenschappelijke Regeling (GR) Avri aan.
Deze is behandeld en vastgesteld in het Dagelijks Bestuur van 9 december 2020. Artikel 27 van de GR Avri
bepaalt dat het Dagelijks Bestuur van Avri vô3r 15 april van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor
de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de gemeenteraad voorlegt. Wij
geven daar via bijgevoegde Kadernota 2022 invulling aan.
In 2022 continueren we de ingezette koers van 2021 waarbij we ons richten op het behoud van de kwaliteit
van grondstofstromen en het realiseren van prijsstabiliteit. Dit doen we door te zoeken naar nieuwe
manieren om (grondstof) opbrengsten te genereren en kosten te beheersen in alle stappen van de keten
van circulariteit, maar ook door ons weerstandsvermogen te verbeteren.
We zijn regionaal betrokken en werken actief samen met inwoners en gemeenten aan een schone
leefomgeving. We willen hierbij onze maatschappelijke toegevoegde waarde bieden op circulariteit,
duurzaamheid en inclusiviteit, waarbij we continue de balans zoeken met een kostenbewuste en efficiënte
uitvoering van taken en dienstverlening die aansluit bij de behoeftes van gemeenten en inwoners.
In de kadernota 2022 leest u meer over deze kaders en uitgangspunten voor de begroting 2022.
In aanvulling op de bepalingen uit de GR hebben we de kadernota 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan
het Algemeen Bestuur van Avri (10 februari 2021). Hiermee bieden we een extra gelegenheid om tijdig het
gesprek te voeren over de kaders voor de begroting en zodoende meer grip aan de voorkant van het
begrotingsproces te creëren. Raadsleden zijn via de voorafgaande platformbijeenkomst van Avri (8 januari
2020) over de kadernota geïnformeerd. Via deze kadernota proberen wij zodoende invulling te geven aan
het regionale initiatief van raadsleden om de grip op gemeenschappelijke regelingen te vergroten.
De behandeling van de kadernota door het Algemeen Bestuur leidde niet tot bijstellingen of aanvullende
kaders. Wel werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het inzetten van communicatie. In de begroting
2022 zal hier invulling aan worden gegeven.
De uitgangspunten in deze Kadernota 2022 vormen de basis voor de ontwerp Begroting 2022 van Avri.
Deze wordt uiterlijk 15 april 2020 aangeboden aan de gemeenteraden. U treft in de bijlage van de
kadernota een planning aan van de bestuurlijke behandeling van de Begroting 2022 (inclusief zienswijze
termijn).
Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van Avri,
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Aan is een samenwerkingsverband van de gemeenten Buren. Cuiemborg, Neder-Betuwe, Maasdriei.
Tiei, West Betuwe, West Maas es Waal en Zaltbommel.

