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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 15 oktober 2020 
 
(Digitaal via Teams) 
 
 

   
Aanwezige AB-leden   
gemeente Buren De heer P. Neven Lid AB 
gemeente Culemborg De heer J.A.W.A. Reus Voorzitter DB en AB  
gemeente Maasdriel De heer E.H.C. Hoften Lid AB 
gemeente Neder-Betuwe De heer S.H.R. van Someren Lid DB en AB 
gemeente Tiel De heer F. Groen Lid AB 
gemeente West Betuwe Mevrouw A. IJff Lid AB 
gemeente West Maas en Waal De heer A.H.M. de Vree Lid AB 
gemeente Zaltbommel De heer W. Posthouwer Lid DB en AB 
   
Woordvoerders namens Avri De heer W. Brouwer Directeur Avri / secretaris Bestuur 
   
Afwezig m.k.   
   
 
 

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  De voorzitter opent de vergadering om 09.04 uur en verwelkomt alle aanwezi-
gen. 
 

2 Vaststellen agenda De agenda is op het laatste moment nog gewijzigd in verband met twee inge-
komen brieven. Daarnaast zijn als extra punten opgenomen 7.2 (vanwege de 
huidige ontwikkelingen) en 7.3 (is schriftelijk afgehandeld staat op de agenda 
om het besluit in deze vergadering te bekrachtigen). 
 
Zoals aangegeven op de agenda wordt de Aanbesteding accountant in een be-
sloten gedeelte afgehandeld. De reden hiervoor is omdat de procedure nog niet 
is afgerond. De brief naar Provinciale Staten (7.2) wordt in het openbare gedeel-
te besproken, de tactiekbespreking wordt ook in het besloten gedeelte behan-
deld. 
 
De heer Brouwer geeft aan dat hij een presentatie had voorbereidt met de latest 
estimate. Echter kan hij zijn scherm niet delen. De presentatie wordt toegevoegd 
aan het verslag (zie bijlage 1).  
 
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Mededelingen Geen schriftelijke mededelingen. 
 
De heer Van Hoften geeft aan dat hij vanuit de ambtelijke ondersteuning de op-
merking heeft gekregen dat er weer punten op de agenda staan die vooraf niet 
besproken zijn met het RBA, zoals 7.1. Ook punt 5 heeft hij niet voor kunnen be-
spreken met zijn medewerkers. 
 
De heer Brouwer legt uit dat 7.1 inderdaad niet is besproken. Dit heeft te maken 
met de aanbestedingsprocedure, die vertrouwelijk is en waar niet van afgeweken 
kan worden. Punt 5 is de besluitenlijst en deze was inderdaad later dan gebrui-
kelijk. 
 
De voorzitter stelt voor om punt 5.1 door te schuiven naar de volgende vergade-
ring. Actie BS  
 

4. Ingekomen stukken  

4.1 Brief Provincie Gelderlande 
– begroting 2021 
 

Vragen naar aanleiding van: 

• Wat betekent onder repressief toezicht?  
De heer Brouwer: dit is de lichtste vorm van toezicht en meer een technische 
opmerking. We gaan door zoals we al jaren doen.  
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De voorzitter merkt op dat met het oog op de stortplaats dit wel eens zou kunnen 
veranderen.  
 
De brief wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 

4.2 Brief Gemeente West Betu-
we – benoeming mevrouw 
IJff als AB lid 
 

De brief wordt ter kennisgeving aangenomen. 
Mevrouw IJff wordt (nogmaals) van harte welkom geheten. 

5. Besluitenlijst en actielijst 

5.1 Besluitenlijst AB 10 sep-
tember 2020 

De besluitenlijst van 10 september 2020 schuift door naar de agenda van 17 de-
cember 2020.  
 

5.2 Actielijst De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. Actie BS  
 

6. Terugkoppeling Platform-
bijeenkomst 9 september 
2020 en raadsinformatie-
avond 7 oktober 2020 

De bijeenkomst van 9 september is in de vorige vergadering al besproken.  
 
Raadsinformatiebijeenkomst 7 oktober 2020:  
Op deze avond is de begrotingswijziging besproken en voornamelijk de stort-
plaats.  
 
Reacties vanuit de gemeenten: 

• De informatie kwam onverwachts en zo laat, vooral schrok men van het 
forse bedrag. 

• Het rommelt in de raden en er worden veel vragen gesteld. We moeten 
goed kijken hoe we dit op kunnen lossen. 

• Goed dat de raadsleden meegenomen zijn. In dit geval waren zij en de 
ambtenaren zelfs eerder geïnformeerd dan de AB Leden. 

• Volgens een Oud-statenlid zou er een verordening (IPO-) moeten zijn, 
dat de Provincie zelf moet betalen. 

 
De heer Brouwer geeft aan dat alles juridisch gecheckt is en de Provincie is be-
voegd om dit te doen. Het kan geen kwaad om aan de achterkant in contact te 
komen en dit uit te zoeken. 
 
De voorzitter geeft aan dat we in de communicatie goed zullen opletten dat alle 
partijen meegenomen worden. 
 

7. Ter besluitvorming 

7.1 AB voorstel Aanbesteding 
accountant 

Wordt na afloop in een besloten setting afgehandeld. 

7.2 Brief naar Provinciale staten Het DB stelt voor om de brief, die inmiddels in alle colleges is geweest, door alle 
AB leden te laten ondertekenen en vandaag te laten versturen. Vrijdagmiddag 
volgt nog een gesprek met de gedeputeerden.  
 
De tactiek wordt in het besloten gedeelte besproken, maar zijn er nu opmerkin-
gen naar aanleiding van de brief? 
Alle gemeenten zijn op z’n zachts gezegd verbaasd, dan wel furieus over dit be-
sluit. De een vond de brief van het DB aan Gedeputeerden Staten behoorlijk 
stevig, terwijl het van de ander steviger mocht. Wat vooral overheerst is de vraag 
hoe krijgen we dit opgelost?  
 
De gemeenten willen graag de brieven zo snel mogelijk hebben om te kunnen 
delen met de raad en zijn blij met de actie die in gang is gezet. Wat de gemeen-
ten zou helpen is een actieplan, zodat iedereen dezelfde informatie heeft en 
weet wat er gaat gebeuren en al gebeurd is. Ook zou de raad graag willen weten 
welke fracties al benaderd zijn en welke niet. 
 
De heer Brouwer laat weten dat Avri op dit moment bezig is met het maken van-
een filmpje en het schrijven van moties/amendementen. Vrijdagmiddag na het 
gesprek met de Gedeputeerden krijgen de AB leden een terugkoppeling. Hij zal 
het een en ander op een rijtje zetten. Actie WB  
Voor de lobby vraagt hij de AB leden door te geven welke fracties zijn benaderd, 
zodat hij hier een overzicht van kan maken. Actie Allen/WB 
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Er wordt afgesproken dat: 

• De brief zo snel mogelijk de deur uitgaat en dat zowel de AB leden, de 
griffies en de RBA leden een kopie krijgen. Actie WB/BS  

• de AB leden op vrijdagmiddag om 17.00 uur een terugkoppeling krijgen 
via teams. Actie WB/BS  

 

7.3 AB voorstel Inspraak ASV De heer Brouwer geeft een korte toelichting waar dit voorstel over gaat en waar-
om het schriftelijk afgehandeld moest worden. Het voorstel staat vandaag op de 
agenda om nog even te bekrachtigen. 
 
Besluit: het AB heeft het voorstel Inspraak ASV 2021 schriftelijk vastgesteld en 
besluit hiermee de concept Afvalstoffenverordening 2021 voor inspraak ter inza-
ge te leggen. 
De inspraaknota wordt in de vergadering van december voorgelegd aan het AB. 
 

8. Ter bespreking 

8.1 Terugkoppeling IBOR Dit punt komt te vervallen en komt alleen terug op de agenda wanneer er iets te 
melden is. 
 

8.2 Bestuurlijke Speerpunten 
DB 2020 (o.a. GRIP, incon-
tinentiemateriaal en papier) 

De heer Posthouwer geeft een korte toelichting over het programma GRIP. 
Het programma komt in de vergadering van december terug ter besluitvorming. 
Het is de bedoeling om twee keer paar GRIP te bespreken in de AB vergadering, 
namelijk in april en september. 
 
Naar aanleiding van: 

• Goed verhaal, complimenten. 

• Als het klaar is, bespreek dit dan ook met de raden. Op deze manier 
weten zij wat er allemaal bij komt kijken. 

• Hoe groot wil je de stuurgroep hebben? De heer Posthouwer: groot ge-
noeg om slagvaardig te kunnen zijn; de namen die we op het oog heb-
ben en misschien nog eentje erbij. 

 
De voorzitter stelt voor om GRIP in de Platformbijeenkomst van november te be-
spreken. 
 

9. Ter informatie Geen punten ter informatie. 
 

10. Rondvraag  

10.1 Incontinentiemateriaal en 
papier 

De heer de Vree vraagt of incontinentiemateriaal en papier ook nog behandeld 
wordt of wordt dit een onderdeel in het programma GRIP. 
 
Incontinentiemateriaal (inco): 
De heer Brouwer geeft de laatste stand van zaken weer. Op dit moment is Avri 
bezig met een inventarisatie in samenwerking met het RBA en Simone Lindhout. 
Waar staan we, welke varianten zijn er en willen de gemeenten. Daarna kan de 
kostprijs berekent worden en de bandbreedte uitgezocht worden. Ook de juridi-
sche grondslag moet vastgelegd worden. Maandag staat inco in ieder geval 
weer op de agena van het RBA. 
 
Papier: 
Met de papierverenigingen zijn we bezig om handen en voeten te geven aan de 
pilots. Door corona is alleen het adopteren van een ondergrondse container 
makkelijk te regelen. Er zijn overleggen ingepland met de verenigingen om te 
kijken hoe we gaan starten. 
 
De heer De Vree zou graag meer informatie krijgen die gedeeld kan worden met 
de raadsleden, zodat zij weten waar wij mee bezig zijn. 
De voorzitter vraagt aan de heer Brouwer en mevrouw Wierda (communicatie) 
om de stand van zaken over papier mee te nemen in de e-letter. Actie WB/TW 
 
Binnenkort worden de vergaderstukken voor december verstuurd. Hierbij zit een 
tarieventabel en hierin zullen tijdelijke bedragen staan. Uit voorzorg wordt het 
hoogste bedrag (van de bandbreedte) gebruikt.  
 
Betekent dit dat gemeenten die alleen uitgaan van een vergoeding voor kwets-
bare ouderen, toch het hogere bedrag moeten betalen? 
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De heer Brouwer: nee, nadat de gemeenten aangegeven hebben wat ze willen, 
wordt de tabel aangepast met de kosten per gemeente. Deze definitieve versie 
van de tabel wordt in de vergadering van december vastgesteld. En het geldt al-
leen voor die periode dat we daadwerkelijk gaan inzamelen.  
De reden van deze werkwijze: verlagen van een belasting of heffing kan altijd 
nog, maar verhogen kan niet meer lopende het jaar. Vandaar dat nu eerst het 
hoogst mogelijke bedrag wordt vastgesteld in de tarieventabel van december. 
 

10.2 Regionale accountants-
dienst 

De heer Posthouwer vraagt of we in combinatie met andere GR-en kunnen gaan 
kijken of er een regionale accountantsdienst opgezet kan worden. 
 
De heer Van Someren weet niet wat de laatste stand van zaken is, maar hij 
heeft al een poos niets hierover vernomen van zijn gemeentesecretaris. Als het 
AB het een goed idee vindt, stelt hij voor dat iedereen dit met zijn/haar eigen col-
lege bespreekt. 
 

10.3 Incontinentie materiaal Mevrouw IJff geeft aan dat inco in de raad besproken is. Zij zijn voor apart inza-
melen, maar er is wel zorg over de kosten. De raad wil graag een aantal scena-
rio’s met het prijskaartje voorgelegd krijgen. Zij verlengen in ieder geval de fi-
nanciële regeling voor 2021 en gaan ervan uit dat de inzameling per 2022 wordt 
geïmplementeerd. Gebeurt dit eerder, dan moet het terug komen in de raad. 
 

10.4 Afscheid De heer De Vree neemt vandaag afscheid als AB lid. Hij dankt iedereen hartelijk 
voor de mooie jaren, goede discussies en fijne samenwerking. Zijn laatste werk-
dag is op 30 november a.s. 
 
De voorzitter bedankt de heer De Vree voor zijn kritische maar vooral construc-
tieve inbreng.  
 

11. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen. De openbare vergadering wordt om 10.03 
uur afgesloten. Na een korte pauze volgt het besloten gedeelte. 
 
De heer Groen vraagt of de raadsrapporteur van Tiel wel mag aanhaken bij het 
besloten gedeelte. De voorzitter geeft aan dat het officieel niet mag, maar gezien 
de perikelen stortplaats mag de raadsrapporteur wel bij dat deel aanwezig blij-
ven, maar helaas niet bij de bespreking over de accountantsaanbesteding. 
 

  
✓  Acties die bij het gereedkomen van het verslag reeds zijn uitgevoerd, zijn in het verslag gemarkeerd met 

een ‘vinkje’ en komen niet terug in de actielijst. 
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Tonnage grondstoffen overall

Bevindingen update:
- Na toename tonnen grondstoffen

tijdens Corona lockdown, lichte afname
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Tarieven grondstoffen overall
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Papier
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Tonnage:
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Toelichting vervuiling grondstoffen

Sinds nieuw inzamelbeleid meer vervuiling bij
papier, pmd en textiel

Avri zet in overslaghal duidelijk zichtbare vervuilde
vrachten grondstoffen over naar restafval

- Lagere baten grondstoffen

- Verwerkers papier en textiel rekenen aanvullende
kosten voor afvoer vervuiling
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rekening als % vervuiling norm (3%) overschrijdt
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Conclusie

Corona leidt tot onstabiliteit in aanbod,
markt en vervuiling

Schone grondstoffen zijn noodzakelijk

Om meer opbrengsten te hebben

Om kosten te besparen

En daarmee onze doelen te halen

A,.vri SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLANLJ

17

9




