
                                          
 
AMENDEMENT 
 

Reg.nr. GZDGCB159495/165819 
Naam gemeenteraadsfractie Christen Unie 

Datum 17-06-2021 

Volgnummer A 1 

Behoort bij agendapunt nr. 6.1 

Onderwerp raadsvoorstel Begroting een jaarrekening Avri Zienswijze 
 

 
Ondergetekende(n) stelt / stellen het volgende amendement voor: 
 

 
De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen op:  17 juni 2021 besluit tot de 
volgende wijzigingen in de zienswijze op de begroting 2022 en jaarrekening 2020 Avri: 
 

1. Pagina 1 begroting 2022 

Begroting 2022 

Het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing 2022 komt op €311,- per huishouden. Dit is een stijging van 

5% ten opzichte van het tarief van 2021 (€297,-). In dit tarief zit net als in 2021 een bedrag van €12,- 

om de financiële weerstand op te bouwen. Wij vinden een stijging van het tarief met 5% acceptabel.  

 
te wijzigen in:  
 

Begroting 2022 

 
Het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing 2022 komt op €311,- per huishouden. Dit is een stijging van 

5% ten opzichte van het tarief van 2021 (€297,-). In dit tarief zit net als in 2021 een bedrag van €12,- 

om de financiële weerstand op te bouwen. 

 

2. pagina 2 laatste alinea onder begroting 2022 

“Verder verwachten we dat Avri zoekt naar bezuinigingsmogelijkheden in haar eigen bedrijfsvoering. 

De benchmark die dit jaar uitgevoerd wordt, is wat ons betreft daarvoor de eerste inzet.” 

 
te wijzigen in:  
“”Verder verwachten we dat  Avri zoekt naar bezuinigingsmogelijkheden in haar eigen bedrijfsvoering. 
We verzoeken Avri om met een concreet bezuinigingsplan van 3% op de kosten van het basispakket ( 
in totaal €1.000.000,-) te komen. Zodat de geplande stijging voor 2022 van de afvalstoffenheffing niet 
€14,- maar  €4,- hoeft te bedragen. 



 
 

Toelichting:  
 
In het vorig begrotingsjaar heeft de Avri  de afvalstoffenheffing met € 44,- (17%) fors verhoogd. Daarbij 
was een bedrag opgenomen van €12,- om het weerstandcapaciteit te vergroten. Om de 
afvalstoffenheffing te verlagen heeft de gemeenteraad de suggestie gedaan om het dividend van het 
zonne- en windpark uit te keren en te gebruiken om het weerstandsvermogen aan te vullen en 
eventueel de afvalstoffenheffing met dit bedrag te verlagen. Naast de bijdrage aan het 
weerstandvermogen, waren ook de gelden voor communicatie opgenomen. Ook dit betreft een 
tijdelijke verhoging van de afvalstoffenheffing. 
 
Ook hebben we de Avri  in 2020 gevraagd om de komende tijd ook de mogelijkheden voor 
bezuinigingen op een rij te zetten. Wat ons betreft moet Avri in 2020/2021 een extern 
onderzoeksbureau aantrekken om de bezuinigingsmogelijkheden op te sporen. Wij hebben dit al 
eerder aangegeven in onze zienswijze van 6 juni 2019.  
 
Een jaar later stijgt in het begrotingsjaar de afvalstoffenheffing met 5% van €297 naar €311. Ook laat 
de begroting 2022 een stijgend beeld zien van de baten van de afvalstoffenheffing: 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

afvalstoffenheffing 24715 28702 30421 31513 32613 34283 
 
Deze jaarlijkse stijging van de afvalstoffenheffing is niet wenselijk. Er moet een concreet 
bezuinigingsplan komen. Zelfs als uit de benchmark zou blijken dat de kosten vergelijkbaar zijn met 
andere afvalverwerkers, is het gezien de financiële situatie nodig om een bezuinigingsplan op te 
stellen. De Avri moet meer grip op haar kosten krijgen, dan wel ander prioriteiten in de bedrijfsvoering 
stellen. Zodat niet automatisch jaarlijks de afvalstoffenheffing hoeft te stijgen. En tegelijkertijd dat de 
Avri een gezonde en vitale organisatie kan worden.  
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