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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel vanuit het Presidium;

overwegende dat de raad op 12 november 2020 een motie aannam waarin hij uitsprak een onderzoek

te willen naar de feiten, omstandigheden en communicatie naar de raden rondom de overdracht van

de Avri-stortplaats naar de provincie Gelderland;

overwegende dat de raad op 26 januari 2021 besloot over de kaders voor dit onderzoek;

overwegende dat Necker van Naem de opdracht heeft gekregen dit onderzoek te gaan verrichten

onder begeleiding van een tijdelijke begeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de

raden van de in Avri deelnemende gemeenten;

besluit:

kennis te nemen van het onderzoeksrapport "storten en tekorten". Gezamenlijk raadsonderzoek

naar de stortplaats Avri'.

2. in te stemmen met de conclusies:

1. De opvolging van het signaal over mogelijke rekenrenteverlaging en contact met de

provincie bleef te lang en te veel een ambtelijke kwestie.

2. Het beeld van Avri en de provincie bij de uitgangspunten van het overlegtraject over de

rekenrenteverlaging verschilde. De bestuurlijke afstand tussen Avri en de provincie was

groot.

3. Avri ¡s te weinig politiek-bestuurlijk sensitief geweest bij het inschatten van de gevolgen

van het advies om de rekenrente te verlagen en het contact met de provincie.

4. De gemeenteraden en het AB zijn stap voor stap geïnformeerd over ontwikkelingen rondom

de verlaging van de rekenrente via P&C-documenten en platformbijeenkomsten, maar ook

hierin heeft Avrite weinig pol¡tiek-bestuurlijke sensitiviteit laten zien.

5. Het informeren van gemeenteraden na het besluit van GS om PS voor te stellen de

rekenrente te verlagen, had in belangrijke mate tot doel hen te mobiliseren tot protest tegen

de provincie. Dit heeft deels averechtse gevolgen gehad.

6. Dé Avri bestaat niet. Gemeenten nemen verschillende diensten af en betrokkenheid van

raden is verschillend georganiseerd. Dit bemoeilijkt het gezamenlijk en eensgezind

tegemoet treden van Avri.

7. Gemeenten geven beperkt invulling aan hun eigenaarschap van Avri. Meer aandacht voor

die rol had kunnen bijdragen aan het tijdig signaleren van de urgent¡e van - toen nog -
mogelijke rekenrenteverlaging.
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8. De lijnen van informatievoorziening en sturing tussen gemeenteraden, colleges en Avri zijn

niet eenduidig en lopen in de praktijk door elkaar. De rol van het AB is beperkt, in

tegenstelling tot wat op basis van de GR Avri verwacht mag worden.

9. Gemeenteraden, colleges en ambtelijke organisaties van gemeenten zijn onvoldoende

toegerust om adequaat tegenspel te bieden aan Avri.

de aanbevelingen (lessen) over te nemen:

1. Besef dat hoe technisch een onderwerp ook is, er altijd een politieke component bestaat

die ineens urgent kan worden. Bestuurlijke betrokkenheid, of een systeem om indien nodig

snel te kunnen opschakelen, is dan ook essentieel.

2. Aandacht vanuit de gemeenten voor de eigenaarsrol verdient versterking. Dat betekent

onder meer een zichtbare en duidelijke rol voor colleges (in DB/AB) en ambteli¡k tegenspel

vanuit gemeenten zelf.

3. Het goed betrekken en positioneren van gemeenteraden gaat niet vanzelf, maar vergt een

stevige investering. Hierin hebben zowel Avri en colleges, als de gemeenteraden zelf een

rol.

4. Dat een goede ontsluiting van informatie belangrijk is in sturing op en verantwoording door

een gemeenschappel'rjke regeling spreekt voor zich. De asynchrone betrokkenheid van de

verschillende spelers binnen de gemeenschappelijke regeling onderstreept het belang van

dit punt echter extra.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 28 septem ummer 2021/102,

Servaas
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