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Onderwerp Zienswijze begroting Avri 2023

Geacht bestuur,

Zienswijze begroting 2023
De gemeenteraad nam kennis van de begroting 2023 (inclusief de meerjarenbegroting tot en met 
2026) en geeft aan u het navolgende mee. 

Toename van de grondstofprijzen
Door de huidige inflatie is een sterke stijging in de grondstofprijzen zichtbaar, in de begroting is deze 
stijging niet doorgerekend in de cijfers. Wij vragen u deze stijging te monitoren en de financiële 
effecten hiervan tijdig aan ons te communiceren. 

Zorgen over personele bezetting 
Helaas heeft ook de Avri last van de grillige arbeidsmarkt, mede hierdoor zijn niet al de geplande 
projecten in 2021 afgerond en daarom doorgeschoven naar het huidige jaar. Dit is een toevoeging aan 
de reeds geplande projecten voor 2022. Gezien de personele tekorten zijn wij benieuwd welke invloed 
deze ophoping van projecten betekent voor 2023. Wij vragen u dan ook om ons op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen betreffende de voortgang van deze projecten en de personele 
bezetting. 

Risico’s voor het weerstandsvermogen van de stortplaats
Er is een duidelijke strategie omtrent het (blijvend) versterken van het weerstandsvermogen, mede 
door het opbouwen van meer doelvermogen i.r.t. het op termijn overdragen van de stortplaats aan de 
provincie. De stijgende rente blijft zorgelijk en behoeft aandacht. Uit de begroting blijkt echter ook dat 
er een geschil loopt met de PDB-verwerker en dat dit geschil in 2024 wordt bijgelegd. Op deze 
aanname is reeds vooruitgelopen wat betreft het totaal aan (geïndexeerd) risicoprofiel. We blijven 
graag tussentijds op de hoogte als er zich bijzondere ontwikkelingen omtrent dit geschil en de 
stijgende rentes voordoen. 

IBOR-taken als onderdeel van het pluspakket

Gesprek over realistischere begroting
De begroting van de GR Avri voor 2023 heeft direct impact op de kosten voor uitvoering van de IBOR-
taken in hetzelfde jaar (en de hiervoor nog nader op te stellen werkbegroting). We zien voor 2023 een 
toename van kosten voor uitvoering van de IBOR-taken en maken ons zorgen over het realisme van 
deze begroting ten aanzien van de prijsstijgingen in de markt. Ook zien wij de heroverwegingen niet 
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terug in de begroting en blijven daarom ook graag met u in gesprek om te komen tot betere lange 
termijn oplossingen.
 

Inzet van P-wetters uit Neder-Betuwe
Een deel van het werk wordt uitgevoerd vanuit sociale doelstellingen, waarbij onze gemeente ook 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzet om het werk uit te voeren. Wij zijn blij dat er P-
wetters worden ingezet, wat tevens resulteert in een kostenbesparing. Wel willen wij benadrukken dat 
er bij de inzet van P-wetters in onze gemeente gebruik wordt gemaakt van P-wetters uit Neder-
Betuwe. 

De invloed van de klimaatverandering op de beeldkwaliteit
In 2021 hebben we in Nederland een zeer natte zomer gehad, dit heeft geresulteerd in het niet 
behalen van de gevraagde beeldkwaliteit. Deze natte zomer lijkt gezien de afgelopen jaren eerder een 
regel te zijn dan een uitzondering. In de begroting van de GR Avri voor 2023 heeft u geen rekening 
gehouden met een vergrote kans op groeizaam weer door natte zomers, wij vragen de Avri om ook in 
het kader van het beheer van onze openbare ruimte meer aandacht te hebben voor de uitschieters in 
onze weersomstandigheden en de financiële risico’s hiervan in de toekomst op te nemen in de 
begroting. Ook willen wij tijdig geïnformeerd worden over de onverwachte effecten van extreme 
weersomstandigheden op de beeldkwaliteit. 

Met in acht name van bovenstaande kanttekeningen kunnen wij instemmen met voorliggende 
begroting 2023 en zien wij een verdere samenwerking met vertrouwen tegemoet. De gemeenteraad 
heeft in zijn vergadering van 09 juni 2022 ingestemd met de begroting 2023 en meerjarenraming 
t/m 2026.

Met vriendelijke groet,
de gemeenteraad van Neder-Betuwe,
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