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onderwerp: Zienswijze begroting en jaarrekening GR Avri

Geachte heer Brouwer,  

Op 15 april 2022 ontvingen wij van u de ontwerpbegroting 2023 (met een meerjarenraming 
2024-2026) en de jaarrekening 2021. Via deze brief maken wij onze zienswijze op beide 
onderdelen kenbaar. 

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. 

Zienswijzenota
Er is een vertaalslag van de zienswijze op de kadernota richting de meegezonden begroting 
2023. Op onderdelen geldt dat er nader invulling is te geven aan deze zienswijze, daarbij 
wordt deels verwezen naar de eerder opgestelde ‘houtskoolschets’ en reeds op stapel 
staande projecten. Een concreet voorbeeld hiervan is de wijze waarop vorm te geven aan de 
milieustraten van de toekomst. Waarbij het goed organiseren van het gescheiden inzamelen 
van een toenemend aantal grondstofstromen een uitdaging is. 

We blijven graag op de hoogte van en betrokken bij de ontwikkelingen hierin. En uiten 
daarbij onze zorgen over de haalbaarheid van al deze (beoogde) projecten. We sturen aan 
op een duidelijke selectie van projecten op basis van prioriteit, waarop we als raad ook 
invloed kunnen uitoefenen. 
 
Toename kosten (en daarmee van de afvalstoffenheffing)
De tariefstelling van de afvalstoffenheffing gaat omhoog, tegelijk is Avri in staat geweest de 
toename van kosten te dempen. Behaalde of verwachte resultaten vanuit het programma 
GRIP hebben nog geen vertaling gekregen richting begroting, omdat deze nog niet 
gerealiseerd zijn en/of geen structureel karakter hebben. Wij verzoeken om, zodra dit 
mogelijk is, de baten vanuit het GRIP programma ook inzichtelijk te verwerken in de 
begroting in de navolgende jaren.
 
In de meerjarenbegroting van Avri wordt ervan uitgegaan dat de tarieven voor het verwerken 
van restafval sterk zullen stijgen. Om deze stijging te dempen is het voorstel om dit nadeel in 
2024 te dekken door een onttrekking van € 6 ton uit de zgn. ‘egalisatievoorziening’, wat in 
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feite een reservering van middelen betreft uit de algemene reserves van Avri. Anderzijds is 
er de opgave om verder in te zetten op het verminderen van de hoeveelheid in te zamelen 
restafval en het verbeteren van de verschillende grondstofstromen. Wij stellen een positieve 
zienswijze voor ten opzichte van de voorgestelde maatregelen. 

Weerstandsvermogen en doelvermogen
Er is een duidelijke strategie omtrent het (blijvend) versterken van het weerstandsvermogen, 
mede door het opbouwen van meer doelvermogen in relatie tot het op termijn overdragen 
van de stortplaats aan de provincie. 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 zich 
voordoen. 

IBOR-taken als onderdeel van het pluspakket
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 van 4,2%, wat 
neerkomt op €122.000. Hierbij is uitgegaan van het takenpakket zoals voor 2022 binnen de 
DVO met elkaar overeengekomen is. 
Een deel van dit werk wordt uitgevoerd vanuit sociale doelstellingen, waarbij we ook mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten om het werk uit te voeren. Voor de komende 
jaren wordt een afname van de inzet van SW-ers en Participatiemedewerkers (P-wetters) 
voorzien. Dit heeft direct consequenties voor de wijze waarop het werk te organiseren is en 
de daarmee gemoeide kosten. We blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen en 
alternatieven hierin. 

Overheadkosten
Als gemeente zijn we kritisch op onze overheadkosten. Vanuit de zienswijze op begroting 
van het lopende jaar is ook aan Avri gevraagd hier kritisch op te zijn. Mede daarom is ook 
besloten tot deelname aan benchmark-onderzoeken van de branchevereniging NVRD om te 
onderzoeken waar besparingsmogelijkheden liggen ten aanzien van de overheadkosten. De 
uitkomsten hiervan zijn reeds met betrokken gemeenten gedeeld, maar nog niet uitvoering 
besproken. Wij blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen hierin en de kansen die 
Avri benut om het totaal aan overheadkosten, daar waar dat haalbaar en reëel is, naar 
beneden te bewegen.

Zienswijze jaarrekening 2021
De gemeenteraad nam kennis van de jaarrekening 2021 en geeft aan u het navolgende 
mee.

Bevindingen accountant
Net als de accountant vragen we als gemeente om aandacht voor de toename in de risico’s 
op mogelijke onrechtmatige aanbestedingen als gevolg van toenemende krapte op de 
arbeidsmarkt en langere levertijden van materieel.

Positief behaald resultaat
We zijn verheugd dat Avri een positief resultaat heeft weten te realiseren. Ook al is dit voor 
een belangrijk deel gerealiseerd door incidentele meevallers. We hanteren een positieve 
zienswijze ten aanzien van het aanwenden van dit financieel resultaat ten behoeve van de 
weg naar financieel herstel (opbouw weerstandsvermogen) van Avri. 

Resultaten IBOR-taken
Een deel van het beschikbaar gesteld budget ten behoeve van de uitvoering IBOR-taken is 
onbenut gebleven terwijl buiten de gevraagde kwaliteit op onderdelen niet is behaald. Als 
gemeente willen we dit graag anders zien. We dringen daarom aan op een proactieve 
aanpak van mogelijke risico’s die ertoe (kunnen) leiden dat niet aan de afgesproken norm 
wordt voldaan. Hiervoor beogen we afstemming op regionaal niveau met Avri en de 
verschillende IBOR-gemeenten. Hiervoor is al een eerste aanzet gedaan. 
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Met vriendelijke groet,
namens de gemeenteraad van Buren,
de griffier,                                              de voorzitter,
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drs. J.J. Rochat                                         J.P.M. Meijers


