
Avri
Meersteeg 15
4191 NK  GELDERMALSEN

Zaltbommel,

Geacht bestuur,

In  uw brief  van  14  april  2022  heeft  u  ons  verzocht  om een  zienswijze  over  de  voorlopige 
begroting 2023 incl. meerjarenraming t/m 2026 aan u kenbaar te maken. In deze brief leest u 
onze zienswijze.

Wij geven een positieve zienswijze op de begroting 2023 met de kanttekening dat wij aandacht 
vragen voor prioritering en planning van de ambities van Avri. 

De conceptbegroting 2023 is opgesteld in lijn met de kadernota die we eerder van u
ontvingen. In de zienswijzenota wordt een duidelijke reactie gegeven op de
door ons ingediende zienswijze op de kadernota. 
Het is goed om te lezen dat we in gesprek gaan met Avri om het strategische koersplan en de 
houtkoolschets te bespreken. 

In onze zienswijze hebben wij ook onze zorgen geuit over het gebrek aan focus en hebben we 
gevraagd om de ambities te ordenen in tijd, haalbaarheid en prioriteit. 
U geeft in de zienswijzenota aan dat de prioriteiten en planning in nauw overleg met het nieuwe 
bestuur wordt bepaald. Dit begrijpen wij, maar een goede planning is essentieel voor de 
organisatie. Wij willen hier dan ook extra aandacht voor vragen.

Afvalstoffenheffing
De begroting stelt voor de gemiddelde afvalstoffenheffing in 2023 met € 11 te verhogen. 
Dit betreft een stijging van de afvalstoffenheffing van 4%. 
Het is duidelijk dat de stijging afkomstig zijn van de marktontwikkelingen en operationele kosten, 
kosten  die  niet  door  Avri  beïnvloedbaar  zijn.  Wel  is  er  zichtbaar  grip  op  de  overige 
ontwikkelingen, wat zich vertaald in besparingen.
Het is goed te zien dat Avri hierdoor nog onder het landelijk gemiddelde blijft. 
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Er wordt aangegeven om de variabele tarieven gelijk te houden (prijspeil 2022) en om de stijging 
volledig door te voeren in het basistarief. Wij kunnen deze gedachte ondersteunen, omdat de 
tarieven kostendekkend zijn.

Opbouw weerstandsvermogen
In het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing 2023 zit net zoals vorig jaar € 12,- verwerkt om de  
financiële weerstand weer op te bouwen. Vanaf 2015 is de financiële weerstand niet optimaal, 
dat wil zeggen dat het weerstandsvermogen onder de vastgestelde factor van 1,0 ligt. 
We zien weer een voorzichtige opbouw van het weerstandsvermogen en dat doet ons deugd. 
We zullen nog wel  de komende jaren moeten focussen op het  opbouwen van de reserves. 
Opgemerkt wordt dat dit bedrag niet voldoende is om het weerstandsvermogen volledig aan te 
vullen en alle risico’s volledig te dekken.  

Wij zien graag uw reactie met de wijze waarop de gegeven zienswijze is verwerkt in de
vastgestelde begroting.
We zien een verdere samenwerking met vertrouwen tegemoet.

De raad voornoemd,

drs. M.S.P.(Monique) Muurling    P.C. (Pieter) van Maaren
raadsgriffier                                  voorzitter
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