
Wettelijke grondslag schriftelijke raadsvragen: Gemeentewet artikel 155 
1. een lid van de raad kan het college of de burgemeester mondeling of schriftelijk vragen stellen. 

Bestuurlijke grondslag schriftelijke raadsvragen: Reglement van orde artikel 34, 34a en 34b 
- artikelgewijze toelichting zie bijlage! 

 
Aan het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Neerijnen 
 
Neerijnen, 5 juni 2018        
 
Onderwerp: tariefsverhoging AVRI 
 

□ aankruizen wat van toepassing is! 

 Artikel 34 
Schriftelijke vragen 

Beantwoording gewenst: 
x schriftelijk binnen 30 dagen 
□ mondeling in eerstvolgende raadsvergadering 

□ Artikel 34a 
Vragen actueel politiek onderwerp 

- indienen schriftelijk 24 uur vóór raadsvergadering 
- beantwoording mondeling in de raadsvergadering 

X Artikel 34b 
Schriftelijke technische vragen 

- indienen schriftelijk kort en bondig geformuleerd 
- beantwoording schriftelijk uiterlijk binnen 2 werkdagen 

 
Inleiding: 

De afgelopen weken is er veel “commotie”ontstaan over met name de forse tariefsverhoging door 

de AVRI van “legingen” van restafval. 

Deze tariefsverhoging wordt veroorzaakt doordat er minder restafval wordt aangeboden en de 

kosten van de AVRI (nagenoeg) gelijk blijven 

Vragen: 

 

Vraag 1. 

Klopt bovengnoemde redenering m.b.t. de tariefsverhoging? 

 

Vraag 2 

Wanneer het aanbod vermindert, ligt het dan niet voor de hand dat ook de kosten van het ophalen 

afnemen. 

Is daar naar gekeken en zo ja, wat is het resultaat daarvan? 

 

vraag 3 

Kan in algemene zin worden gezegd dat beter scheiden door die inwoners die zich daar actief voor 

inzetten onvoldoende loont? Immers degenen die nu al minder aanbieden, moeten straks voor hun 

leging (veel) meer gaan betalen? 

 

Ligt het niet voor de hand dat juist degenen die nu actief scheiden worden beloond? 

 

vraag 4 

Onlangs is het grootste zonnepark van Gelderland (bij de AVRI) officieeel geopend. 

 

In een recent You Tube filmpje heeft de directeur van de AVRI aangegeven dat de winst/revenuen 

van het zonnepark kunnen worden ingezet om de tarieven voor het ophalen van afval te 

verminderen. Het bestuur van de AVRI kan daartoe besluiten. 

Heeft het bestuur zich daarover al een mening gevormd? Wat is die mening? 

Wat is uw standpunt in dezen? 

 

Hoe is het standpunt van de directeur van de AVRI te rijmen met uw eerdere opvatting dat de raden 

geen zeggenschap hebben op de aanleg van een zonnepark op het AVRI terrein. 



(NB Dit antwoord kwam na een vraag mijnerzijds of de raad van Neerijnen niet betrokken had 

moeten worden bij de besluitvorming over een zonnepark op het AVRI  terrein. 

 

Ik stel het op prijs, gezien de actualiteit van het onderwerp, om op zo kort mogelijke termijn uw 

antwoord te ontvangen 

 

Ed van Tellingen 
Vóór Neerijnen 
 
 
 
 
 



  


