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Beantwoording raadsvragen LLBWB inzake onderzoek AVRI

Inleiding
De Griffie heeft onderstaande vragen ontvangen vanuit de fractie LLBWB inzake het regionale onderzoek
AVRI. De gemeenteraad van West Betuwe heeft zich in zijn raadsvergadering van 17 december jl. aangesloten
bij het doen van een regionaal onderzoek naar de gang van zaken rondom het nazorgfonds voor het beheer van
afvalstortlocaties. Ter vergadering lag een notitie voor vanuit de griffiers van 7 van de 8 gemeenteraden binnen
Rivierenland. Inmiddels heeft ook de gemeenteraad van Zaltbommel zich aangesloten bij deze notitie en dit
onderzoek.
Omdat de vragen ingaan op de notitie die is geschreven door de gezamenlijke griffiers, zal de beantwoording
van deze vragen door de griffier worden verzorgd.
Vragen LLBWB en beantwoording
Vragen naar aanleiding van het voorstel van de griffie:
Onderdeel financiën: Bij het bespreken van de motie heeft de fractie van LLB haar steun aan deze motie
afhankelijk gemaakt van het feit dat vooraf duidelijk moet zijn wat de kosten zijn. Onder het kopje financieel
staat dat de hoogte van de bijdrage van West Betuwe afhankelijk is van het “offertetraject”. Dat vinden wij te
vaag, daarom hebben wij de volgende vragen:
1. Is al een offerte aangevraagd en uitgebracht, zo nee, waarom niet en wanneer ontvangt de raad die?
2. Wat wordt in de notitie bedoeld met een “bescheiden bedrag”? Graag ontvangen wij een indicatie.
3. Is de wethouder het met de fractie van LLB eens met het feit dat pas definitief opdracht kan worden
gegeven als de kosten (via de offerte) bekend zijn gemaakt aan de raden? Anders wordt het een open
einde discussie en dat wilden wij juist niet, anders hadden wij geen steun gegeven aan de motie.
Voorstel: de definitieve offerte onderdeel laten zijn van het uniforme raadsvoorstel voor alle raden dat in
januari/februari 2021 komt, met een duidelijke berekening wat de kosten voor elke gemeente zijn.
Beantwoording:
Er is een uniform raadsvoorstel vanuit de gezamenlijke griffiers in voorbereiding, zoals ook aangekondigd in de
notitie (pagina 5 onder Vervolg). Dit komt dus tegemoet aan het voorstel dat hier wordt gedaan cq gevraagd.
Dat raadsvoorstel zal onder andere antwoord geven op de onderzoeksvragen en op de financiën die daarvoor
beschikbaar moeten worden gesteld. Dit voorstel zal aan alle acht gemeenteraden worden voorgelegd.
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Er is op dit moment daarom ook nog géén offerte aangevraagd of uitgebracht; Dat er in de notitie wordt gesproken
over een ‘bescheiden bedrag’ is vooral bedoeld ter bescherming van de eigen financiële positie in het nog te
voeren offertetraject; anders gezegd, met het noemen van bedragen is de kans aanwezig dat offertes naar deze
bedragen kunnen worden toegeschreven;
Tot slot is dit onderzoek een traject dat door de gemeenteraad zelf is geïnitieerd;
hiermee heeft het college van burgemeester en wethouders geen bemoeienis. Het college is immers onderwerp
van onderzoek. Vragen over het onderzoek kunnen daarom niet gericht zijn aan de wethouder en/of het college.
Vragen over de notitie zelf:
Pagina 3 einde pagina onder waarheidsvinding deelvragen nog twee bullets toevoegen aan de deelvragen:
bullet: Wie is/was waarvoor verantwoordelijk?
bullet: Wat zijn de politieke conclusies/consequenties van het handelen van de bestuurders van de betreffende
gemeenten en de bestuurders van Avri?

Beantwoording:
Eventuele toevoegingen aan de gestelde (deel)vragen kunnen nog plaatsvinden bij de behandeling van het
raadsvoorstel; daar moet wel bij worden opgemerkt dat het om een uniform raadsvoorstel gaat, dat identiek aan 8
gemeenteraden zal worden voorgelegd. Dat maakt de manoeuvreerruimte voor aanpassingen beperkt.
Overigens is de laatste vraag met betrekking tot (eventuele) politieke consequenties in mijn ogen eerder een
conclusies die de afzonderlijke gemeenteraden bij de bespreking van het resultaat van het onderzoek zullen
moeten trekken, dan een onderdeel van de vraagstelling;

