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Dankzij de gemeenschappelijke regeling kan een
efficiënte oplossing worden gerealiseerd waar twee
gemeenten van profiteren.
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Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van RMN van 2010. Sinds de oprichting in
2000 heeft RMN belangrijke stappen voorwaarts gemaakt. Dat betekent
niet dat RMN nu tevreden achterover leunt. Verdere ontwikkeling en
prestatieverbetering blijven noodzakelijk voor de continuïteit op de
langere termijn. RMN blijft dus vooruitkijken en elke medewerker draagt
daar vanuit zijn eigen professie aan bij. Dit is ook duidelijk terug te zien
in de artikelen in dit jaarverslag. Daarom hebben we als thema voor dit
jaarverslag gekozen voor Focus op de toekomst. Ik verwijs u graag naar
deze artikelen en wens u veel plezier met het lezen van dit jaarverslag.
Rob Schram, directeur
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Gemeenten zijn zich niet altijd
bewust van de mogelijkheden
die een gemeenschappelijke
regeling te bieden heeft.
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Een interview met Rob Schram, directeur

10 jaar RMN
Rob Schram is al jarenlang actief in de reinigingsbranche als docent
en als redactielid van het landelijk brancheblad GRAM. Sinds 2002 is
hij directeur van RMN.

Integratie van culturen
We hebben verschillende efficiencyslagen gemaakt
in de buitendienst. Nu zijn we bezig ook in de binnen
dienst processen en procedures te structureren.
De stabiele fase waarin we nu zitten is een goed
moment om de zaken op een rij te zetten. De afge
lopen jaren heeft er ook integratie plaatsgevonden
van de verschillende culturen vanuit de drie
gemeenten tot één RMN. Een belangrijk aandachts
punt, want wil je dat gemeenten je zien als een vol
waardige partner dan zul je ook intern een eenheid
moeten vormen en dat uit moeten stralen.

Kwaliteitsbeeld
We krijgen steeds meer erkenning van de deelne
mende gemeenten. Een aantal jaar geleden zag
men ons hoofdzakelijk als uitvoeringsorganisatie.
Nu zien ze ons als een volwaardige (adviserende)
partij die veel kennis in huis heeft. Ik zie ook onze
medewerkers steeds professioneler worden.
Vroeger ging je bij de vuilnis werken als je niks
anders kon. Die tijd is voorbij. Er wordt nogal wat
verwacht van onze medewerkers. Kijk bijvoorbeeld
naar afvalinzameling en straatreiniging. Onze
medewerkers leveren een aanzienlijk aandeel in
het kwaliteitsbeeld. De straatreiniging is overge
gaan van reinigen op frequentie naar reinigen op
beeldbestek. Dit vraagt van onze medewerkers
dat ze zelf beoordelen wanneer het nodig is om in
actie te komen en welke plekken ze extra aandacht
moeten geven.

Grondstofinzamelaar
Nog ruim de helft van de totale hoeveelheid afval
gaat de verbrandingsovens in. Die hoeveelheid
moet omlaag. In de toekomst willen we geen afval
inzamelaars meer zijn maar grondstofinzamelaars.
We kijken steeds meer naar het nut van afval.
Dan kom je tot de conclusie dat het grootste deel
van ons afval grondstof is. We hebben allang niet
meer genoeg aan één aarde om te voorzien in onze
levensstandaard. Er komt een keer een eind aan
wat de aarde kan geven en dan moeten we zelf
gaan zorgen voor de grondstoffen voor nieuwe
producten. RMN moet hierin haar rol als adviseur
en inzamelaar oppakken. De aarde brengt vol

doende voort voor ieders behoeften, maar niet voor
ieders hebzucht (Mahatma Gandhi).

Kostenreductie
RMN kan de deelnemende (en ook omliggende)
gemeenten duurzame oplossingen bieden, omdat
we het gezamenlijk aanpakken. Neem bijvoorbeeld
de aanschaf van een biogasvoertuig. Voor een
enkele gemeente is dit te duur. Maar schaffen we
het voertuig gezamenlijk aan, dan kunnen we de
kosten delen en daarmee is het een haalbare inves
tering. De meerwaarde van een gemeenschappelijke
regeling ten opzichte van de private markt zit hem
er niet zozeer in of we iets wel of niet kunnen. Het
werk dat wij doen, kunnen zij ook. Maar het gaat er
ook om hoe je het doet. Heb je passie in het werk,
neem je je maatschappelijke verantwoordelijkheid.
RMN is het verlengde van de gemeente.
Overheidsverantwoordelijkheid is voor ons vanzelf
sprekend. We ontzorgen als het ware de gemeente.
Als er een probleem is lossen we het op en kijken we
hoe we een vergelijkbaar probleem kunnen voorko
men. Dit doen we altijd tegen een zo laag mogelijke
kostprijs, want ons doel is niet winstmaximalisatie
maar kostenreductie. De inwoners van de deelne
mende gemeenten profiteren daarvan.

Gezamenlijk oppakken van taken
Gemeenten zijn zich niet altijd bewust van de
mogelijkheden die een gemeenschappelijke rege
ling te bieden heeft. Daarom hebben we in 2010
een bijeenkomst gehouden waarbij we de raads
leden van alle deelnemende gemeenten hebben
uitgenodigd om te laten zien waar RMN toe in staat
is. Bijvoorbeeld het meer in gezamenlijkheid oppak
ken van taken zoals handhaving, beleidsvorming en
beheer van de openbare ruimte. Ik ben er namelijk
van overtuigd dat een samenwerking op dit gebied
een enorme kwaliteitsslag zal betekenen. Als je
plantsoenonderhoud, onderhoud straatmeubilair,
straatreiniging, enzovoorts in één keten kunt gaan
zien, dan kun je het beleid veel beter op elkaar afstemmen. Daarnaast geeft het een kostenreductie
omdat je kunt profiteren van de aanwezige kennis
en kunde binnen een samenwerkingsverband. Dit
betekent niet dat we dat we deze taken allemaal in
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huis moeten gaan uitvoeren, maar we zouden
daarin wel een (coördinerende) taak kunnen heb
ben. De overgang van uitvoeringsorganisatie naar
partner in de openbare ruimte is een lange weg.
Die weg zijn we nu ingeslagen maar daarmee zijn
we er nog niet. Je moet steeds weer bewijzen wat

We kunnen gemeenten duurzame
oplossingen bieden, omdat we
het gezamenlijk aanpakken.
je kunt en kleine stukjes oppakken. Dat vraagt om
een lange adem. We hebben al laten zien dat we het
kunnen met de bladruimactie in samenwerking met
Eemfors. En door de samenwerking met kringloop
bedrijven, zodat de herbruikbare materialen van
het kringloopcentrum meegenomen worden in
de afvalstoffenbalans van de gemeenten. Dit zullen
we blijven doen en langzaam aan zullen we daar
mee vertrouwen winnen. Als gemeenschappelijke
regeling moet je je nou eenmaal bewijzen. Maar
wie zaait zal oogsten!

Toetreding andere gemeenten
We zijn nog steeds op zoek naar regionale verste
viging van het samenwerkingsverband. Andere
gemeenten die willen toetreden tot RMN zodat er
meer ruimte ontstaat voor verregaande innovatie,
duurzaam ondernemen en spreiding van kosten. Dit
geeft bovendien een grotere bestuurlijke dekking
binnen de regio. Je kunt gemeenten alleen verleiden
om toe te treden door te laten zien wat je kunt. Door
het leveren van constante kwaliteit bij de uitvoering
van onze taken, door gedegen advisering en lokale
gebondenheid met scholen, verenigingen, etc. Door
te laten zien hoe RMN omgaat met het politieke
belang enerzijds en het belang van bedrijfsmatig
ondernemen anderzijds. Zoals een goede kostprijs,
die in verhouding staat tot wat je ervoor terugkrijgt.
Dit zie je terug in de landelijke benchmark waaruit
blijkt dat wij per huisaansluiting 25 euro goedkoper
zijn dan gemiddeld in de totale branche. Dat bete
kent dat de aan RMN deelnemende gemeenten voor
het totale afvalpakket (exclusief verwerkingskosten),
ten opzichte van de gemiddelde kosten bij een ver
gelijkbare onderneming, € 1.850.000 goedkoper uit
zijn. Bovendien scoort RMN op de geboden service
in het afvalinzamelpakket algemeen 64%, waar het
klassegemiddelde op 57% uitkomt. Dat houdt in

Verzorgingsgebied
Gemeenten Soest, Zeist en Nieuwegein
Aantal inwoners
Aantal aangesloten huishoudens
Gebiedsoppervlakte

166.850*
73.858
12.077 ha*

* Bron: Provincie Utrecht
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dat het door RMN aangeboden pakket een hogere
mate van serviceverlening kent, tegenover een
aanmerkelijk lagere prijs.

Bezuinigingen versus kwaliteit en veiligheid
Onze focus ligt op verregaande efficiency met als
drijfveer beheersing van de kosten. RMN ontkomt
er niet aan hier een stapje extra in te zetten. Maar
bezuinigingen mogen nooit ten koste gaan van de
kwaliteit en veiligheid. Vermindering van kwaliteit
en mogelijkheden om de bedrijfsvoering te verbete
ren leidt uiteindelijk weer naar een hogere kostprijs.
Er komt dus een keer een eind aan de bezuinigings
mogelijkheden. Zeker gelet op het feit dat RMN al
vanuit een efficiency opdracht is opgestart en geen
geld achter de hand heeft. Wat wij aan efficiency
winst binnen halen wordt het jaar daarop in de
begroting verwerkt. Het geld vloeit dus direct terug
naar de gemeenten. Besparing op de gemeentelijke
uitgaven moet dan ook gezocht worden in bunde
ling van krachten en extra omzet bij RMN.
Gemeenten kunnen hier actief aan bijdragen door
gebruik te maken van de mogelijkheden die RMN nu
al biedt. Naast beleidsondersteuner en partner in
de openbare ruimte is RMN o.a. een instrument voor
gemeenten door mensen met afstand tot de

arbeidsmarkt de mogelijkheid te bieden om arbeids
ervaring op te doen. Dat is ook één van de zaken die
we als overheidsorganisatie kunnen bieden. We zijn
meer dan alleen een uitvoeringsorganisatie.

Nieuw bestuur per mei 2010
Het bestuur RMN bestaat uit collegeleden van de
deelnemende gemeenten en wisselt gelijktijdig
met de gemeenteraden. In mei 2010 zijn er nieuwe
bestuursleden aangesteld voor de periode van
vier jaar. De voorzittershamer is gedurende deze
periode in handen van de gemeente Nieuwegein.

Komende 10 jaar
De komende jaren gaan we door met het verkon
digen van de boodschap dat wij meer kunnen dan
afval inzamelen. We willen de zorg voor de openbare
ruimte van de gemeenten overnemen en daardoor
een kans zijn voor gemeenten om een deel van hun
bezuinigingen te realiseren zonder in te leveren op
kwaliteit. Dat is waar we de komende tien jaren op
inzetten. En ook verdere versteviging van de
regionale positie en binding door samenwerking met
kringloop en andere lokale (overheids)instellingen.
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Juist op onze website is 
actuele informatie te vinden
over onze diensten.

Een interview met Nienja Meeuwissen, medewerker voorlichting

Voorlichting aan inwoners
Nienja verzorgt de voorlichting naar de inwoners van de drie gemeenten en naar de medewerkers van RMN. Ze schrijft bijvoorbeeld een
maandelijkse nieuwsbrief voor alle medewerkers, produceert de jaarlijkse afvalkalender, voorziet de website van actuele informatie en
verzorgt de berichtgeving naar de media. Daarnaast werkt zij mee aan
diverse projecten. Hieronder kijkt ze met ons terug naar het jaar 2010.
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Feestelijke uitreiking
Ik ben in juni 2010 in dienst gekomen bij RMN. Mijn
eerste project was om de feestelijke uitreiking van
de sponsorgelden van de frituurolierally te organi
seren. Mijn voorgangster had deze rit samen met
een aantal collega’s georganiseerd. Op 28 juni vond
de uitreiking plaats. In aanwezigheid van deelne
mers, collega’s, relaties en media ontvingen drie
lokale goede doelen elk een bedrag van 2.500 euro.

Introductie biogasvoertuig
Op 13 september 2010 werd het eerste voertuig
op biogas van RMN officieel in gebruik genomen
in aanwezigheid van de wethouders uit de drie
gemeenten waarin RMN actief is. TV Zeist maakte
naar aanleiding hiervan een documentaire die in
september is uitgezonden. Biogas is de schoonste
en meest duurzame brandstof waar een voertuig
op kan rijden. We zijn er dan ook trots op dat RMN
twee voertuigen heeft rijdend op biogas. Om aan
de buitenwereld kenbaar te maken dat we op biogas
rijden, hebben we een poster ontwikkeld voor op
het voertuig. De wethouders van de drie aan RMN
deelnemende gemeenten hebben deze persoonlijk
voorzien van hun handtekeningen.

Mobiliteitsmarkt Nieuwegein
Op zaterdag 18 september 2010 werd in
Nieuwegein een mobiliteitsmarkt gehouden.
RMN presenteerde daar de biogaszijlader aan het
publiek. Om de inwoners van Nieuwegein te laten
nadenken over rijden op biogas organiseerden we
tevens een prijsvraag waarbij men moest raden
hoeveel kilogram GFT er nodig om het biogasvoer
tuig 1 kilometer te laten rijden en werken. Het juiste
antwoord was 10 kilogram. Een inwoonster van
Nieuwegein zat met 12 kilogram het dichtst bij het
goede antwoord en won een vouwfiets. Wethouder
Hans Reusch reikte deze prijs uit.

Actie voor extra plastic
Om inwoners van de gemeente Soest aan te moedi
gen al hun plastic verpakkingsafval gescheiden aan
te bieden heeft RMN in oktober 2010 actie gevoerd.
Een week lang werden bij circa 4.600 huishoudens
actiekaarten gehangen aan de restafvalcontainers.
Het ging om huishoudens die meededen aan de
proef voor tweewekelijkse inzameling van plastic.
De actie kreeg veel publiciteit.

Afvalkalender
Eind 2010 hebben we de afvalkalender voor de
drie gemeenten ontwikkeld. Het nieuwe jaar is vaak
het moment om wijzigingen door te voeren in de
inzamelwijken. Het is dan ook een uitdaging om alle
gewijzigde data tijdig en correct in de afvalkalender

te krijgen. In Nieuwegein waren er door de overstap
naar een zijlader in een aantal wijken zoveel wijzi
gingen dat we hebben besloten om het stratenregis
ter te digitaliseren. In de toekomst verwachten we in
onze verzorgingsgebieden over te kunnen stappen
naar een gepersonaliseerde afvalkalender.

Schoolexcursies
In de gemeente Soest kunnen scholen zich inschrijven
voor een excursie op het afvalbrengstation aan de
Schans in Soest. Hier wordt enthousiast gebruik van
gemaakt. Soms hebben we wel twee excursies per
week. Tijdens de excursie laten we zien hoe RMN het
afval inzamelt en wat er na inzameling met het afval
gebeurt. Leerlingen mogen zelf verschillende soorten
afval meebrengen. We konden in 2010 gebruik
maken van de afvalroadshow van de AVU. Een voor
lichtingsbus behorende bij de campagne “Doe meer
met afval” met leuke interactieve onderdelen die
aansluiten bij het thema afval. We zijn bezig een
professionaliseringsslag te maken bij onze excursies.
In de toekomst willen we ook in de gemeenten Zeist
en Nieuwegein schoolexcursies gaan organiseren.

Meer aandacht voor website
We hebben geconstateerd dat inwoners onze
website relatief weinig bezoeken. Onderzoek van de
gemeente Nieuwegein bevestigt dit. Dat is jammer
want juist op onze website is actuele informatie te
vinden over onze diensten. Daarom hebben we in
november 2010 onze website voorzien van een ver
beterde structuur waardoor gebruikers sneller kun
nen vinden wat ze zoeken. In 2011 willen we door
middel van een postercampagne meer aandacht
gaan vragen voor onze website. Ook in andere uitin
gen zullen we aandacht besteden aan onze website.
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Een interview met Luuk Stikker, allround medewerker

Op gebruikte frituurolie naar Rome
Luuk Stikker is doorgaans te vinden op de vuilniswagen. Samen met
twee collega’s leegt hij de verzamelcontainers voor restafval in de
gemeente Zeist en soms ook in Soest. Luuk is vanaf de oprichting in
dienst bij RMN. In mei 2010 heeft hij met drie collega’s meegedaan
aan een rally naar Rome met voertuigen rijdend op gebruikte frituurolie. Hij vertelt wat er aan deze bijzondere uitdaging vooraf ging en
hoe hij de reis heeft ervaren.
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Gescheiden inzameling frituurolie

Opbrengst naar goede doelen

Om aandacht te vragen voor de gescheiden inzame
ling van gebruikte frituurolie heeft RMN zich aan
gemeld bij de organisatie “Wonders of Waste” om,
in voertuigen rijdend op gebruikte frituurolie, een
tocht naar Rome te maken. Rijden op gebruikte
frituurolie is een hele milieuvriendelijke manier
van rijden. Medewerkers van RMN konden zich
inschrijven voor deelname. In eerste instantie heb
ik dat niet gedaan. Later werd ik door een collega
gevraagd. Toen heb ik me opgegeven want het leek
me wel leuk. Zo werden er twee teams gevormd
bestaande uit in totaal vier medewerkers van RMN.

We moesten voor deze rally per team minimaal
€ 500, aan sponsorgeld bij elkaar brengen. We
hebben verschillende leveranciers van RMN bena
derd die elk een bedrag tussen de € 250, en € 500,
hebben gesponsord. In totaal hebben we daarmee
€ 7.500, bijeen gebracht. Dit bedrag hebben we
geheel gedoneerd aan drie goede doelen: Stichting
Balans te Soest, Bartiméus te Zeist en Bouwgein te
Nieuwegein. Organisaties die zich lokaal inzetten
en een steuntje in de rug verdienen. Op 28 juni 2010
hebben we de cheques op feestelijke wijze aan deze
organisaties overhandigd.

Het bijzondere aan rijden op frituurolie is
dat je 4.500 kilometer kunt rijden zonder dat
je bij een benzinepomp hoeft te tanken.
Speciaal filter
We zijn tijdig begonnen met de voorbereidingen.
Het ene team hield zich vooral bezig met het zoeken
naar sponsors en het andere met de voertuigen.
RMN heeft twee oude dieselauto’s aangeschaft. Die
moesten worden voorzien van een speciaal filter.
RMN heeft inwoners van de drie gemeenten opge
roepen om extra frituurolie in te leveren voor deze
actie. Veel inwoners hebben hieraan gehoor gege
ven. De organisatie Wonders of Waste bepaalde de
route en reserveerde plaatsen op de camping voor
onze overnachtingen. Zij leverden ook een filterzak
om de gebruikte frituurolie te filteren.

4.500 km rijden zonder tankstation
We hebben in totaal 4.500 kilometer gereden op
frituurolie. Van Rotterdam naar Rome en daarna
terug naar Soest. Elke dag hadden we een vast punt
om naartoe te rijden. Het bijzondere aan rijden op
frituurolie is dat je 4.500 kilometer kunt rijden zon
der dat je bij een benzinepomp hoeft te tanken. Per
auto hebben we vijf jerrycans frituurolie meegeno
men. De olie hebben we vooraf gezeefd. Met behulp
van een trechter konden we onderweg olie in de
tank gieten. Ik vond het een hele leuke ervaring. Wel
jammer dat we 8 tot 10 uur per dag in de auto zaten
en geen tijd hadden om onderweg foto’s te maken.

Rit naar Rome
Omdat we naar vaste punten reden heeft de heenreis
drie dagen geduurd. We zijn op een donderdag ver
trokken. Op zaterdag kwamen we net voor Rome aan
op de camping. De volgende dag zijn we samen met
de andere deelnemers van Wonders of Waste naar
Rome gereden. Daar is een foto gemaakt voor het
Colloseum. Onze auto deed het heel goed op frituur
olie, maar de auto van het andere team kreeg onder
weg wat problemen. De ontbranding werkte niet
goed. Daardoor warmde de olie niet goed op, zodat ze
niet harder dan 80 kilometer per uur konden rijden.
Om veiligheidsredenen besloten ze halverwege over
te stappen op een mengsel van diesel en frituurolie.

Geen toekomst
Bij de terugkomst in Soest werden we warm ont
haald. Zowel pers als collega’s stonden ons op te
wachten. De drukte was zo enorm dat de twee
rallyauto’s vlak voor de oprit bijna tegen elkaar
botsten toen de voorste auto plotseling remde om
de menigte te ontwijken. Nadat we waren uitge
stapt werden we enthousiast begroet en kregen we
bloemen. Helaas is er voor deze milieuvriendelijke
brandstof vermoedelijk geen toekomst weggelegd.
Alleen de oudere dieselvoertuigen zijn geschikt voor
frituurolie. En het rijden op brandstof waarop geen
accijnzen geheven worden is in Nederland normaal
gesproken niet toegestaan.
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Een interview met Jacqueline Roeten, teamleider publiekscontact

Publiekscontact
Op de afdeling publiekscontact bij RMN wordt dagelijks telefoon- en e-mailverkeer beant
woord en worden bezoekers ontvangen. Als teamleider publiekscontact heeft Jacqueline
vier medewerkers onder haar hoede. Ze ziet erop toe dat inwoners op vriendelijke wijze
te woord worden gestaan en dat problemen snel en adequaat worden opgelost. Daarnaast
voorziet Jacqueline de buitendienst medewerkers van adressen voor het uitvoeren van
hun werkorder en eventuele aanvullende details. Jacqueline is regelmatig achter de
telefoon te vinden en ook buiten ter plaatse, zodat ze mogelijke situaties en problemen
beter in beeld heeft en aan de telefoon kan oplossen. Ze kijkt met ons terug naar het jaar
2010 en geeft haar visie op publiekscontact in de toekomst.
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158 keer een gratis aanhanger
Het jaar 2010 was een druk jaar voor de mede
werkers van publiekscontact. Vanaf januari is het
in Nieuwegein mogelijk om als service voor de
inwoners op het afvalbrengstation onder bepaalde
voorwaarden gratis een aanhanger te lenen. Dit
heeft veel vragen van inwoners opgeleverd, zoals:
“Wanneer is de aanhanger beschikbaar?”, “Zit er
een nummerplaat op?”, “Hoeveel kilogram mag ik
de aanhanger beladen?”, enzovoorts. In totaal 158
inwoners hebben in 2010 van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt. Deze service loopt nog steeds
goed, vooral in het voorjaar is er veel belangstelling.
Ook de afvalkalender, die in januari uitkomt, staat
garant voor het nodige aantal telefoontjes van
inwoners die opmerkingen of vragen hebben.

Handhavingsacties
In april en mei zijn in Soest en Zeist handhavingsacties
uitgevoerd, waarbij is gekeken of containers na 20.00
uur nog aan de weg stonden in plaats van op eigen
terrein. Dit heeft inwoners weer bewust gemaakt van
de regels. Verder zijn de lichtblauwe tijdelijk gehuurde papiercontainers in Soesterberg omgeruild voor
donkerblauwe eigen containers, omdat de lichtblauwe containers terug moesten naar het verhuurbedrijf.
Aan de telefoon waren veel vragen over het hoe en
waarom of inwoners wilden weten of ze gelijk een
container met andere inhoudsmaat konden krijgen.

We zullen ons altijd blijven inzetten om
inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Invoering containerregistratie
Vanaf juni zijn we gestart met de invoering van
het container management systeem (CMS) in
Nieuwegein. Daarbij zijn alle minicontainers voor
zien van een registratiesticker. In eerste instantie
alleen in een proefwijk en vanaf het vierde kwartaal
van 2010 ook in de overige wijken. De betreffende
inwoners ontvingen een informatiepakket met
registratiestickers met het verzoek deze op hun
minicontainers te plakken. De verzending van de
informatiepakketten en het printen van de stickers
is door ons verzorgd. Ook hebben wij 3.248 tele
foontjes en 1.562 e-mails met vragen opgevangen.
Bijvoorbeeld van inwoners die de stickers kwijt
waren of het informatiepakket niet hadden ont
vangen. Of men wilde de container omruilen voor
een ander formaat of containers laten ophalen.

Tweewekelijkse plastic inzameling
Van juli t/m december werd er in een proefwijk in

Soest tweewekelijks plastic ingezameld. Dit heeft
alleen maar positieve reacties opgeleverd of
vragen als: waar haal ik de plastic Heroes zakken,
hoe laat moet ik de zakken aan de straat zetten.
Wel ontvingen we klachten over de constant volle
ondergrondse verzamelcontainers voor plastic. In
totaal ontvingen we naar schatting 750 telefoontjes
over de plastic inzameling.

Klachten dezelfde dag afgehandeld
Er komen bij publiekscontact verschillende klachten
binnen. Een container is niet geleegd, plastic is niet
opgehaald of er staan zakken naast de verzamel
container. Een verzamelcontainer werkt niet, er ligt
veel bladafval op straat, enzovoorts. Klachten die
binnenkomen worden eerst door ons gescreend. Is
de container niet geleegd omdat men deze te laat
aan de weg heeft gezet of is de chauffeur de contai
ner vergeten te legen? Terechte meldingen worden
doorgespeeld naar de verantwoordelijke uitvoerder.
Ook wordt er afgesproken hoe en wanneer een
klacht wordt opgelost. Over het algemeen worden
klachten nog dezelfde dag opgelost. Dit blijkt ook
uit de vele complimenten die we hier binnenkrijgen.

Focus op digitaal
Als het gaat om publiekscontact blijft er altijd
behoefte aan persoonlijk contact. De verwachting
is dan ook dat de telefonische klantenservice ook in
de toekomst blijft voortbestaan. De focus binnen
publiekscontact zal wel meer op digitaal verkeer
komen liggen. Klachten en meldingen voor grof vuil
of het omruilen van containers zullen steeds meer
via internet verlopen. Dit geeft inwoners de moge
lijkheid om ook buiten openingstijden met ons te
communiceren. Het voordeel is dat meldingen en
klachten die via internet binnenkomen nog sneller
kunnen worden afgehandeld. Soms al binnen drie
minuten. Ook staat ons antwoord op papier.
Dat geeft minder kans op ruis. Hoe dan ook zullen
we ons altijd blijven inzetten om inwoners zo goed
mogelijk van dienst te zijn en te informeren.
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Een interview met Martijn Kinket, hoofd P&O

Personeel & Organisatie
Martijn Kinket is als Hoofd P&O verantwoordelijk voor
het personeelsbeleid bij RMN. Hij legt uit wat de speerpunten
zijn geweest voor P&O in 2010.

Levensfase bewust personeelsbeleid
De leeftijdsopbouw in combinatie met een zeer laag
personeelsverloop vraagt de aandacht. In 2010 is
besloten om een levensfase bewust personeels
beleid vorm te gaan geven. Dit houdt onder andere
in dat we de interne doorstroming aanmoedigen.
En ook dat we de horizontale uitwisseling van
functies en het werken op andere standplaatsen
verder stimuleren, zodat behalve de brede inzet van
medewerkers ook het werk gevarieerd blijft. Verder
wordt er intensiever naar samenwerkingsverbanden
gezocht om een breder werkaanbod te creëren.

Verzuimpreventie nu en in de toekomst
Naast de focus op het korte verzuim zijn we in 2010
ook begonnen om het verzuim vanuit de preventie
kant te bekijken. Verzuimpreventie gaat veel verder
dan alleen het aanspreken op houding en gedrag.
Aan de voorkant kun je als werkgever voorkomen

Verzuimpreventie gaat veel verder dan
alleen het aanspreken op houding en gedrag.
dat iemand niet goed in zijn functie zit. Denk hierbij
aan het houden van een uitgebreid assessment bij
aanname, maar ook het houden van tussentijdse
functioneringsgesprekken om de wederzijdse ver
wachtingen goed op elkaar afgestemd te houden.
Los van de naleving van de uitgebreide arbo- en
milieurichtlijnen is ook het bevorderen van een
gezond(er)e leefstijl van belang. Niet alleen een
bedrijfsfietsenregeling en de korting op fitness
abonnementen stimuleren dit. Ook een pakket van
uitgebreide persoonlijke beschermingsmiddelen,
bedrijfskleding en zelfs het aanbieden van zonne
brandcrème en zonnebrillen in de zomermaanden
passen binnen een verantwoorde levensstijl.

Onze focus ligt in lijn met het levensfase bewust
personeelsbeleid om de komende jaren de mede
werkers inzetbaar te houden. In 2011 wordt een
medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd
van waaruit verdere acties opgezet worden.

Werkstages
Samen met gemeenten en andere partijen worden
werklozen of arbeidsongeschikten boven de sterkte
ingezet bij RMN in zogenaamde werkstages.
Daarmee helpen we minder kansrijken werkervaring
op te doen om de afstand tot de arbeidsmarkt te
verkleinen en hun kansen op regulier werk te ver
groten. De werkstages in 2010 liepen uiteen van
medewerkers met een beperking tot iemand die
onder de “generaal pardon” regeling viel. Er vinden
nu diverse gesprekken plaats om meerdere sociale
activeringsstages op te zetten.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage is gedaald naar 8.26%
in het verslagjaar 2010. Het percentage wordt nu
nog voor een belangrijk deel beïnvloed door een
aantal langdurig zieken. Vooral het korte verzuim is
ten opzichte van de voorgaande jaren gedaald.
Het verzuimbeleid zal zich onder andere vanwege
de langdurig zieken nadrukkelijker gaan verschuiven
naar de preventieve kant.

Formatie
De formatie is licht gestegen naar een headcount
van 112 medewerkers per 31 december 2010. Dit is
ondermeer door de inpassing van de werkplaats in
de RMN organisatie vanuit de Gemeente Soest.
Feitelijk is er een ruimere formatie nodig met een
headcount van ongeveer 130 medewerkers. Vooral
door seizoenswerkzaamheden en efficiencymaat
regelen is ervoor gekozen om de formatie niet uit
te breiden maar gebruik te maken van een flexibele
schil met tijdelijke menskracht.
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Een interview met Jantina Elzinga, KAM-coördinator

Kwaliteit, Arbo en Milieu
Jantina Elzinga ziet er als KAM-coördinator op toe dat RMN voldoet
aan de arbo- en milieuwetgeving. Een belangrijke taak omdat het
gaat om het welzijn en de gezondheid van medewerkers. En ook
een uitdagende taak, omdat medewerkers het belang ervan moeten
inzien voordat iets bereikt kan worden. Haar taken lopen uiteen van
het organiseren van de bedrijfshulpverlening en interne audits tot
het aanvragen van milieuvergunningen en de inkoop van veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. Behalve KAMcoördinator is Jantina ook preventiemedewerker. Een van haar taken
daarbij is het signaleren en rapporteren van (mogelijk) gevaarlijke
of onveilige situaties en registratie en rapportage van alle voor
komende ongevallen. Zo nodig stelt ze een plan op om een situatie te
verbeteren of een vergelijkbaar ongeval te voorkomen. We spreken
met haar over het jaar 2010 en de rol van Kwaliteit, Arbo en Milieu
(KAM) nu en in de toekomst.
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Op eenvoudige wijze het milieu sparen
RMN heeft de afgelopen jaren grote sprongen
gemaakt. In het verleden bleven meldingen van
ongevallen en milieuincidenten bijvoorbeeld op de
afdeling hangen. Nu hebben we het proces zodanig
gestroomlijnd dat dit eigenlijk niet meer voorkomt.
Noodprocedures zijn aangescherpt. Instructies voor
uitzendkrachten zijn verbeterd. Het is nu zaak deze
lijn vast te houden in 2011. De focus voor de
komende jaren ligt op het organisatiebreed neer
leggen en concreet maken van milieuvraagstukken.
We moeten ons steeds afvragen hoe je op een een
voudige manier het milieu kunt sparen. Denk aan
eenvoudige oplossingen zoals dubbelzijdig printen
en je pc uitzetten voordat je naar huis gaat. Zo zijn
er meer simpele handelingen waarmee je het milieu
kunt sparen. Daar ga ik mij over buigen. In 2010
hebben geen hele grote veranderingen plaats
gevonden. De meeste zaken zijn al goed op de rit.
Het ISO 14001certificaat is met drie jaar verlengd.

Zelfcontrole naleving milieuvergunning
Naast maandelijkse controles op de werkplek
worden jaarlijks preventieve milieucontroles uit
gevoerd, met het oog op het behoud van verleende
milieuvergunningen voor de afvalbrengstations en
afvaldepots voor klein chemisch afval (KCA). Omdat
we ons de voorgaande jaren goed hebben gehouden
aan de voorschriften van de milieuvergunning,
mochten we in 2010 in Soest en Nieuwegein zelf de
milieucontroles voor de provincie uitvoeren. Aan
de hand van een vragenlijst hebben we de situatie
op de afvalbrengstations en KCAdepots beoordeeld.
Omdat voor Zeist net een nieuwe vergunning
was verleend was zelfcontrole in 2010 helaas nog
niet mogelijk, maar vanaf 2011 is dit ook aan
ons toevertrouwd.

We moeten ons steeds afvragen
hoe je op een eenvoudige manier
het milieu kunt sparen.
Aandacht voor persoonlijke gezondheid
Veiligheid op de werkplek blijft een terugkerend
punt van aandacht. Ik houd mijn ogen dan ook goed
open. Dragen medewerkers de vereiste veiligheids
kleding en schoenen? Zo nodig spreek ik medewer
kers aan op hun gedrag. Verder hebben we op alle
locaties een AED (Automatische Externe
Defibrillator) geplaatst, die ondersteuning biedt bij
reanimatie. De bedrijfshulpverleners hebben een
speciale training gehad om hiermee om te gaan.
Als het gaat om het welzijn van medewerkers dan

speelt gezondheidspreventie ook een steeds
belangrijkere rol. Mensen worden steeds dikker.
Ook bij RMN. Wat kunnen we daaraan doen als
werkgever? In 2011 gaan we eenmalig een nieuws
brief uitbrengen over dit thema. Ook willen we bij
voorbeeld een vleesloze dag invoeren in de kantine.
Als medewerkers ontevreden zijn ga ik met hen op
zoek naar een oplossing. Tevreden medewerkers
zijn immers goede medewerkers. Ik geef leiding
gevenden ook handvaten voor de communicatie.
Ik merk dat dit positief wordt ontvangen.

Zijlader minder belastend
Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe voor
zieningen. In verband met de aanschaf van twee
voertuigen op biogas moesten de werkinstructies
worden aangepast. Gas is immers explosief.
Daarom mogen deze voertuigen bijvoorbeeld niet
binnen gestald worden. Ook moesten de nodige
milieuvergunningen worden aangevraagd voor
het nieuw te bouwen afvalbrengstation in de
gemeente Zeist. Ook de toetreding van de werk
plaats tot RMN in 2010, had tot gevolg dat er een
uitbreiding op onze huidige milieuvergunning
moest worden aangevraagd. Jantina hoopt over
tien jaar nog werkzaam te zijn bij RMN. Als gevolg
van verdere mechanisatie van met name de afval
inzameling waardoor minder fysieke belasting
van medewerkers ontstaat, ziet Jantina in de
toekomst een taakverschuiving plaatsvinden van
vooral uitvoerend naar meer beleidsmatig werk.
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Een interview met Bertus van Ditmarsch, voorzitter OR

Ondernemingsraad
Bertus van Ditmarsch is al sinds 2006 lid van de ondernemingsraad
(OR). Hij heeft zich destijds verkiesbaar gesteld omdat hij het niet
altijd eens was met beslissingen die vanuit de OR werden genomen.
Hij wilde de mogelijkheid hebben om over het beleid mee te denken
en te beslissen. Als OR-lid vindt hij het belangrijk de achterban te
betrekken bij te nemen besluiten. Hij ziet het als zijn taak om knelpunten van medewerkers te signaleren, open en duidelijk naar hen
te communiceren over relevante zaken en waar nodig op te treden
als bemiddelaar tussen personeel en leidinggevenden. Hij kijkt met
ons naar het jaar 2010.

Kijkje in de keuken
Bertus wilde wel eens een kijkje nemen in de keuken
van de directeur en legde zijn werkzaamheden op
het afvalbrengstation in Zeist voor één dag neer om
plaats te kunnen nemen achter het bureau van
directeur Rob Schram. Dankzij deze ervaring heeft
hij er veel meer begrip voor gekregen hoe bepaalde
dingen worden aangepakt. “Ik liep bijvoorbeeld
nog wel eens te mopperen op de administratie als
de overuren niet klopten. Nu heb ik zelf kunnen zien
hoeveel werk het is. Als de jongens nu bij mij komen
met vragen kan ik meteen uitleggen waar het
probleem zit”.

Onder de indruk
“Ik was bijvoorbeeld ook erg onder de indruk
hoeveel werk er gaat zitten in de planning. Het ene
moment lijkt alles geregeld en dan valt er plotseling
een medewerker uit of een auto komt stil te staan.
Op dat moment kun je als planner weer opnieuw
beginnen. Ook op andere vlakken is veel begrip ont
staan. Zo begreep ik niet waarom er op een bepaald

De kracht van onze organisatie ligt
in het optimaliseren van de efficiency.
moment een technisch minder bekwaam voertuig
werd aangeschaft terwijl er betere voertuigen
op de markt zijn. Nu begrijp ik dat de kracht van
onze organisatie ligt in het optimaliseren van de
efficiency zodat we sterk genoeg zijn om op de
markt te overleven. Dat er niet altijd geïnvesteerd
wordt in het beste voertuig is daarvan een logisch

gevolg. Onze uitdaging is dan ook om met zo min
mogelijk middelen zo goed mogelijke kwaliteit te
verkrijgen”. En deze aanpak blijkt succesvol, want
bij RMN is altijd nog werkgelegenheid.

Nieuwe verkiezingen
De OR bestaat uit vijf personen. Daarvan zijn twee
afkomstig uit de binnendienst en drie uit de buiten
dienst. In maart 2011 zijn er weer nieuwe
ORverkiezingen gehouden. Bertus is daarbij her
kozen en opnieuw voorzitter. Daar is hij erg blij mee
want hij blijft zich de komende jaren graag inzetten
voor de OR.
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Door alles onder
één dak te brengen
zijn we voorbereid
op de toekomst.
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Een interview met Paul Hordijk, hoofd operationele zaken

Operationele zaken
Paul Hordijk is als hoofd operationele zaken verantwoordelijk voor
de gehele uitvoerende tak van RMN en is tevens plaatsvervangend
directeur. Hij voert regelmatig tactisch overleg met de contactpersonen van de deelnemende gemeenten. Hij legt uit hoe de
uitvoering bij RMN is georganiseerd en hoe alle aan uitvoering
gerelateerde functies zijn ondergebracht bij één divisie.

werkzaamheden wordt verzorgd door de centrale
planner. Die zorgt zowel op korte als op lange ter
mijn voor een zo efficiënt mogelijke planning.
Hij maakt in beginsel een activiteitenjaarplan in
samenspraak met de teamleiders. De teamleiders
zijn echter verantwoordelijk voor het aan hun
product verbonden budget.

Procesoptimalisatie

Kwaliteit versus urenverantwoording

RMN is een organisatie die is opgericht om uitvoering
te geven aan (dienstverlenings)taken. Al deze taken
zijn ondergebracht bij de afdeling operationele
zaken. De belangrijkste doelstelling van deze
afdeling is het leveren van de afgesproken dienst
verlening conform DVO, tegen een zo laag mogelijke
kostprijs en een zo hoog mogelijk serviceniveau.
Daarom is het voor ons van groot belang steeds
te zoeken naar procesoptimalisatie om invulling
te geven aan de genoemde doelstelling en meer
waarde te hebben voor de deelnemende gemeen
ten. Zoals de toevoeging van een werkplaats aan
RMN. Daar hebben we een optimalisatieslag
gemaakt door onder andere invoering van het
wagenparkbeheerssysteem WINCAR. Maar ook
de vermeerdering van het aantal zijladers en het
optimaliseren van inzamelroutes zijn een goed
voorbeeld van procesoptimalisatie.

De teamleiders leveren jaarlijks input voor de
vaststelling van dat budget op het moment dat de
begrotingscyclus aanvangt. Daarom is het voor hen
van belang om goed zicht te hebben op de realisatie,
de kwaliteit en de voortgang van de operationele
taken. Ze kennen hun mensen, zien de voortgang
van de taken buiten en zetten de geleverde kwaliteit
af tegen de urenverantwoording met hulp van een
maandelijks budgetoverzicht. In 2011 zal het
management informatiesysteem QlickView worden
ingevoerd om het inzicht verder te vergroten en nog
realistischer te kunnen begroten.

Eigen adviesbureau
RMN beschikt over veel kennis en ervaring. Hierdoor
is RMN bij uitstek geschikt om te fungeren als een
“eigen adviesbureau” dat in staat is om voor de deel
nemende gemeenten omvangrijke projecten van
afval en/of reinigingsvraagstukken te organiseren
en uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn de invoer
van een containerregistratiesysteem en organisatie
van het “ondergronds brengen” van afvalvoorzie
ningen in de gemeente Zeist. Hierbij heb je met veel
verschillende factoren en partijen te maken. Dan is
aan ons de taak de voortgang erin te houden.

Centrale planner
De uitvoerende taken binnen RMN worden door
vier teams uitgevoerd. Daarvan zijn twee gericht
op afvalinzameling, één op straatreiniging en één
op afvalbrengstations en transport. Elk team wordt
geleid door een teamleider. Het koppelen van
mensen, voertuigen en materieel aan de diverse

Organisatiewijziging
Om de efficiency en slagvaardigheid binnen opera
tionele zaken verder te vergroten is in 2010 besloten
om de afdelingen algemene zaken en bureau ope
rationele ondersteuning op te heffen en alle aan
uitvoering gerelateerde functies samen te voegen
in een bedrijfsbureau en onder te brengen bij de
afdeling Operationele zaken. Een hele complete
unit dus die alle facetten behelst van planner tot
werkplaats. Het hoofd bedrijfsbureau maakt deel
uit van het management team van RMN.

Slagvaardig en ﬂexibel
Hiermee is operationele zaken feitelijk een bedrijf
binnen een bedrijf waardoor optimale coördinatie
en afstemming mogelijk is. Er lopen geen afdelings
belangen door elkaar heen. Het collectieve belang
en het bedrijfsbelang staan voorop. Dat maakt dat
je sneller kunt reageren en dus slagvaardiger en
flexibeler bent als afdeling. Vanaf eind 2010 is
de organisatiewijziging al in praktische zin door
gevoerd en formeel per 1 januari 2011. Door alle
aan operationele zaken gerelateerde functies onder
één dak te brengen, wordt er op efficiënte en effec
tieve wijze omgegaan met de bestaande formatie.
We zijn daarmee voorbereid op de toekomst.
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Een interview met Michael Abcouwer Wijkmans, allround medewerker

Inzameling plastic verpakkingsafval
Michael zamelt als allround medewerker bij RMN huis-aan-huis plastic
verpakkingsafval in. Zijn werkgebied is Nieuwegein waar het plastic
verpakkingsafval tweewekelijks wordt ingezameld. Dat betekent om
de week vijf dagen achtereen vanaf 7.30 uur op pad. Samen met een
collega rijdt hij in heel Nieuwegein alle wijken langs. Hij bestuurt
daarbij de wagen en kijkt waar de zakken liggen. Een collega gooit
de zakken in de wagen.

Goed kijken
Het huisaanhuis inzamelen van plastic verpak
kingsafval is een intensieve klus. Voor de bijrijder,
omdat hij veel op en af moet stappen en de zakken
moet sjouwen. En ook voor de chauffeur omdat hij
goed moet kijken waar de zakken liggen zodat hij
weet waar hij moet stoppen. De zakken liggen nog
wel eens verscholen achter struiken of auto’s.
Tegelijkertijd moet hij de bijrijder goed in de gaten
houden en op het verkeer letten. Het zijn grote
wijken waarbij veel gestopt moet worden, dus
het is aardig aanpoten. Maar Michael doet het
met veel plezier.

Meer dan twee ton per inzameldag
De huisaanhuis plastic inzameling is in de loop van
2009 in onze gemeenten ingevoerd. 2010 is dan ook
het eerste jaar waarbij gedurende het hele jaar
huisaanhuis plastic is ingezameld. In Nieuwegein
wordt het plastic vanaf mei 2010 eens per twee
weken aan huis ingezameld. En met succes!
Inwoners doen enthousiast mee. Zelfs in de kleinste
straatjes staan op inzameldagen zakken vol plastic
aan de weg. Per inzamelweek wordt in Nieuwegein
gemiddeld ongeveer 11.000 kg opgehaald. Dat is
ruim 2.000 kg per inzameldag. De verwachting is
dat in Soest en Zeist in 2011 ook een tweewekelijkse

inzameling zal worden ingevoerd. In Soest heeft
hiermee al een proef plaatsgevonden. Tot die tijd
wordt eens per vier weken ingezameld.

Niet minder restafval
Michael verbaast zich over de hoeveelheid afval
die mensen produceren. “Je zou verwachten dat
als mensen het plastic apart houden het restafval
minder zou worden, maar de restafvalcontainers
zitten nog steeds overvol. Mensen gooien er in
plaats van het plastic andere soorten afval in, die
ze anders misschien naar het afvalbrengstation
gebracht zouden hebben. Als we de hoeveelheid
restafval willen terugdringen zijn er dus andere
maatregelen nodig.

Wat wel en wat niet
Voor inwoners is het nog niet altijd duidelijk wat
wel en wat niet bij het plastic verpakkingsafval mag.
Wij krijgen regelmatig vragen daarover. Ook treffen
we op onze route vaak hard plastic aan, zoals tuin
stoelen of wasmanden. Op het vlak van communi
catie is dus nog wel wat te winnen. Daarbij moet ik
ook zeggen dat mensen vaak niet lezen. Dan vragen
ze bijvoorbeeld of piepschuim bij het plastic mag
terwijl duidelijk op de plastic Heroes zakken staat
aangegeven dat dat niet mag.

Inzameling plastic verpakkingsafval
Afvalbrengstation

Verzamelcontainer

Huis-aan-huis

Totaal 2010 (in tonnen)

Soest

30

80

113

223

Zeist

18

131

81

230

Nieuwegein

34



282

316

Totaal

82

211

476

769
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De invoering van CMS is
een goede investering in
de toekomst qua efﬁciency
en ook qua milieu.
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Een interview met Onno Stofberg, hoofd bedrijfsbureau

Invoering Container Management
Systeem Nieuwegein
In 2009 hadden we al geconstateerd dat er in de gemeente
Nieuwegein veel meer minicontainers in omloop waren dan er
huishoudens waren. Het toenmalige beleid was namelijk dat een
huishouden recht heeft op 1 container voor GFT en 1 container
voor restafval. Voor deze “extra containers” werd dan ook geen
specifieke afvalstoffenheffing ingehouden. De huishoudens die zich
wel aan de regels hielden, betaalden ongewild voor inwoners die er
meerdere containers op nahielden. Sommige huishoudens hadden
wel vier of vijf containers voor restafval. Dat is natuurlijk niet eerlijk
tegenover huishoudens die wel hun best doen om het afval te scheiden en maar één container hebben per fractie en die net zoveel afvalstoffenheffing betalen. Bovendien ontstond de wens vanuit de
deelnemende gemeenten om het principe ‘de vervuiler betaalt’ in
te voeren. We hebben de mogelijkheden onderzocht en het container
management systeem (CMS) in de uitvoering met registratiestickers
bleek de goedkoopste en snelst terugverdienende methode om dit
te realiseren (zie onderste tabel).

CMS in een notendop
Alle uitstaande minicontainers voor restafval
en GFT worden voorzien van een registratiesticker
met barcode. Ieder huishouden ontvangt
registratiestickers voor de containers waarvoor
zij afvalstoffenheffing betalen. Op verzoek kan
een huishouden extra stickers aanvragen, tegen
een verhoging van de afvalstoffenheffing.
Containers zonder registratiesticker of die als
vermist/gestolen zijn geregistreerd worden door
RMN verwijderd.

Inventarisatie en invoering
In 2010 is CMS in de gemeente Nieuwegein ingevoerd
(zie bovenste tabel). Voorafgaand aan de invoering
hebben we de brongegevens van de gemeente met
betrekking tot alle aansluitingen geactualiseerd en
verfijnd. Veelal door ter plaatse te gaan kijken. Betreft
dit adres hoogbouw of laagbouw? Hebben deze inwo
ners een verzamelcontainer of een minicontainer?
Daarna konden inwoners worden geïnformeerd over
het nieuwe systeem en kon CMS stapsgewijs worden
ingevoerd. De boodschap voor de inwoners luidde: Als
u de verschillende afvalstromen op de juiste wijze
aanbiedt, dan moet een huishouden gemakkelijk
kunnen uitkomen met één container voor restafval.

CMS nu en in de toekomst
De invoering van het CMS is een goede investering
in de toekomst qua efficiency en ook qua milieu.
De verwachting is dat de inname van niet geregis
treerde containers een gunstig effect zal hebben
op de totale hoeveelheid restafval (daling) en de
te scheiden afvalstromen (stijging). Immers, hoe
minder restafval je kwijt kunt, hoe beter je het afval
moet scheiden. CMS biedt RMN ook een middel om
onrechtmatige containers in beslag te nemen.
Bovendien vormt CMS samen met het geactuali
seerde bronbestand een goede basis voor invoering
van eventuele nieuwe ontwikkelingen. CMS zal
vanaf 2011 worden ingevoerd in de gemeente Zeist.
De gemeente Soest volgt vanaf 2012.

Aantallen containers CMS
Type container

Restafval (stuks)

GFT (stuks)

Aantal niet geregistreerde containers

1.556 (8,47%)

592 (3,22%)

Aantal extra containers

434 (2,35%)

157 (0,85%)

Terugverdientijd opstartkosten CMS
Jaar

Opstartkosten

Jaarlijkse kosten

Opbrengst extra
containers

Logistieke besparing

Saldo

1 (2011)

€ 116.601,18

€ 15.016,00

€ 40.260,00

€ 30.000,00

€  61.357,18

2 (2012)

€ 15.016,00

€ 40.260,00

€ 30.000,00

€  6.113,18

3 (2013)

€ 15.016,00

€ 40.260,00

€ 30.000,00

€ 49.130,82

4 (en verder)

€ 15.016,00

€ 40.260,00

€ 30.000,00

€ 55.244,00
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Dankzij de gemeenschappelijke
regeling kan een efficiënte
oplossing worden gerealiseerd.
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Een interview met Gertjan de Ridder, teamleider afvalbrengstation en transport

Afvalbrengstations
Gertjan de Ridder is eind 2009 aangesteld als teamleider afvalbreng
stations en transport. Het betreft een nieuwe functie met als taak
uniformiteit te creëren binnen de afvalbrengstations in de drie gemeen
ten, daar bleek na de toevoeging van Nieuwegein aan RMN (2009)
behoefte aan. Daarnaast ondersteunt (en vervangt) hij de centrale
planner en de afdeling werkvoorbereiding. Zijn motto is: “Alleen veranderen om te verbeteren”. We kijken samen met hem naar de uitdagingen en successen in 2010 en de verwachtingen voor de komende jaren.

Toekomstig afvalbrengstation
Er is in 2010 veel energie gestoken in de voorberei
dingen voor het toekomstige afvalbrengstation in
de gemeente Zeist dat eind 2011 in gebruik zal
worden genomen. Daartoe is een stuk grond aan
gekocht van de Provincie Utrecht. Een efficiënte
investering omdat de bestaande gebouwen
gedeeltelijk kunnen worden hergebruikt. Ook kan
RMN mogelijk gebruik maken van de zoutopslag
en natzoutstrooi-installatie van de Provincie die op
hetzelfde terrein gevestigd is. Dit levert een flinke
besparing op omdat we geen eigen zoutloods
hoeven bouwen en geen eigen strooi-installatie
aan hoeven te schaffen.

Efficiënt omgaan met ruimte
Het nadeel van hergebruik van ruimte is dat je
enigszins beperkt wordt in je mogelijkheden door
een bestaande situatie. Om de beschikbare ruimte
en gebouwen zo goed mogelijk te benutten hebben
we daarom gekeken hoe andere afvalbrengstations
zijn ingericht. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot de
keuze voor een visgraadopstelling waarbij de
containers met de rijrichting mee staan opgesteld.
Dit vergemakkelijkt een vloeiende doorstroming
van het autoverkeer.

Meerwaarde RMN
De locatie van het toekomstige afvalbrengstation is
ideaal. Net buiten Zeist en nabij Soesterberg, zodat
het zowel voor inwoners van Soesterberg als van de
gemeente Zeist bereikbaar is. Dankzij de gemeen
schappelijke regeling kan een efficiënte oplossing
worden gerealiseerd waar twee gemeenten van
profiteren. Hierin bewijst RMN dan ook haar meer
waarde. Het huidige afvalbrengstation aan de
Kwikstaartlaan te Zeist en de tijdelijke afvalbreng
voorziening in Soesterberg worden door het nieuwe
afvalbrengstation vervangen. Ook de vestiging aan
de Renesselaan in Zeist verhuist naar de nieuwe

locatie. De veegdienst die nu daar is gevestigd
(dus apart van het huidige afvalbrengstation) kan
namelijk op het nieuwe afvalbrengstation worden
ondergebracht. Het samenbrengen van deze vesti
gingen op één locatie is gunstig voor de efficiency.

Geld besparen
Ingebruikname van het toekomstige afvalbreng
station brengt als consequentie met zich mee dat
er één combinatie minder nodig is voor transport.
Dit betekent concreet dat één medewerker en één
voertuig op een andere plek kunnen worden ingeroosterd. We krijgen 2011 een uitbreiding van
ondergrondse containers in de gemeente Zeist.
De medewerker en het voertuig worden daarop
ingezet. Dus door te schuiven met onze mensen
en middelen hoeven we geen extra personeel of
voertuig in te huren en dat bespaart geld.

Gebruiksvriendelijk afnetsysteem
Naar aanleiding van de aangescherpte regelgeving
voor het afdekken van containers tijdens vervoer,
zijn we op zoek gegaan naar een gebruiksvriendelijk
en duurzaam systeem voor onze afvalbrengstations
dat we ook op het toekomstige afvalbrengstation
konden toepassen. We hebben een afnetsysteem
gekozen dat aan één zijde bovenop de container is
gemonteerd. Je hoeft het voor een transport alleen
maar dicht te klappen. Dit nieuwe systeem is prettig
in gebruik en ook goed toepasbaar in het nieuwe
afvalbrengstation met stortbordes. Omdat je het
systeem vanaf één zijde kunt bedienen en de andere
zijde dus aan het stortbordes kan blijven staan.

Focus op de toekomst
Er zijn binnen de afvalbrengstations verschillen
vanuit de historie. Denk onder andere aan verschil
len in acceptatie van afvalstromen. Het zou ideaal
zijn als de werkwijze op alle drie afvalbrengstations
gelijk is. Dit vergemakkelijkt bijvoorbeeld ook de
onderlinge uitwisselbaarheid van personeel. De
focus zal de komende jaren dan ook liggen op het
wegnemen van deze verschillen. Ook blijven we wer
ken aan een optimale scheiding van afvalstromen.
Daarin zien we steeds meer vooruitgang. Dakleer en
geïmpregneerd hout werd nog niet zo lang geleden
bijvoorbeeld nog gestort. Nu kan ook dat worden
verwerkt. Eigenlijk wordt nu alleen nog asbest gestort (opgeslagen). Maar wie weet vinden ze daar in
de toekomst ook wel een verwerkingsmethode voor.
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Een interview met Jim van Roest, operationeel bedrijfskundig medewerker

Ondergrondse verzamelcontainers
Als operationeel bedrijfskundig medewerker is Jim van Roest breed inzetbaar. Hij maakt
onderdeel uit van het bedrijfsbureau en vormt de praktische schakel tussen teamleiders
buitendienst en afdeling werkvoorbereiding. Zijn vaste taak bestaat uit het beheer van
inzamelmiddelen. Ofwel: de in- en verkoop en onderhoud en reiniging van alle soorten
containers. Verder werkt hij mee aan uiteenlopende projecten, zoals de invoering van
de containerregistratie. Samen met het team probeert hij zo goed mogelijk uitvoering te
geven aan de verschillende taken. Bij veranderingen betrekt hij via de teamleiders ook
de buitendienst erbij, om tot zo efficiënt mogelijke oplossingen te komen. We kijken met
hem naar het jaar 2010.
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Goed en veilig legen
De gemeente Soest heeft uit eigen aanbesteding
containers besteld en geplaatst. RMN heeft vooraf
de locaties voor de containers beoordeeld. Kan de
container goed en veilig geleegd worden of staat er
bijvoorbeeld een boom in de weg of zijn er andere
obstakels. Op basis van onze bevindingen hebben
wij de gemeente geadviseerd. Daarnaast hebben
wij de uitgifte van de toegangschips georganiseerd.
Inwoners kregen de chips persoonlijk overhandigd.
Enerzijds biedt dit de mogelijkheid om demonstraties
te geven en vragen van inwoners te beantwoorden.
Anderzijds is het belangrijk om inwoners het gezicht
achter RMN te laten zien. Als ze weten met wie ze
te maken hebben zijn ze eerder bereid om mee te
werken aan een schoon straatbeeld.

Communicerende containers
De gemeente Nieuwegein heeft samen met
woningbouwvereniging Mitros besloten om op
proef verzamelcontainers te plaatsen aan het
Nijpelsplantsoen. RMN heeft een voorstel gedaan
voor een leverancier en type container. Dit voorstel
is door de betrokken partijen overgenomen. Er is
gekozen voor communicerende containers. Deze

Met communicerende containers
is het mogelijk om te zien wie er stort
en hoeveel.
geven een signaal als de container vol is of in storing.
Ook is het mogelijk om te zien wie er stort en hoe
veel. De hoeveelheid is te meten aan het aantal
keren dat de container wordt geopend. Hiermee zijn
we voorbereid op eventuele toekomstige ontwikke
lingen. De persoonlijke uitgifte van de bijbehorende
milieupassen om de container te openen, is net als
in Soest door RMN georganiseerd.

Aanbesteding nieuwe containers
In Zeist zijn we in 2010 volop bezig geweest met het
maken van een locatieplan voor een aantal nieuwe
ondergrondse verzamelcontainers. Alle potentiële
locaties in openbare ruimten zijn daarbij onder
zocht. Waar kunnen we de containers plaatsen?
Hoeveel adressen kunnen op een container worden
aangesloten? Moet de locatie heringericht worden?

Bijvoorbeeld omdat op die plek leidingen of kabels
in de grond zitten. Eind 2010 is de aanbesteding
voor 225 nieuwe containers (voor restafval, glas,
papier en textiel) in gang gezet, met als doel een zo
goed mogelijk product tegen een zo laag mogelijke
prijs. Vanaf 2011 zullen de bovengrondse verzamel
containers (cocons) geleidelijk worden vervangen
door de nieuwe ondergrondse verzamelcontainers.

Beveiligd met pasjes
De voordelen van ondergrondse verzamelcontainers
ten opzichte van bovengrondse zijn talrijk. Het geeft
een mooier en schoner straatbeeld en ook ARBO
technisch is het een betere inzamelmethode, want
de containers kunnen machinaal geleegd worden.
De containers zijn beveiligd met pasjes, dus niet
iedereen kan er zomaar wat ingooien. Ook de
opening is kleiner, zodat grof vuil niet meer in de
container kan worden gegooid. Daarmee dwing je
inwoners om zorgvuldiger met hun afval om te gaan.

Alles onder de grond
Het is heel goed mogelijk dat we in de toekomst
alleen nog maar ondergrondse verzamelcontainers
hebben en dat we één milieupas hebben waarmee
we de verzamelcontainer kunnen openen en afval
kunnen storten bij het afvalbrengstation. Maar hoe
de toekomst eruit gaat zien hangt natuurlijk ook
af van de wens van de gemeenten. Als adviseur en
uitvoerder proberen we zoveel mogelijk vooruit te
denken, maar soms moet je ook gewoon een besluit
nemen en verder gaan.
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Een interview met Marcel Murk, teamleider

Straatreiniging
Als teamleider is Marcel samen met de assistent teamleider verantwoordelijk voor de
straatreiniging in de gemeenten Soest en Zeist. Als teamleider krijg je met verschillende
mensen en karakters te maken. Marcel vindt het leuk om een groep mensen te motiveren
en te stimuleren. Hij probeert mensen bewust te maken van hun eigen capaciteiten en
kwaliteiten. Deze aanpak wordt door de medewerkers niet alleen geaccepteerd maar
ook gewaardeerd. Als afdeling proberen we ons werk continu te verbeteren en open te
staan voor veranderingen. Marcel legt uit hoe de straatreiniging georganiseerd is in de
gemeenten Soest en in Zeist en vertelt wat voor RMN in 2010 de hoogtepunten waren
op het gebied van straatreiniging. Ook werpt hij een korte blik vooruit.
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Verbeterde kwaliteit
Relatief nieuw is het werken op beeldkwaliteit voor
onkruid en zwerfafval. Met behulp van foto’s worden
de mogelijke kwaliteiten inzichtelijk gemaakt. Op
basis hiervan worden vooraf duidelijke doelstellingen
afgesproken en is het werk ook meetbaar. Sinds een
paar jaar hebben we gebiedsverantwoordelijken
aangesteld die de kwaliteit van de straatreiniging
helpen bewaken. We zien dat de kwaliteit hierdoor
steeds beter wordt, conform de wensen van de
gemeenten. Voor het tweede achtereenvolgende

We moeten ons als team blijven
verbeteren om te kunnen inspelen
op de veranderende markt.
jaar hebben we in de gemeente Soest op het gebied
van onkruidbeheersing ruimschoots de afgesproken
kwaliteit geleverd. Sinds 1 april 2010 verzorgen we
in de gemeente Bunnik het machinale veegwerk. Nu
is al bekend dat dit contract met een jaar verlengd
wordt en dat ook de regie op de uitvoering van
onkruidbeheersing aan ons wordt uitbesteed.

Sneller problemen oplossen
Dit is het tweede seizoen dat RMN in de gemeente
Zeist de WAVEmachine heeft ingezet. Hiermee
wordt onkruid met heet water bestreden, dus er
komen geen bestrijdingsmiddelen aan te pas.

In de gemeente Soest is het alweer het derde
seizoen dat de WAVE is ingezet. RMNmedewerkers
hebben steeds meer ervaring met deze machine,
waardoor technische problemen sneller kunnen
worden opgelost.

Goede samenwerking
Traditiegetrouw is in het najaar in de gemeente
Soest een bladruimactie gehouden in samenwerking
met Eemfors stad en groenonderhoud. Bij deze actie
is ongeveer 800 ton bladafval in de woonwijken
opgeruimd. Door de winterse omstandigheden in
november moest de actie tussentijds stilgelegd
worden. Daarna hebben de medewerkers zich extra
ingezet om de bladeren alsnog zo snel mogelijk op
te ruimen. De samenwerking met Eemfors is al
jarenlang bijzonder plezierig en functioneel.
Uitzonderlijk in deze branche dat uitvoerings
organisaties zo goed samenwerken.

Beheer openbare ruimte
In de visie van RMN bestaat hier dé kans om méér
gebruik te maken van de kracht van het samen
werkingsverband door meer taken in de openbare
ruimte “aan elkaar te verbinden”. RMN ziet voor
zichzelf de rol weggelegd als beheerder van de
openbare ruimte uit naam van de gemeente.
De regievoerder op de uitvoering, waardoor taken
aan elkaar en op elkaar kunnen worden afgestemd.
Hierdoor ontstaat efficiëncy, kwaliteit en “logica”
in het beheer van de buitenruimte.

Budget is leidend
Een traject dat in 2010 is ingezet is het scherp
houden aan de begroting. Hierin is een vast aantal
uren per onderdeel opgenomen. Daar houden we
ons aan. Zo zullen we een veegmachine alleen
inzetten als dat echt nodig is. De uitdaging voor
ons is om de afgesproken kwaliteit te leveren
tegen een zo laag mogelijke kostprijs en binnen
het afgesproken budget.

Goede prestatie
Terugkijkend op 2010 hebben we als team een
betere prestatie neergezet dan het voorgaande jaar.
De effectiviteit neemt toe en ook de kennis van
onkruidbeheersing vanuit de dagelijkse praktijk.
Nu is het van belang dat we deze lijn omhoog vast
houden en onszelf blijven verbeteren. We moeten
ons steeds afvragen, wat ging goed en wat kan beter.
Op die manier blijven we ons als team ontwikkelen
en kunnen we inspelen op de veranderende markt
en wensen van onze opdrachtgevers.
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Een interview met Ton van Vliet, teamleider ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding
Ton van Vliet houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met ongediertebestrijding. Eerst voor de gemeente Nieuwegein en sinds mei 2010
voor RMN. Als teamleider ongediertebestrijding is hij verantwoordelijk voor de ongediertebestrijding in de gemeenten Soest en Zeist.
Hij geeft daarbij leiding aan drie medewerkers en op hoogtijdagen
ook aan een vierde externe medewerker. Als het nodig is gaat hij ook
zelf op pad om ongedierte te bestrijden. Hij legt uit hoe ongediertebestrijding bij RMN in zijn werk gaat en kijkt met ons naar het jaar
2010 en verder.
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Ratten en muizen gratis

nest groeit verder uit en kan, afhankelijk van waar
het nest zit, gevaar of hinder opleveren voor de leef
omgeving. In 2010 viel het aantal meldingen ten
opzichte van voorgaande jaren mee. Met een droog
en warm voorjaar voorspelt 2011 wel weer een druk
wespenjaar te worden.

RMN bestrijdt ratten, muizen en wespen in de
gemeenten Soest en Zeist. Voor andere soorten
plaagdieren geeft RMN gratis advies. Meldingen
van muizen, ratten en wespen komen het meest
voor. Alle meldingen komen telefonisch binnen bij
de klantenservice van RMN. Van daaruit worden
de meldingen doorgegeven aan de dienstdoende
ongediertebestrijder van RMN. Die neemt vervol
gens weer contact op met de betreffende inwoner
voor het maken van een afspraak. Wespennesten
kunnen eigenlijk altijd in één bezoek worden
afgehandeld. Voor muizen en ratten zijn ongeveer
drie à vier bezoeken nodig voordat het probleem is
verholpen. De bestrijding van muizen en ratten is
voor inwoners gratis, omdat deze dieren een
bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Voor
wespenbestrijding en voor ongediertebestrijding
bij bedrijven worden kosten in rekening gebracht.

Meer nadruk op preventie
RMN streeft ernaar het gebruik van bestrijdings
middelen te beperken met het oog op het milieu.
Overlast van muizen of ratten heeft altijd een oor
zaak. Alleen bestrijding heeft dan ook weinig zin,
want het probleem komt dan weer terug. Belangrijk
is dat de oorzaak wordt weggenomen. Denk aan
het oplossen van bouwkundige gebreken zoals te
grote stootvoegen waardoor ongedierte kan bin
nendringen. Door deze gebreken te verhelpen is het
ongedierteprobleem ook opgelost. In de toekomst
willen we hier nog meer nadruk op leggen.

Bij buren informeren

Het aantal meldingen zal afnemen

Het aantal meldingen zal afnemen naarmate meer
tijd wordt gestoken in preventie en advies. Het is
van belang dat we verder kijken dan onze neus lang
is. Dat we bij een melding van ratten of muizen ook
bij buren informeren. Als je het goed wil doen pak je
bij een melding gelijk een heel woningblok mee. In
het geven van advies gaat wel veel tijd zitten. Dus op
korte termijn maak je meer uren, maar op de lange
termijn verdient het zichzelf terug omdat je niet
steeds terug hoeft te komen voor dezelfde probleem.

naarmate meer tijd wordt gestoken
in preventie en advies.
Weinig overlast wespen
De overlast van ongedierte is door de jaren heen
eigenlijk vrij constant. In de cijfers zijn wel kleine
schommelingen waarneembaar (zie tabel). Het ene
jaar heb je in een bepaald gebied nou eenmaal meer
last van muizen en het andere jaar meer van ratten.
Zo hadden we in Soest in 2010 weinig last van rat
ten en in Zeist juist meer. De overlast van wespen
is vaak streek en weergebonden. ’s Winters over
wintert een jonge koningin op een vorstvrije plek.
In het voorjaar bouwt zij een klein nestje en legt
daarin een paar eitjes. Bij warm en droog weer en
voldoende voedsel komen de eitjes uit en komen de
wespenlarven verder tot ontwikkeling. Het wespen

Geen omkijken naar
In Nieuwegein is de ongediertebestrijding nog in
handen van de gemeente. RMN heeft de ambitie om
deze taak in de toekomst van de gemeente over te
nemen. Er vinden hierover al gesprekken plaats.
Voor de gemeente zou dit als voordeel hebben dat
zij geen omkijken meer hebben naar de ongedierte
bestrijding. RMN medewerkers zijn onderling uit
wisselbaar en kunnen elkaar vervangen, zodat de
continuïteit gewaarborgd is.

Ongediertebestrijding Soest en Zeist
Muizen

Ratten

Wespen

Overig

Totaal

Soest

Zeist

Soest

Zeist

Soest

Zeist

Soest

Zeist

Soest

Zeist

2008

99

155

72

68

264

290

69

71

504

584

2009

58

121

82

67

254

181

42

37

436

406

2010

73

139

42

99

150

104

41

29

306

371
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Een interview met Luit Elferink, wagenpark- en gebouwbeheerder

Wagenpark en gebouwen RMN
Luit Elferink is bij RMN verantwoordelijk voor het wagenpark- en
gebouwbeheer in de meest ruime zin van het woord. Hij regelt de
aanschaf, het onderhoud en de benodigde reparaties van voertuigen
en ander materieel en koopt strooizout in. De wagenparkbeheerder
werkt nauw samen met de werkplaats. Het gemeenschappelijk doel
is ervoor te zorgen dat de voertuigen, eigenlijk rijdende werktuigen,
optimaal kunnen functioneren. Daarnaast verzorgt hij het onderhoud
van de gebouwen, zorgt dat de temperatuur goed is, vervangt kapotte
lampen, hangt een prikbord op, enzovoorts. We kijken met hem terug
naar 2010 en hij geeft zijn visie op toekomstige ontwikkelingen.
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Eigen werkplaats

Rally naar Rome

Per 1 juni 2010 heeft RMN de dienst Onderhoud
Motorvoertuigen (OMV) overgenomen. Hiervoor
moest veel geregeld worden. Zoals het opstellen
van een huurcontract, het regelen van vergunnin
gen en het maken van afspraken met de betrokken
partners. Het is goed voor RMN dat zij nu een eigen
werkplaats heeft met specialisten op het gebied
van haar specifieke voertuigen. Bovendien is de
werkplaats binnen handbereik.

In mei 2010 hebben vier medewerkers van RMN
deelgenomen aan een rally naar Rome met twee
voertuigen rijdend op frituurolie. Voor deze rally
zijn twee oude Mercedessen aangeschaft met die
selmotor. Met een speciaal filter zijn de voertuigen
geschikt gemaakt voor het rijden op frituurolie.
Met deze rit hebben de medewerkers geld bijeen
gebracht en geschonken aan goede doelen. Het
mooie van deze actie is dat die grotendeels door
vrijwilligers is gedragen.

We streven ernaar om zoveel mogelijk bij
te dragen vanuit de kringloopgedachte.
Aanschaf en vervanging voertuigen
Door middel van een Europese aanbesteding heeft
RMN in 2010 zes voertuigen aangeschaft. Namelijk
één vrachtwagen voor het legen van de onder
grondse containers, twee zijladers op biogas en drie
achterladers. Een noodzakelijke aanschaf, want de
bestaande voertuigen waren echt aan vervanging
toe. Het was de eerste keer in de geschiedenis van
RMN dat op deze schaal een Europese aanbesteding
werd uitgevoerd.

Milieueisen bepalend bij besluitvorming
RMN hecht veel waarde aan duurzaamheid en
milieu. Daarom is bij de aanbesteding kritisch
gekeken naar uitstoot van de voertuigen, brand
stofverbruik en hoe de leverancier omgaat met het
milieu. Naast de zes genoemde voertuigen, hebben
we in 2010 een middelgrote veegmachine aange
schaft en een vrachtwagen uit de gemeente Zeist
overgenomen ten behoeve van de gladheidbestrij
ding. Deze vrachtauto is voorzien van een natzout
opzetstrooier en sneeuwschuif. Hiermee is tevens
de laatste hand gelegd aan het geschikt maken van
de strooiers voor natzoutstrooien. Verder is een
multifunctioneel voertuig (Ausa) aangeschaft voor
de Handwave en een bestelbus (Mercedes Sprinter)
voor de containerregistratie en -distributie.

Rijden op biogas
Het bijzondere van de aanschaf van de twee voer
tuigen op biogas is dat biogas wordt verkregen uit
organisch materiaal, voornamelijk bestaand uit
groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Een afvalsoort
dat RMN zelf ook inzamelt. Dankzij het afsluiten van
een contract met Essent voor Groen Gas, heeft RMN
de garantie dat eenzelfde hoeveelheid gas die we
voor deze voertuigen tanken daadwerkelijk wordt
gewonnen uit GFT. Dat sluit geweldig aan bij onze
duurzaamheiddoelstellingen!

Natzoutstrooier
Natzoutstrooien heeft als voordeel dat je minder
zout nodig hebt en dat het minder snel wegwaait.
Bovendien heeft het een snellere werking en je kunt
harder rijden tijdens het strooien. Het nadeel is dat
het duurder is, omdat je een menginstallatie nodig
hebt en de strooiwagens moeten zijn voorzien van
een tank om de zoutoplossing op te slaan. In Zeist
kunnen we door samenwerking met de provincie
Utrecht mogelijk beschikken over een natzout
strooi-installatie. We zijn in Zeist al langere tijd
bezig alle strooiwagens te vervangen voor voertui
gen die geschikt zijn voor natzoutstrooien. Met de
aanschaf van de hierboven genoemde strooier zijn
nu alle strooicombinaties geschikt om natzout te
strooien. In het gladheidbestrijdingseizoen 2011–
2012 kan RMN in Zeist daadwerkelijk beginnen
met natzout strooien op alle routes.

Aankoop grond voor nieuw afvalbrengstation
In 2010 is grond aangekocht voor de bouw van
een nieuw afvalbrengstation in de gemeente Zeist
aan de Zandbergenlaan. Dit terrein was tot nu toe
in gebruik bij de provincie Utrecht. De bouw vindt
plaats in 2011 maar de voorbereidingen hebben al
grotendeels plaatsgevonden. Bij de invulling van
het nieuwe afvalbrengstation streven we ernaar
om zoveel mogelijk bij te dragen vanuit de kring
loopgedachte. Zo hebben we bijvoorbeeld een
contract afgesloten voor de afname van biogas
voor de centrale verwarming in de keuken, zonne
collectoren voor stroomvoorziening, een container
voor kringloopgoederen en een oplaadpunt voor
elektrische fietsen.

Biogas als oplossing voor olietekort
Over een aantal jaar zullen we gaan merken dat er
tekorten zijn in de oliebronnen. Nu al zijn de vraag
en de maximale productiecapaciteit zo goed als in
evenwicht. Biogas zou een goed alternatief kunnen
zijn. De besparing op CO2 uitstoot is circa 70%.
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Een interview met Jan Blijleven, teamleider werkplaats

Overname werkplaats
Jan Blijleven (op de foto rechts) verzorgt ongeveer tien jaar het onderhoud van materieel van RMN. Lange tijd vanuit zijn functie bij cluster
Onderhoud Motor Voertuigen (OMV). Op 1 juni 2010 nam RMN de
werkplaats over van OMV. Hij vertelt over deze overname en andere
ontwikkelingen in het jaar 2010.

Een logische stap
OMV maakte onderdeel uit van brandweer Soest
en verzorgde van daaruit het onderhoud o.a. alle
gemeentelijke motorvoertuigen (incl. brandweer)
en mechanische middelen. Ook de voertuigen van
RMN waren in onderhoud bij OMV. Bij de overgang
naar één regionale brandweerorganisatie (VRU)
stond OMV voor een keuze. Met de VRU mee, bij de
gemeente blijven, bij RMN aansluiten of de werk
plaats sluiten. De overgang naar RMN was een logi
sche stap aangezien OMV al voor 80% werkzaam
was voor RMN. OMV bestond uit totaal vijf mede
werkers (1 teamleider, 3 monteurs en 1 parttime
administratief medewerker). Zij zijn allemaal mee
gegaan naar RMN. We werken dus nog met het
zelfde team en dat is prettig. OMV was al gevestigd
op het terrein van RMN, dus ook de werklocatie is
onveranderd gebleven.

Groot en klein materiaal
De werkplaats is verantwoordelijk voor onderhoud
en reparaties van alle soorten voertuigen (van
klein tot groot) en ander materieel. Daarbij kun je
denken aan containers, stationaire persen, WAVEmachines, bladblazers, enzovoorts. Ook zorgen we

Sinds de overname zijn er een aantal
veranderingen doorgevoerd om
de efficiency te verbeteren.
bijvoorbeeld voor vervanging van posters op de
voertuigen. Omdat RMN beschikt over een grote
verscheidenheid aan voertuigen en ander mate
rieel, moet je over gespecialiseerde kennis
beschikken. Het is nogal een verschil of je met een
veegmachine of een ondergrondse container te
maken hebt. We gaan dan ook regelmatig op cursus.
Naast het geplande onderhoud en APK van de voer
tuigen krijgen we ook onverwachte reparaties.

Dat kunnen de gekste dingen zijn. Zoals een krom
chassis. Aan het eind van de dag hebben de chauf
feurs de gelegenheid om langs te komen voor kleine
reparaties, zoals een kapotte spiegel.

Directere sturing
Nu de werkplaats in eigen beheer is bij RMN, heeft
RMN meer zeggenschap gekregen in de werkplaats
en is RMN minder afhankelijk. Ook is directere sturing
mogelijk. Regulier onderhoud wordt ver vooruit
gepland en we werken nauw samen met de centrale
planner zodat de continuïteit van de voertuigen zoveel
mogelijk gewaarborgd blijft. We streven ernaar het
materieel niet langer dan één dag binnen te houden.

Meten is weten
Sinds de overname zijn er een aantal veranderingen
doorgevoerd om de efficiency te verbeteren. Zo
zijn we overgegaan naar een nieuw administratief
programma WINCAR. Daartoe zijn alle voertuigen
en machines voorzien van een nummer en zijn we
begonnen alle onderdelen en vloeistoffen te regis
treren. Zo houden we inzichtelijk wat er binnen
komt en uitgaat, want meten is weten. Inzicht in
verbruik maakte bewust en heeft – naast logistieke
voordelen – een positief effect op de milieudruk. In
de toekomst willen we ook de werkvoorbereiding
aan dit programma koppelen.

Aandacht voor milieu en efficiency
Het milieu is in onze werkplaats ook een belangrijk
punt van aandacht. Denk aan de afvoer van accu’s,
oliën en oliehoudende producten. In 2010 hebben
we een proef gedaan met volsynthetische motorolie.
We hebben drie soorten voertuigen getest met deze
olie. Een huisvuilwagen, een containerwagen en een
veegmachine. Door het nemen van monsters hebben
we de kwaliteit regelmatig getoetst. De conclusie is
dat we met deze olie in plaats van viermaal per jaar
slechts tweemaal per jaar de olie hoeven verversen.
Dat is niet alleen minder belastend voor het milieu,
maar ook voor de werkplaats. Bovendien levert het
een financiële besparing op, want het bespaart
ongeveer 50 liter per jaar per voertuig. Verder
maken we al geruime tijd gebruik van coverbanden
voor onze voertuigen. Dit houdt in dat op versleten
banden een nieuw loopvlak wordt gemonteerd.
De banden worden dus deels hergebruikt. Dit is
goed voor het milieu en voor de portemonnee want
het bespaart ongeveer € 2.500 per voertuig.
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Een interview met Louis van Ooijen, gladheidcoördinator

Gladheidseizoen 2010-2011
Louis is als gladheidcoördinator verantwoordelijk voor de gladheid
bestrijding in de gemeente Zeist. Hij legt uit hoe de gladheidbestrijding
bij RMN in zijn werk gaat en kijkt met ons terug naar het gladheid
seizoen 2010-2011. Ook geeft hij zijn visie op gladheidbestrijding bij
RMN in de toekomst.

37 Operationele zaken

Binnen een half uur

Monteur staat paraat

Gedurende het gladheidseizoen krijgt RMN
dagelijks een emailbericht van METEOconsult in
Wageningen. Daarin staat de gladheidprognose
voor die dag. Bij voorspelde gladheid informeert de
gladheidcoördinator de dienstdoende ploeg. Als de
voorspelling niet klopt en bij plotseling optredende
gladheid worden we door de Provincie of Meteo
geïnformeerd. De gladheidcoördinator gaat ook zelf
de weg op om vast te stellen of er gestrooid moet
worden. Als dat zo is roept hij de ploegleden op.
Zij moeten dan binnen een half uur op de locatie
zijn. Daar worden de wagens opgebouwd, gevuld
en gecontroleerd.

Per gemeente hebben tijdens het seizoen twee
ploegen om de week dienst en zijn er twee gladheid
coördinatoren. De strooiploeg bestaat in Soest uit
acht en in Zeist uit tien medewerkers. Daarnaast
zijn er enkele reserves. Verder staat een eigen mon
teur paraat om zo nodig reparaties uit te voeren.

Als een medewerker echt te moe is
wordt hij naar huis gestuurd.

De fijne kneepjes van het strooien
RMN heeft het beleid dat in principe alle buiten
dienstmedewerkers tot de leeftijd van 60 jaar
kunnen worden ingezet voor strooiwerkzaam
heden. Om (nieuwe) medewerkers de fijne kneepjes
van het strooivak bij te brengen hebben we een
voormalige strooicoördinator als mentor aangesteld.
Hij leert hen onder andere de routes, hoe ze moeten
strooien en sneeuwschuiven en hoe ze schades
kunnen voorkomen. En met succes, want de ploe
gen hebben het hele seizoen alle routes gestrooid.

Overdag moet er ingezameld worden
Als gladheidcoördinator heb je veel zaken om
rekening mee te houden, zoals verkeersdrukte of
capaciteit van je mensen. Je probeert bijvoorbeeld
zoveel mogelijk om de spits heen te strooien want
als je vaststaat in de file valt er weinig te strooien.
Ook gun je je mensen zoveel mogelijk nachtrust,
want overdag moet er gewoon ingezameld worden.
Daarom proberen we voor 00.00 uur klaar te zijn
en niet eerder dan 3.30 te beginnen. Als een
medewerker echt te moe is wordt hij naar huis
gestuurd. Gedurende het gladheidseizoen heeft
strooien de hoogste prioriteit, daarna komt de
inzameling en als laatste de straatreiniging.
We hebben in 2010 altijd kunnen inzamelen, ook
bij minder goede weersomstandigheden. Daar
kunnen we als organisatie trots op zijn.

Extreem veel sneeuw
Seizoen 20102011 was heftig en kort. Net voor
Sinterklaas is het begonnen met sneeuwen en er
moest flink geschoven en gestrooid worden. Er
ontstond al snel een zouttekort. Daarom is in Soest
en Zeist een beperkt strooibeleid ingesteld. De
gemeente heeft daartoe borden geplaatst. In Zeist
is bovendien 170 ton zand door het zout gemengd.

Eerst schuiven dan strooien
Op zaterdag 4 december lag er extreem veel sneeuw
en hebben onze ploegen zo’n twaalf uur achtereen
gewerkt in Soest en Zeist om de wegen sneeuwvrij
te maken. In verband met het zouttekort was het
beleid eerst schuiven dan strooien voor een opti
male werking van het zout. In de praktijk betekent
dit eerst twee ritten om te schuiven (per rijbaan een
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rit) en daarna nog een rit om te strooien. Dus drie
ritten achter elkaar.

Onnodig strooien voorkomen
De gemeente Zeist heeft een preventief strooi
beleid. We zijn er dit seizoen in Soest en Zeist in
totaal 41 keer uitgeweest om te strooien, tegen
over 57 keer de Provincie. Om onnodig strooien
te voorkomen waren de gladheidcoördinatoren
’s nachts veel op pad om de wegen te inspecteren
en vast te stellen of het wel echt nodig was om
te strooien. In Zeist hadden we goede resultaten
met de LMtrack met rolbezem, waarmee we
de trottoirs in het winkelgebied sneeuwvrij
gemaakt hebben.

Zout via zoutloket
We hebben dit seizoen een contract afgesloten
voor 5.000 ton strooizout. Daarvan was 2.000 ton
gegarandeerd. Dat is tweemaal zoveel als het

voorgaande seizoen. We kregen echter slechts
1.291 ton zout geleverd. De leverancier kon de ver
plichting niet waarmaken en kon niet tijdig leveren.
Rijkswaterstaat kreeg op last van hoge boetes
voorrang. De gemeente Bunnik leende ons 15 ton
zout. Dit is later weer geretourneerd. We hebben
ook bij de Provincie via het zoutloket strooizout
gekregen en naar Soest en Zeist gebracht. We
hebben ons aan alle kanten ingezet om ervoor te
zorgen dat de wegen begaanbaar zouden blijven.

Voorbereid op de toekomst
Bij sommige weersomstandigheden kan het
effectiever zijn om nat te strooien. Daarbij wordt
gestrooid met een zoutoplossing. RMN heeft vanaf
volgend seizoen de beschikking over een natzout
strooiinstallatie en kan dus zo nodig natstrooien. We
zijn al zo’n acht jaar geleden begonnen om de voer
tuigen geschikt te maken voor deze nieuwe vorm van
strooien. Hiermee anticipeert RMN op de toekomst.

Gladheidbestrijding Soest en Zeist
Soest

Zeist

Totaal 2010

Totaal 2009

Aantal dagen gestrooid

79

82

161

98

Aantal strooiuren gemaakt

3.081

3.219

6.300

3.480

Geleverd aantal ton zout

615

676

1.291

2.012
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Ik verwacht dat we in
de toekomst overgaan op
een papierloze registratie
van de afvalstromen.

Een interview met Bep Kroon, medewerkster administratie

Registratie van afvalstromen
Op de afdeling administratie worden dagelijks de hoeveelheden
ingezameld afval per soort vastgelegd. Nu wordt alle data nog
handmatig ingevoerd met behulp van weegbonnen die de chauffeurs
dagelijks op de administratie inleveren, maar Bep verwacht dat we
in de toekomst overgaan op een papierloze registratie van de afvalstromen. Ze legt uit hoe dat in zijn werk gaat: “Het is mogelijk om de
gegevens die nu op de weegbon staan bij het afvalverwerkingsbedrijf,
direct bij het lossen digitaal vast te leggen met behulp van een apparaat met chip. Deze gegevens kunnen vervolgens worden uitgelezen
door de administratie. Een methode die heel veel papier scheelt
(zo’n tien dozen per jaar). Bovendien worden er minder snel fouten
gemaakt. Goed dus voor het milieu en voor RMN!”
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Totale hoeveelheid afval neemt nog steeds af

Ook hoeveelheid plastic afval vermindert

Terugkijkend op 2010 concluderen we dat de totale
hoeveelheid afval nog steeds afneemt: 90.344 ton
vergeleken met 92.310 ton in 2009. Ofwel een
afname van 1.966 ton (2,1%). Hiervan wordt 781 ton
veroorzaakt door een vermindering van het aanbod
van groente, fruit en tuinafval (GFT) en grof tuin
afval. Voor hergebruik of recycling is er in totaal
44.800 ton afval ingezameld (45.403 ton in 2009).
Voor verbranding was de hoeveelheid afval 45.544
ton (46.907 ton in 2009). De afname van de totale
hoeveelheid afval is voor een deel te verklaren door
de gescheiden inzameling van plastic sinds medio
2009. De afname is ook een gevolg van de zwakkere
economie. Consumenten kopen minder en gooien
dus ook minder weg.

De totale hoeveelheid ingezameld plastic verpak
kingsafval is gestegen van 282 ton naar 769 ton. We
zijn echter pas in de loop van 2009 gestart met het
gescheiden inleveren van plastic. Als je de hoeveel
heid ingezameld plastic verpakkingsafval in 2009
omrekent naar een heel jaar (854 ton) dan is er in
2010 een daling van 85 ton. Ook dit kan het effect
zijn van de verminderde koopkracht van consumen
ten. Omdat plastic nog maar kort wordt gescheiden
kunnen we daar echter nog geen conclusies aan
verbinden. De hoeveelheid ingeleverde metalen
is 168 ton minder dan in 2009. Een mogelijke ver
klaring hiervoor is dat inwoners metalen inleveren
bij metaalverwerkingsbedrijven in plaats van bij
het afvalbrengstation.

Ingezamelde huishoudelijk afval per gemeente in tonnen*
Te recyclen afval (of voor hergebruik)
Afvalsoort

Soest

Zeist

Nieuwegein

Totaal 2010

Totaal 2009

Papier

3.327

4.002

3.469

10.798

10.933

Glas

1.307

1.537

1.110

3.954

3.761

Textiel

155

227

272

654

433

KCA

80

89

81

250

252

GFT

5.366

5.884

4.164

15.414

16.036

Elektrische apparaten

324

314

338

976

838

Grof tuinafval

1.136

675

647

2.458

2.617

Metalen

235

347

310

892

1.060

Hout

1.193

1.259

1.094

3.546

3.672

Schoon puin

965

1.531

877

3.373

3.984

Autobanden

12

8

6

26

16

Reinigbare grond

290

567

305

1.162

1.316

Plastic

223

230

316

769

282

Hard plastic





76

76

57

Herbruikbare huisraad



128

324

452

146

Totaal

14.613

16.798

13.389

44.800

45.403

Afval ter verbranding (of storten)

* Inclusief inbreng
via kringloop
centra (gebaseerd
op eigen opgave
kringloopcentra).

Afvalsoort

Soest

Zeist

Nieuwegein

Totaal 2010

Totaal 2009

Restafval

10.212

14.568

14.771

39.551

40.346

Grof afval

1.460

1.586

1.810

4.856

5.476

Bouw en sloopafval

264

247

413

924

909

Asbest

61

22

9

92

51

Dakbedekking

36

85

0

121

125

Totaal

12.033

16.508

17.003

45.544

46.907
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Bijdrage klimaatdoelstellingen
De inzamelresultaten van de gescheiden afval
stromen hebben naast de nuttige toepassing
als grondstof ook een gunstig effect op de ver
mindering van CO2 uitstoot. Uit onderstaande
tabel blijkt dat in 2010 vanwege de gescheiden

inzameling een CO2 uitstootreductie is bereikt van
52.000 ton. Ditlevert dus een belangrijke bijdrage
aan de gemeentelijke klimaatdoelstellingen.
Tegelijk wordt duidelijk dat er nog veel CO2 emissie
is te reduceren, met name van de (niet gescheiden)
verwerking van kunststoffen (zie onderste tabel).

CO2-impact afvalbeheer
50.000
40.000

huishoudelijk afval

30.000

ton CO2

20.000
10.000
0
-10.000
-20.000

grof huishoudelijk afval

-30.000
-40.000
-50.000
CO2-emissies

vermeden emissies

Totaal

CO2-impact per stroom
30.000

huishoudelijk afval - kunststoffen

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
-5.000
-10.000
emissies transport

vermeden emissies materiaal

emissies verwerking

Totaal

vermeden emissies energie

Bron: NVRD CO2MPAS

Administratie 42

Een interview met Wilko van Voorst, hoofd administratie

Administratieve zaken
Wilko heeft als taak te waarborgen dat de administratie tijdig op orde is en conform de
geldende wet- en regelgeving wordt uitgevoerd. Hij doet daarbij onder andere aan fraudepreventie, bewaakt de interne organisatie en geeft richtlijnen voor de administratieve
organisatie. De uitdaging ligt voor hem in het leveren van een bijdrage aan het verbe
teren van de prestaties van de organisatie op financieel gebied. Meer doen met minder
middelen. Het is belangrijk dat de meerwaarde van de gemeenschappelijke regeling
ook in financiële zin tot uitdrukking komt. Dit sluit ook naadloos aan op de taakstelling
bezuiniging van de gemeente. Wilko maakt voortdurend afwegingen of iets goedkoper
of efficiënter kan en maakt de organisatie bewust van de financiële gevolgen van haar
handelen. De medewerkers van de administratie hebben een goede onderlinge chemie.
Wilko oefent zijn functie dan ook met veel plezier uit.
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Werken met individuele budgetten
In 2010 zijn we begonnen om medewerkers uit
verschillende lagen van de organisatie de verant
woordelijkheid te geven over specifieke budgetten.
Dat vergroot het financiële bewustzijn bij de mede
werkers en versterkt de betrokkenheid bij de orga
nisatie. Als je aankopen uit eigen zak moet betalen
bedenk je je nog wel een keer voordat je een grote
uitgave doet. Is het wel echt nodig? Kan het ook
goedkoper? De individuele budgetten leiden boven
dien tot een gezonde competitie. Het is nou eenmaal
fijner om een compliment te krijgen dat je onder je
budget bent gebleven dan te moeten erkennen dat
je het budget hebt overschreden. De gemeenten en
RMN profiteren hier uiteindelijk van en onze uitgaven
lopen veelal in de pas met de geraamde begrotingen.

Beter gedocumenteerde begrotingen
De budgetverantwoordelijken worden uiteraard
ondersteund door de afdeling administratie met
doorlopende monitoring en tussentijdse rappor
tages. Maandelijks bekijken we waar we staan ten
opzichte van onze ramingen. Zo houden we grip
op de budgetten. De budgetervaringen worden
ook meegenomen naar de begrotingen van het
jaar daarop. Dit leidt tot beter gedocumenteerde
en beargumenteerde begrotingen richting
de gemeenten.

andere een geautomatiseerd voorraadbeheer
systeem ontwikkeld in nauwe samenwerking met
de wagenparkbeheerder.

DVO-afrekening pakt gunstig uit
De deelnemende gemeenten konden over 2010
een grote teruggave op de DVO-taken tegemoet
zien. Door aanbestedingen geïnitieerd door de AVU,
zijn de verwerkingskosten lager geworden. De ver
goedingen voor oud papier en metaal zijn gestegen
en die afvalstromen leveren dus meer geld op. Dat
heeft geleid tot extra inkomsten voor 2010. Ook
hebben we in 2010 een vergoeding ontvangen over
2009 en 2010 vanuit Wecycle (voorheen Stichting
NVMP) voor de verwerking van elektrische appara
ten. De hoeveelheid ingezameld afval in totaliteit
is bovendien gedaald. De DVO-afrekening voor de
gemeenten valt over 2010 dus lager uit.

Bedrijfseconomische ontwikkelingen

Ik verwacht dat de rol van controller

Wilko verzorgt rapportages vanuit het
Management Informatie Systeem. Een continu
volgproces waar je veel informatie uit kunt halen.
Wat bijvoorbeeld de effecten zijn van keuzes en
maatregelen die zijn genomen. Beoogde verande
ringen rekent hij door voordat beslissingen worden
genomen. Als controller en MT-lid speelt Wilko ook
een bedrijfseconomische rol in de organisatie.
Het doel is niet alleen oplossingen te bedenken
maar deze ook te implementeren en ideeën om te
zetten in verbeterde proces- en werkmethodes.

gaat veranderen. De focus zal veel meer

Trends en ontwikkelingen

op de toekomst gericht zijn.
Grotere efficiency
Op verschillende terreinen werkt RMN aan het
verbeteren van de efficiency. Je ziet dan ook dat we
steeds minder manuren besteden dankzij verdere
mechanisatie. Bijvoorbeeld door invoering van de
zijlader en de toename van ondergrondse verzamel
containers. De capaciteit van deze containers is
groter en ze kunnen door een voertuig met één
chauffeur geleegd worden in tegenstelling tot
bovengrondse containers waarvoor drie mede
werkers nodig zijn. Zo is in 2010 ook gekozen om
een werkplaats toe te voegen aan RMN. Dit is niet
alleen voordeliger dan onderhoud uitbesteden,
het verbetert ook de bedrijfscontinuïteit omdat
je bij calamiteiten direct actie kunt ondernemen.
Ook de kwaliteit verbetert omdat de medewerkers
specifieke kennis hebben van ons materieel.
Onze afdeling heeft voor deze werkplaats onder

Wilko verwacht dat de rol van controller gaat ver
anderen. De focus zal veel meer toekomstgericht
zijn. Zijn taak wordt om trends en ontwikkelingen te
signaleren en tijdig maatregelen voor te stellen om
als organisatie op koers te blijven. Een hulpmiddel
daarbij zou kunnen zijn het ontwikkelen van Key
Performance Indicators (KPI’s) of een Balanced
Scorecard. Een managementinstrument om de
kritieke prestatie indicatoren inzichtelijk te maken.
Bijvoorbeeld om bezettingsgraden van voertuigen
inzichtelijk te maken.
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Balans per 31 december 2010
ACTIVA

alle bedragen in euro’s
31-12-2010

31-12-2009

4.352.000
4.352.000

3.830.000
3.830.000

71.500

-

222.300

183.100

33.000

38.700

611.100
937.900

341.800
563.600

5.289.900

4.393.600

31-12-2010

31-12-2009

237.300
40.300
28.900

160.200
25.000
110.900

80.000

-

386.500

296.100

Vlottende passiva
Vaste schulden met een looptijd korter dan één jaar
Banksaldi
Overige schulden

2.607.000
384.200

1.977.400
310.400

Overlopende passiva

1.912.200

1.809.700

Totaal vlottende passiva

4.903.400

4.097.500

TOTAAL PASSIVA

5.289.900

4.393.600

Vaste activa
Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Gereed product en handelsgoederen
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Overige vorderingen
Liquide middelen
Bank- kassaldi
Overlopende activa
Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA

PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Nog te bestemmen resultaat
Voorzieningen
Voorziening personeel
Totaal vaste passiva

LASTEN
Omschrijving
Personeel
Algemeen
Huisvesting
Materieel
Directe kosten
Verwerking
Bedrijfsafval
Totaal lasten
Resultaat voor bestemming reserves
Mutatie reserves
Resultaat na bestemming reserves

Realisatie 2010

Gewijzigde begroting 2010

Primaire begroting 2010

Realisatie 2009

6.016.000
396.300
487.000
2.847.800
304.400
5.499.000
58.500
15.609.000

5.596.000
376.000
448.000
3.154.000
370.000
6.764.000
70.000
16.778.000

5.473.000
362.000
448.000
3.098.000
370.000
6.592.000
140.000
16.483.000

5.600.300
411.300
479.300
2.909.700
277.400
6.204.000
71.900
15.953.900

10.400
- 18.500
28.900

60.000
60.000

70.000

75.100
- 35.800
110.900

70.000
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BATEN
Omschrijving

Realisatie 2010

Gewijzigde begroting 2010

Primaire begroting 2010

Realisatie 2009

4.356.200
4.331.600
6.441.300
15.129.100

4.704.000
4.742.000
6.921.000
16.367.000

4.561.000
4.646.000
6.795.000
16.002.000

4.475.000
4.273.900
6.380.100
15.129.000

275.500
89.700
- 50.400
175.500
490.300

183.000
103.000
185.000
471.000

183.000
183.000
185.000
551.000

619.100
105.700
175.200
900.000

15.619.400

16.838.000

16.553.000

16.029.000

DVO taken
Gemeente Nieuwegein
Gemeente Soest
Gemeente Zeist
DVO taken
Werk derden
Bedrijfsafval
Vooruitgefactureerde omzet
Financiering

Totaal baten

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inacht
neming van de voorschriften die het Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten daarvoor geeft.

Grondslagen en waardering
“De waarderingsgrondslagen zijn door het alge
meen bestuur vastgesteld op 29 november 2000.
De vaste activa zijn opgenomen tegen aanschafc.q. overnameprijs. De overige activa en passiva
zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa met economisch nut

de economische levensduur.
De volgende afschrijvingstermijnen
worden gehanteerd:
- Grond en terreinen: n.v.t.
- Bedrijfsgebouwen: 5-10 jaar
- Vervoermiddelen: 5-10 jaar
- Machines, apparaten en installaties: 5-15 jaar
- Overige materiële vaste activa: 3-5 jaar

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

De liquide middelen zijn tegen nominale
waarde opgenomen.

VASTE PASSIVA
De vaste passiva zijn tegen nominale waarde
opgenomen.

VLOTTENDE PASSIVA

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoede
ren worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Vorderingen en overlopende activa

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
onder aftrek van afschrijvingen op basis van

Liquide middelen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen
nominale waarde eventueel onder aftrek
van een voorziening voor oninbaarheid.

De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen
nominale waarde.

BATEN EN LASTEN
De baten en lasten worden toegerekend aan
het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten
worden slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatumzijn gerealiseerd.

Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

Boekwaarde
31-12-2010

Investeringen met economisch nut:
Bedrijfsgebouwen

490.400

Vervoermiddelen

3.021.000

Machines, apparaten en installaties

591.600

Overige materiële vaste activa

249.000
4.352.000

Boekwaarde
31-12-2009
Grond en terreinen
Bedrijfsgebouw
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa

Des-investeringen

Investeringen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2010

72.400

79.300

358.900

24.300

44.500

338.700

1.257.500

248.900

3.021.000

28.400

89.000

591.600

2.436.800

- 424.400

652.200
309.700
3.830.000

- 424.400

151.700

41.000

101.700

249.000

1.430.500

484.100

4.352.000
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PASSIVA
VASTE PASSIVA
Reserves

Saldo
31-12-2009

Toevoeging
2010

Onttrekking
2010

Saldo
31-12-2010

160.200

77.100

-

237.300

25.000

-

-

25.000

-

33.800

18.500

15.300

110.900

28.900

110.900

28.900

296.100

139.800

129.400

306.500

Algemene reserve
Reserve regionale samenwerking
Reserve eigen risico
Nog te bestemmen resultaat

De algemene reserve wordt tot een plafond van € 750.000 gevormd en is bedoeld om financiële tegenvallers te kunnen opvangen.
De bestemmingsreserve regionale samenwerking is gevormd ter stimulering van samenwerking in de regio. De bestemmingsreserve
eigen risico is gevormd teneinde de deelnemende gemeenten te vrijwaren van de ondernemersrisico’s uit werken voor derden.
Voorzieningen
Personeel

Saldo
31-12-2009

Toevoeging
2010

Onttrekking
2010

Saldo
31-12-2010

-

80.000

-

80.000

-

80.000

-

80.000

De voorziening personeel wordt aangehouden ter afdekking van de financiële risico’s van afvloeiing van personeel.

Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen
Contract ingaande 1 oktober 2008 voor de duur
van vijf jaar met verlenging van rechtswege
met een periode van vijf jaar met de gemeente
Soest betreffende huur van grond en opstallen
gelegen aan de Schans 14-16 te Soest voor een
totaal bedrag van € 37.000,– per jaar.
Contract ingaande 1 januari 2008 voor de duur
van 3 jaar met jaarlijkse verlenging met de
gemeente Nieuwegein betreffende huur van
kantoorruimtes en recht van medegebruik van
stallingruimte en kantineruimte gelegen aan

de Utrechthaven 1 te Nieuwegein voor een
totaal bedrag van € 105.000,– per jaar.
Contract ingaande 1 mei 2008 voor de duur
van vijf jaar met verlenging voor een periode
van vijf jaar en vervolgens met telkens 2 jaar
met exploitatiemaatschappij De Lange Brink
betreffende huur van een kantoorpand gelegen
aan de Lange Brinkweg 81 te Soest voor een
totaal bedrag van € 185.000, – per jaar.
Voor de realisatie van een nieuw afvalbreng
station aan de Zandbergenlaan in Zeist is een

verplichting aangegaan van € 3.250.000,–.
Contract ingaande 1 januari 2008 voor de duur
van vier jaar voor de huur van materieel voor
een bedrag van € 94.500,– per jaar.
Contract ingaande 1 januari 2009 voor de duur
van drie jaar voor de huur van materieel voor
een bedrag van € 201.800,– per jaar.
Leasecontract ingaande 10 februari 2010 van
een bedrijfswagen met een looptijd van 48
maanden voor een bedrag van € 10.400,– per jaar.

Toelichting op de programmarekening 2010
LASTEN
Personeel
De stijging van de personele lasten met
€ 420.000 is het gevolg van een aantal factoren.
Door het in eigen beheer nemen van de exploi
tatie van de kantine is de formatie uitgebreid.
Daarnaast is sprake geweest van tijdelijke
boventalligheid van de formatie met 1 fte en
zijn dubbele salariskosten gemaakt in verband
met het inwerktraject voor nieuw personeel.
De stijging van de personele lasten houdt verder
verband met de extra gegenereerde omzet ten
gevolge van het uitvoeren van projecten,de gro
tere inzet ten behoeve van de gladheidbestrijding
en de uitvoering van extra opdrachten voor
derden. Tenslotte is een voorziening gevormd
in verband met de afvloeiing van personeel.

Algemeen
De hogere kosten van algemeen beheer van
€ 20.300 is grotendeels terug te voeren op
de kwaliteitsimpuls op het gebied van ICT.
Hierbij is externe deskundigheid ingehuurd.

Huisvesting
De huisvestingskosten zijn € 39.000 hoger
dan geraamd. Dit is het gevolg van te laag
geraamde interestlasten en afschrijvingen
op gebouwen, achterblijvende inkomsten
uit onderverhuur en gestegen kosten van
het schoonhouden van de gebouwen.

Materieel

Bedrijfsafval

De lagere kosten van materieel van € 306.200
vinden haar oorzaak in lagere kapitaallasten als
gevolg van het aanhouden van afgeschreven
voertuigen, extra inkomsten uit verkoop van
overbodig materieel, lagere kapitaallasten van
inzamelmiddelen door uitstel van projecten
en lagere kapitaallasten als gevolg van uitstel
van de bouw van het afvalbrengstation aan
de Zandbergenlaan.

De lagere kosten van bedrijfsafval van € 11.500
worden veroorzaakt doordat efficiënter is
ingezameld en door afname van het aantal
contractanten.

Directe kosten
De daling van de directe kosten van € 65.600 is
te verklaren door achterstand in het werk als
gevolg van de weersomstandigheden en het
in eigen beheer nemen van uitbesteed werk.

Verwerkingskosten
De verwerkingskosten wijken in totaal voor een
bedrag van € 1.265.000 af van de raming. Dit
wordt met name veroorzaakt door afwijkingen
op de ramingen van restafval, papier en overige
afvalstromen. De verwerkingskosten van rest
afval vallen mede door de verbeterde inzamel
resultaten van plastic afval fors lager uit dan
geraamd. Door de sterk gestegen vraag naar
oud papier en de daardoor snel opgelopen ver
goedingen voor papier zijn de opbrengsten van
papier fors hoger dan geraamd. Met betrekking
tot de overige afvalstromen zijn betalingen
voor ingezamelde elektrische apparaten
ontvangen voor het jaar 2009 en 2010 van het
NVMP en zijn eveneens tengevolg van de opge
lopen prijzen op de metaalmarkt de ontvang
sten voor oud metaal fors toegenomen.

BATEN
DVO taken
De lagere omzet van € 1.237.900 wordt veroor
zaakt door tarief- en hoeveelheidverschillen
van de afvalstromen, door uitstel van projecten
en door uitstel van de nieuwbouw van het
afvalbrengstation aan de Zandbergenlaan.

Werk derden
De hogere omzet werk derden van € 92.500
wordt veroorzaakt door extra aanvullende
opdrachten van de deelnemende gemeenten.
Daarnaast zijn de opdrachten voor overige
gemeenten toegenomen en heeft verrekening
plaatsgevonden van opgebouwde rechten van
het overgenomen personeel van de gemeente
lijke werkplaats in Soest.

Bedrijfsafval
De lagere omzet van € 13.300 is het gevolg van
uitstel van de invoering van het container
management systeem in Soest.

Vooruitgefactureerde omzet
Dit betreft een correctie op de omzet uit DVO
taken die nog niet geheel in 2010 zijn uitgevoerd.
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Paragrafen
Besluit Begroting en Verantwoording
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies
en gemeenten dienen overheidsorganen in de begroting en de jaar
stukken een aantal verplichte paragrafen op te nemen.
Voor RMN betreft dit:
1. Weerstandsvermogen
2. Onderhoud kapitaalgoederen
3. Financiering
4. Bedrijfsvoering

1. Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen van de
gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland om
niet structurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde haar
taken te kunnen voortzetten.
Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de verhouding tussen
weerstandscapaciteit en ongedekte risico’s en is van belang voor het
bepalen van de gezondheid van de financiële positie van RMN voor
het begrotingsjaar maar ook voor de meerjarenraming.

Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit wordt berekend uit de posten: algemene
reserve, bestemmingsreserve en de stille reserves en bedraagt ultimo
2010 € 306.500. Voor de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit
verwijzen wij u naar de in een bijlage opgenomen “Overzicht ramingen
en voorzieningen”. Het bestuur van RMN heeft bepaald dat toekomstige
bedrijfsresultaten tot een plafond van € 750.000 aan de algemene
reserve worden toegevoegd. De deelnemende gemeenten hebben naar
rato van de ingebrachte omzet exclusief de verwerkingskosten recht op
een aandeel in de algemene reserve. Resultaten als gevolg van werken
voor derden worden afzonderlijk gereserveerd. Deze reserve wordt aan
gehouden om de risico’s uit deze activiteiten te kunnen opvangen. Stille
reserves zijn de meerwaarden van activa die lager dan tegen verkoopprijs
of tegen nul zijn gewaardeerd doch direct verkoopbaar zijn indien men
dat zou willen. De stille reserves worden op nihil gewaardeerd.
Onderstaande risico’s zijn grotendeels afgedekt door het onderbrengen
ervan bij solide verzekeraars en door het voeren van een gericht beleid
om de risico’s te beperken. De weerstandscapaciteit wordt van vol
doende omvang geacht om de continuiteit van de onderneming niet in
gevaar te laten komen.

Externe risico’s
•	Wijziging in externe wet- en regelgeving (Arbo, CAO, Milieu)
• Uittreden deelnemende gemeenten
•	Looptijd dienstverleningsovereenkomsten
• Rentebeleid overheid
• Weer (gladheid, sneeuw, vorst)
• Natuurrampen
• Stakingen
• Conjunctuur
• Concurrentie
• Inflatie
• Politiek
• Vergrijzing

Interne risico’s
• Brand
• Milieuschade
• Bedrijfsongevallen
• Fraude en diefstal
•	Immobiliteit en leeftijdsopbouw personeel
• Frequent en langdurig ziekteverzuim
• Onderbezetting werkplaats
• Werving en selectie personeel

2. Onderhoud kapitaalgoederen
RMN zet veel kapitaalgoederen in, zoals huisvuilwagens, vrachtwagens, veegmachines en ongekentekende werkmaterieel.

De kwaliteit van de kapitaalgoederen is mede bepalend voor de
prestaties in het veld. De kwaliteit wordt gewaarborgd door tijdig
en vakkundig uitgevoerd onderhoud.
RMN streeft ernaar het onderhoud op een kwalitatief hoog peil te
houden. Het onderhoud wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de eigen
werkplaats én die van de gemeente Nieuwegein. Investeren in onder
houd is van belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, het voor
komt onnodige stilstand en de in het veld behaalde prestaties zijn
kwalitatief en kwantitatief van een hoger (constant) niveau. Daarnaast
zijn de voertuigen samen met de buitendienstmedewerkers de visite
kaartjes van RMN. Een goed verzorgd wagenpark is plezierig om mee te
werken, bevordert de veiligheid en vermindert de belasting van het
milieu. In het verlengde hiervan wordt geïnvesteerd in het opleiden van
het personeel om zuinig, veilig en verantwoord om te gaan met de aan
hen toevertrouwde middelen. Het beleid van RMN is er opgericht om
een optimale verhouding te vinden tussen de hoogte van de kosten
van onderhoud en de kapitaallasten als gevolg van aanschaf van
nieuwe voertuigen.
Van belang in dit kader is verder dat RMN in het jaar 2011 verwacht te
kunnen beschikken over een nieuw afvalbrengstation in de gemeente
Zeist. Het oude afvalbrengstation aan de Kwikstaartlaan voldoet niet
meer aan de eisen van deze tijd en wordt door de gemeente Zeist her
ontwikkeld. Het nieuwe afvalbrengstation wordt gerealiseerd aan de
Zandbergenlaan, Huis ter Heide gemeente Zeist. De investering wordt
geraamd op 3,2 miljoen euro en wordt door RMN gefinancierd.
Tenslotte is in 2011 een investering voorzien in ondergrondse containers
voor de gemeente Zeist waarmee een bedrag is gemoeid van circa
1,4 miljoen euro.

3. Financiering
De treasury-functie ondersteunt de uitvoering van de programma’s.
De treasury-functie omvat de financiering van beleid en het uitzetten
van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist
snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt.
Er zijn aan de uitvoering van de treasury-functie budgettaire gevolgen
verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel.
Het beleid van RMN voor de financieringsfunctie is vastgelegd in de
financiële verordening welke in 2010 opnieuw is vastgesteld.

Rentebeleid
RMN volgt de ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarkt op de voet en
zal indien de rentetarieven daartoe aanleiding geven haar financierings
beleid daarop aanpassen.
De kaders hiervan zijn opgenomen in een rendementsdocument die door
het algemeen bestuur van RMN is vastgesteld.
Op grond hiervan is gekozen om in de financieringsbehoefte voor maxi
maal 30% te voorzien met kort lopende kredieten (krediet in rekeningcourant en daggeldleningen) E.e.a. met inachtname van de wettelijke
normen van kasgeldlimiet en renterisiconorm.

Risicobeheer
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is het maximum bedrag waarvoor financiële middelen
mogen worden aangetrokken op de geldmarkt. De kortlopende middelen
worden aangetrokken in de vorm van daggeld, kasgeldleningen en kre
dietlimiet op de rekening courant. De financiële middelen worden aange
trokken bij de huisbankier van RMN, de NV Bank Nederlandse
Gemeenten (BNG). De grootte van de kasgeld-limiet is afhankelijk van
het begrotingstotaal aan het begin van het jaar.

Renterisiconorm
De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van
het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel van deze
norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarkt
rente op de rentelasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar
maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor
herfinanciering of renteherziening.
Uit de tabel op pagina 48 blijkt dat het renterisico op de vaste schuld in
de periode 2012 - 2015 binnen de wettelijke gestelde normen blijft.
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Financieringsbehoefte en leningenportefeuille
De vervangingsinvesteringen worden normaliter gefinancieerd uit de
vrijvallende afschrijvingen.
De kredietfaciliteit bestaat in de eerste plaats uit een bij de BNG aan
gehouden: “Krediet in rekeningcourant”. De rente is gebaseerd op het
interbancaire daggeldtarief met een opslag van 0,25% (EONIAtarief).
Er zijn geen zekerheden gesteld. In aanvulling op het “krediet in rekening
courant” wordt in onderling overleg daggeld of kasgeld verstrekt, e.e.a.
met inachtname van de kredietlimiet van maximaal € 7,5 mln. In de
rendementsnota is vastgelegd dat tot maximaal 30% in de behoefte
aan financiering met kort lopende kredieten kan worden voorzien.
In verband met de investeringen ten behoeve van de realisatie van
een nieuw afvalbrengstation aan de Zandbergenlaan en de aanschaf
en plaatsing van ondergrondse containers in de gemeente Zeist worden
nieuwe leningen aangegaan met de BNG voor een totaal bedrag van
4,7 miljoen euro. De looptijd van de leningen wordt afgestemd op
de afschrijftermijn van de onderliggende activa.

Relatiebeheer
In het verslagjaar hebben geen veranderingen plaatsgevonden in
de relatie met de huisbankier.

Kasbeheer
Jaarlijks wordt een eindafrekening opgesteld van de kosten voor de over
eengekomen diensten met de deelnemende gemeenten. Het verschil
tussen het totaal van de voorschotnota’s en het totaal af te rekenen
bedrag wordt met de betreffende gemeente verrekend.

Organisatie

• Buurtverenigingen/wijkbureaus, participatie met buurtbewoners
over de kwaliteit van de openbare ruimte
Door deze samenwerking ontstaat een gebondenheid met de samenle
ving in de regio. RMN verzorgt voorlichting aan scholieren en zamelt (op
beperkte schaal) bij bedrijven in de regio afval in, dat aan samenstelling
gelijkend is aan huishoudelijk afval. Bij gemeentelijke evenementen/
activiteiten kan RMN zorg dragen voor een goede afvalvoorziening en na
afloop de locatie weer schoon opleveren.

Milieu
RMN heeft een gecertificeerd ISO14001 milieuzorgsysteem. Het wagen
park en materieel voldoen aan de strengste milieueisen. RMN verzorgt
aanvragen van benodigde milieuvergunningen voor de door haar
beheerde afvalbrengstations en zorgt middels interne audit voor
waarborging van het naleven van de gestelde eisen.

Personeel
Het werk van RMN is afhankelijk van de factor mens, RMN hecht hier
grote waarde aan door goed werkgeverschap. RNM heeft een actieve
OR die nauw betrokken is bij de bedrijfsvoering en beleidsvorming van
RMN. RMN heeft een eigen personeelsvereniging die is opgericht door
enthousiaste medewerkers. Regelmatig verzorgen zij afwisselende
activiteiten voor het personeel.
Twee maal per jaar organiseert RMN een personeelbijeenkomst, alle RMN
medewerkers van verschillende vestigingen komen hier bij elkaar om
geïnformeerd te worden over de gang van zaken binnen de organisatie.

Duurzaam werken

Er zijn voor het begrotingsjaar geen wijzigingen voorzien in het informa
tiesysteem voor het beheer van de financieringsfunctie. De aandacht
gaat met name uit naar de verdere uitbouw van het management infor
matie systeem en versterking van de Planning en Control functie.

RMN volgt de ontwikkelingen op de markt van afval en reiniging. Indien
er zich nieuwe technieken of werkmethoden voordoen worden deze bij
een verbeterd resultaat op financieel en/of milieugebied toegepast.
Ook geef RMN invulling aan veranderd beleid/wetgeving zoals de
verplichting voor inzameling van plastic verpakkingafval. Enkele recent
gekozen richtingen:
• Werken op beeldbestek voor onkruid en zwerfafval
• Onkruidbestrijding middels de duurzame “WAVEmethode”
(heetwater techniek)
• Inzamelen in stedelijk gebied met zijladers
• Inzamelen afval van hoogbouw met ondergrondse verzamelcontainers
• Invoering van Container Management Systeem (CMS), ook wel
containerregistratie genoemd

4. Bedrijfsvoering

De beleidsadvisering van RMN aan de gemeenten is altijd gebaseerd op;
• Een goede service aan de burger voor de best mogelijke prijs

In 2005 is de financiële verordening door het algemeen bestuur vastge
steld waarin de uitgangspunten voor het financiële beleid, het financieel
beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeen
schappelijke regeling nader zijn uitgewerkt. In 2010 is onder andere in
verband met de overname van de werkplaats van de gemeente Soest een
functiewaarderingstraject opgestart voor een drietal nieuwe functies.

Informatievoorziening

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
De maatschappelijke verantwoordelijkheid van RMN als overheidsbedrijf
maakt dat RMN vakkennis aanwendt om beleidsmatige koersen uit te
zetten. Nauwgezette communicatie met beleidsverantwoordelijken bin
nen de gemeenten is noodzakelijk om niet langs elkaar heen te werken.

Samenwerking/regionale gebondenheid
Maatschappelijke verantwoordelijkheid komt tot uiting in de samen
werking van RMN met andere partijen, waaronder:
• Andere partijen die betrokken zijn bij het beheer van de openbare ruim
ten zoals groenaannemers, handhaving, openbare werken, waterschap
• Kringloopcentra in de deelnemende gemeenten
• Sociale werkvoorzieningen, samen werk organiseren en afstemmen,
zoals bladruimen en zwerfafval opruimen
• Scholen en verenigingen, gezamenlijk inzamelen van papier

RMN heeft als doelstelling om de maximaal mogelijke efficiëntie uit haar
bedrijfsvoering te benutten.

Duurzaam inkopen
Duurzaam inkopen is het rekening houden met milieu en sociale aspec
ten in alle fasen van het inkoopproces. Bij milieuaspecten gaat het om
het effect van een product, dienst of werk op het milieu, bijvoorbeeld
door energie of materiaalgebruik. Bij sociale aspecten gaat het om
thema’s als kinderarbeid of mensenrechten. Per 2010 ligt er vanuit
de overheid de verplichting hier aan te voldoen.
RMN doet haar inkopen bij partijen en leveranciers die voldoen aan de
door RMN opgestelde duurzame criteria, conform de richtlijnen gesteld
door Agentschap NL. RMN verzorgt aanbestedingen voor de aanschaf
van hoofdzakelijk duurzame productiemiddelen conform de gestelde
eisen in de Europese wetgeving.

Renterisiconorm op vaste schuld (bedragen x €1.000)

Tabel financieringsbehoefte (bedragen in miljoenen euro’s)

Renterisiconorm

2012

2013

2014

2015

Renterisico (aflossing en renteherzieningen)

100

200

200

200

Begrote stand per 1 januari

2012

2011

6,9

6,1

Het bij ministriele regeling vastgestelde percentage

20%

20%

20%

20%

Niet opgenomen krediet

0

0

Renterisiconorm (begrotingstotaal x 20%)

2.769

2.824

2.880

2.938

Opname krediet

0,2

0,8

Ruimte onder renterisiconorm

2.669

2.624

2.680

2.738

Aflossingen krediet

0,1

0

7

6,9

Stand per 31 december

49 De jaarrekening

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden
Nederland gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de exploitatierekening over 2010
met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw
dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluitbegroting en
verantwoording provincies en gemeenten en de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens.
Tevens is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de begroting en
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het Dagelijks Bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in
artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, het Besluit accountantscontrole provincies
en gemeenten en het controleprotocol dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toe
lichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang
bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor
het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden
die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden
Nederland. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf
Midden Nederland gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze
controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 0,5% en voor onzekerheden 2% van de totale lasten
inclusief toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor
ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van de activa en passiva van de
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland per 31 december 2010 en van de baten en lasten over 2010
in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de Wet openbaarmaking uit
publieke middelen gefinancierde topinkomens.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig
tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3, onder d, Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag,
voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Utrecht, 27 juni 2011

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J.M.A. Drost RA
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