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Voorwoord
Geachte lezer,
Het is elk jaar weer een uitdaging een jaarverslag uit te brengen waarin voldoende tot
uiting gebracht wordt waar een bedrijf voor staat. RMN staat voor kwaliteit in de open
bare ruimte. Kwaliteit tegen een zo laag mogelijke kostprijs door het hele jaar heen.
Zonder betrokkenheid van alle medewerkers is het behalen van constante kwaliteit
onmogelijk. De betrokkenheid die daar voor nodig is, kunt u lezen in dit jaarverslag
waarin wij u aan de hand van 4 seizoenen meenemen in de werkzaamheden van RMN.
Langs deze weg bedank ik iedereen voor zijn/haar bijdrage in het succes van ons bedrijf
en wens ik u veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag.
Rob Schram, Directeur

Organisatie 4

We besparen de deelnemende
gemeenten kosten en leveren
daarmee een substantiële
bijdrage aan het behalen van
hun bezuinigingsdoelstellingen.
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Rob Schram, Directeur en Paul Hordijk, Hoofd Operationele Zaken

RMN doet het goed
Rob Schram is sinds 2002 Directeur van RMN. Paul Hordijk is Hoofd
Operationele Zaken bij RMN sinds 2008. We kijken met hen naar
het jaar 2011 en de beleidsvoornemens voor de komende jaren.

Multiple inzet projectervaring
RMN heeft veel expertise in huis die goed bruikbaar
is als input voor nog te maken beleid van deel
nemende gemeenten. De projectervaring die RMN
door de jaren heen heeft opgebouwd kan bovendien
bij meerdere gemeenten tegelijk ingezet worden.
Een voorbeeld hiervan is het door RMN ingevoerde
Container Management Systeem. Dit systeem heeft
in twee deelnemende gemeenten haar meerwaarde
bewezen en wordt in 2012 in de derde deelnemende
gemeente doorgevoerd.

Profiteren van kennis en ervaring
Ook nieuw toetredende gemeenten hebben profijt
van deze ervaring. Daarin zie je de meerwaarde van
RMN. Daarnaast is er dankzij de gemeenschappelijke
regeling ook sprake van een bestuurlijke bundeling.
Bestuurders kunnen hiervan profiteren door kennis
te delen en projecten gezamenlijk aan te pakken.
Dit is ook in het belang van RMN, omdat wij door
krachten- en kennisbundeling optimaal efficiënt
kunnen opereren. De samenwerking werkt dus
twee kanten uit.

Unieke samenwerking
Dankzij de gemeenschappelijke regeling hebben
we in Huis ter Heide één afvalbrengstation kunnen
realiseren waar inwoners van meerdere gemeenten
gebruik van kunnen maken. Daarbij hebben we
goede afspraken weten te maken over de acceptatie
voorwaarden op dit afvalbrengstation. Dit afval
brengstation is volledig in eigendom van de
gemeenschappelijke regeling. De gemeenten
hebben er dus geen omkijken naar.

Vergunningen
Ook als een afvalbrengstation geen eigendom is
van de gemeenschappelijke regeling nemen we
de gemeente werk uit handen voor de afvalbreng
stations die we beheren. RMN is bijvoorbeeld
vergunninghouder voor de afvalbrengstations in
alle drie gemeenten. We zorgen ervoor dat de ver
leende vergunningen in stand worden gehouden.

Daar komt het nodige (papier)werk bij kijken.
We zorgen voor de vereiste controles en nemen
eventueel daaruit voortvloeiende maatregelen
op ons. Ook daar hebben de gemeenten dus geen
omkijken naar. RMN is de deelnemende gemeenten
niet alleen in praktische zin tot steun maar ook
financieel. We besparen de deelnemende gemeen
ten kosten en leveren daarmee een substantiële
bijdrage aan het behalen van hun
bezuinigingsdoelstellingen.

Oog voor gemeentebelang
Voor RMN zijn afvalinzameling en straatreiniging
kernactiviteiten, maar voor de bestuurders waar
we mee samenwerken geldt dit meestal niet.
Vaak hebben ze meerdere werkvelden in porte
feuille. De belangen kunnen daardoor uiteenlopen
en soms overlappen ze elkaar. We moeten dan
ook zorgvuldig navigeren tussen de verschillende
belangen. Ons streven is dat er daarbij voor beide
partijen een optimum bereikt wordt. In Zeist heb
ben we in één jaar tijd 100 ondergrondse containers
geplaatst. Dit hebben we op projectmatige wijze
aangepakt, zonder daarbij de belangen van diverse
gemeentelijke beleidsvelden uit het oog te verlie
zen. Op die manier werken we graag met alle
gemeenten samen.

Eigen identiteit
RMN is van overheidsorganisatie uitgegroeid tot
een volwassen en bedrijfsmatig opererende organi
satie met een eigen identiteit. Dit betekent bijvoor
beeld dat de staf en ondersteuning dienstverlenend
is aan het lijnmanagement en niet, zoals in som
mige overheidsorganisaties, andersom. Ook hebben
we een duidelijke adviserende rol gekregen en zijn
we dus meer dan alleen een uitvoeringsorganisatie.
Deze werkwijze werpt vruchten af. Geleidelijk aan
worden meer projecten aan ons toevertrouwd welke
de gemeenten voorheen zelf uitwerkten. Toch zien
we graag dat gemeenten nog meer gebruik maken
van onze kennis en ervaring. Hoe meer activiteiten
er gebundeld plaatsvinden hoe hoger de efficiency.
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Werktijd optimaal benutten
Binnen RMN wordt voortdurend gestreefd naar
optimale efficiency. Daarom hebben we in 2011
bijvoorbeeld de ochtendpauzeregeling van de
buitendienstmedewerkers aangepast. Voorheen
kwamen de medewerkers terug naar de basis om
daar gezamenlijk te pauzeren. Nu pauzeren de
buitendienst medewerkers op de werkplek.
Hierdoor wordt de beschikbare werktijd maximaal
benut. Dat is nodig om als organisatie concurrerend
te blijven. Je zult immers nooit een voetbalwedstrijd
winnen als je van de beschikbare 90 speelminuten
er 10 in de kleedkamer blijft zitten. De eventuele
voorsprong die je in 80 minuten hebt opgebouwd
geef je in die 10 minuten weer uit handen.

Positief bedrijfsresultaat
Het jaar 2011 hebben we afgesloten met een posi
tief bedrijfsresultaat. We konden bijna 2 miljoen
euro teruggeven aan de gemeenten en daar
bovenop hebben we dankzij efficiencymaatregelen
circa 100.000 euro overgehouden aan niet verreken
bare resultaten. De begroting wordt het jaar daarna
hierop aangepast, want als overheidsorgaan heb
ben we geen winstoogmerk. Deze efficiencymaat
regelen hebben we kunnen doorvoeren omdat
medewerkers betrokken zijn en zich inzetten om

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

167.382*
74.941
12.077 ha*

* Bron: CBS

Bestuur
J. H. Reusch
Wethouder gem. Nieuwegein

Voorzitter AB/DB

H. L. Witte
Wethouder gem. Soest		

Plaatsvervangend voorzitter AB/DB

F. J. Leenders
Wethouder gem. Zeist		

Lid AB/DB

J. Oosterhof
Directeur AVU			

Adviseur van het bestuur
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zoveel mogelijk kwaliteit te leveren tegen zo min
mogelijk kosten. Deze betrokkenheid zie je ook
terug in de interviews in dit jaarverslag.

We kunnen gemeenten duurzame
oplossingen bieden, omdat we
het gezamenlijk aanpakken.
Toetsing
Ook ten opzichte van vergelijkbare organisaties
doen we het goed. Door deel te nemen aan de
door branchevereniging NVRD geregisseerde
benchmark, weten we waar we staan ten opzichte
van de branche en hoe en waar verbeterpunten te
behalen zijn. De afvalscheidingsresultaten, service
verlening, operationele inzet én financiën worden
hierbij getoetst en vergeleken. De kostprijs van
RMN is bij deze benchmark nog altijd een belangrijk
toetsingskader, ondanks alle duurzaamheidsdoel
stellingen en -principes. De laatste benchmark op
het gebied van afvalinzameling laat zien dat RMN
voor wat betreft de huis-aan-huisinzameling aan
zienlijk meer tonnen afval per manuur inzamelt dan

de gemiddelde branchegenoot. Op het vlak van
afvalinzameling bij verzamelcontainers zien we
verbeteringsmogelijkheden, waar we ons dan ook
actief op gaan richten.

Benchmark openbare ruimte
De aan RMN deelnemende gemeenten waren dit
jaar voor de totale inzameltaak ruim € 980.000 voor
deliger uit ten opzichte van het branche gemiddelde.
Voor wat betreft de straatreinigingsactiviteiten
heeft RMN zich aangesloten bij de pilot benchmark
openbare ruimte van de NVRD, om voortaan ook op
deze taak de nodige handvatten ter verbetering en
vergelijking te kunnen presenteren.

Groei als oplossing
Het strak houden van de organisatie maakt wel dat
we keuzes moeten maken aan welke projecten we
voorrang geven. Gemeenten doen vaker een beroep
op ons en wij willen hier graag gehoor aan geven.
Helaas kan dat niet altijd omdat onze formatie daar
nog niet op is afgestemd. Dit hopen we in de toe
komst op te kunnen lossen door verdere groei.

Goede contacten
RMN heeft goede contacten met omringende
gemeenten. We hebben de gemeente Rhenen
bijvoorbeeld geadviseerd in het kader van het
opstellen van een locatieplan voor ondergrondse
containers. De gemeente Bunnik heeft ons ingescha
keld voor veegwerkzaamheden en onkruidbestrij
ding. In de gemeente Baarn verzorgen we de lediging
van de ondergrondse containers en naar aanleiding
daarvan zijn vanaf 2012 ook de taken vegen,
onkruidbeheersing en ongediertebestrijding
aan ons toevertrouwd.

Beleidsvoornemens
Buiten de groei van de gemeenten die er in 2012 aan
zit te komen, willen we ons toeleggen op een verbre
ding van ons taakveld. Ons ideaal is beheerder te zijn
van de gehele openbare ruimte. We zijn ervan over
tuigd dat dit ook voordelen heeft voor de worteling
binnen de deelnemende gemeenten. Juist in deze
tijd van bezuinigingen waarin gemeenten zich wil
len toeleggen op de regiefunctie is RMN een interes
sante potentiële partner.
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Een interview met Nienja Meeuwissen, Medewerker Voorlichting

Actief werken aan voorlichting
Als Medewerker Voorlichting verzorgt Nienja Meeuwissen het hele
jaar door de voorlichting naar de inwoners van de drie gemeenten.
Zij verzorgt onder andere de productie van de afvalkalender, ze voor
ziet de website van actuele informatie en organiseert excursies voor
basisschoolleerlingen. Daarnaast publiceert zij de interne nieuwsbrief
en werkt zij mee aan diverse projecten.

Meer bezoekers
Een van de speerpunten van 2011 is onze website.
We zijn in 2011 onder andere een uitgebreide
postercampagne gestart om meer bezoekers naar
de website te trekken. Het aantal bezoekers is in
2011 bijna verdubbeld ten opzichte van 2010.
Maar we zijn nog niet tevreden, want het aantal
bezoekers mag nog verder omhoog. Daar blijven
we dus actief aan werken.

Aftrapmoment
Na een geslaagde proef in mei 2011 is vanaf eind
augustus de containerregistratie verder ingevoerd
in de gemeente Zeist. Om daar aandacht voor te
vragen is op 5 september 2011 een officieel aftrap
moment gerealiseerd, waarbij wethouder Joke
Leenders een echtpaar in Zeist opzocht en de
verplichte registratiestickers hoogstpersoonlijk
voor hen opplakte.

Aanhangkaarten
Eind september 2011 is de frequentie van de plastic
inzameling in de gemeente Soest gewijzigd van
eens per vier weken naar om de week. Dit hebben
we onder andere gecommuniceerd door middel

Het aantal bezoekers mag nog
verder omhoog. Daar blijven
we dus actief aan werken.

van aanhangkaarten die we huis-aan-huis aan
de afvalcontainers hebben gehangen. Dit is door
inwoners positief ontvangen.

Prijsvraag
Op 31 oktober 2011 is het nieuwe afvalbrengstation
in de gemeente Zeist geopend. Een ingrijpende
verandering voor zowel inwoners van Soesterberg
als van de gemeente Zeist. Dat moest dan ook duide
lijk gecommuniceerd worden. We hebben onder
andere een prijsvraag georganiseerd waarbij
inwoners een naam mochten verzinnen voor
het nieuwe afvalbrengstation.

Excursieprogramma
Net als voorgaande jaren hebben we in 2011 een
excursieprogramma gevoerd op het afvalbreng
station in Soest. In totaal 14 groepen van verschil
lende basisscholen hebben hieraan deelgenomen.
In 2012 wordt het programma verder uitgewerkt.
Er wordt een nieuwe voorlichtingsfilm gemaakt en
vanaf seizoen 2012-2013 willen we ook excursies in
Zeist en Nieuwegein gaan geven.
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vlnr. Jacqueline Roeten, Teamleider Publiekscontacten, Wil de Ruijgt, Patricia Halman,
Antonietta van der Vinne en Corrie de Zoete, medewerkers Publiekscontacten.

Een interview met Jacqueline Roeten, Teamleider Publiekscontacten

Team Publiekscontacten
Het team Publiekscontacten bestaat uit een teamleider en vier
parttime telefonistes. Het hele jaar door zijn minimaal twee van
hen tijdens openingsuren paraat om de telefoon te beantwoorden,
meldingen van grof afval of ongedierte aan te nemen, afspraken in te
plannen voor het omwisselen van containers, klachten aan te nemen
en uiteenlopende vragen te beantwoorden. We kijken samen met hen
naar het jaar 2011.
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Inzameldag zoeken
Uit praktische overwegingen is ervoor gekozen in
de afvalkalender 2011 voor Nieuwegein geen stra
tenregister op te nemen. In plaats daarvan konden
inwoners hun inzameldag opzoeken op de website.
Naar aanleiding daarvan zijn vragen binnengeko
men als: “Waarom is er geen stratenregister meer
bij de kalender?” en “Ik heb geen computer, kunt u
mij zeggen wat mijn inzameldag is?”.

In het voorjaar wordt er veel gebeld
voor het ophalen van snoeihout en
bestrijding van muizen.

milieupassen. De vragen hebben we beantwoord en
aanvragen van nog niet opgehaalde milieupassen
hebben we doorgestuurd naar de gemeente Zeist,
opdat inwoners de passen bij het Klant Contact
Center op het gemeentehuis konden ophalen.

Opening afvalbrengstation Seysterberg
Inwoners hadden volop vragen als: “Kan ik als inwo
ner van Soesterberg terecht op de Seysterberg?”,
“Heb ik een pas nodig?” of “Kan ik er ook op de fiets
komen?”. Ook de prijsvraag “Verzin een naam voor
het nieuwe afvalbrengstation” leverde dagelijks 6 à
7 reacties op. De nieuwe service waarbij inwoners
een aanhangwagen konden lenen op dit afval
brengstation zorgde ook voor de nodige respons.
De aanhangwagen is vanaf november 2011 38 keer
verhuurd. Dat is best veel in slechts 9 weken tijd.

Veel antwoordkaarten

Rustige maanden benutten

In 2011 hebben we in de gemeente Zeist de contai
nerregistratie ingevoerd. Daarover zijn veel vragen
binnengekomen als: “Waarom wordt de container
registratie ingevoerd?” of “Waar moet ik de stickers
plakken?”. Ook hebben we veel antwoordkaarten
teruggekregen die door ons zijn verwerkt.
Bijvoorbeeld als inwoners de container wilden
omwisselen voor een andere inhoudsmaat.
Alle reacties zijn bovendien door ons geregistreerd
voor evaluatiedoeleinden.

Uiteraard krijgen we het hele jaar door vragen die
te maken hebben met vaste RMN-taken. Denk aan
meldingen van grof afval of illegale dumpingen. En
ook seizoensgerelateerde vragen. Bijvoorbeeld over
de gladheidbestrijding. In het voorjaar wordt er veel
gebeld voor het ophalen van snoeihout en bestrij
ding van muizen. In juni zijn er volop meldingen van
wespen en onkruid. In de herfst krijgen we vragen
over bladafval. Ook krijgen we in die periode veel
meldingen van verstopte kolken. We leiden ook
regelmatig mensen door de website. We geven
bijvoorbeeld aan waar ze bepaalde formulieren
kunnen vinden. De maanden juli en augustus zijn
relatief rustig. Die tijd wordt benut door projecten
voor te bereiden en zelf op vakantie te gaan.

Aantal contacten
Je ziet langzaam een verschuiving van telefoon
gesprekken naar e-mailberichten bij een min of
meer gelijkblijvend aantal contacten (zie grafiek).
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Een interview met Peter Ruizendaal, ongediertebestrijder

Ongediertebestrijding
Peter Ruizendaal is al 12 jaar ongediertebestrijder bij RMN en daarvoor bij de gemeente
Soest. Toen deze functie zich aandiende, werkte hij als allround medewerker straat
reiniging en afvalinzameling bij de gemeente Soest. Hij solliciteerde direct, behaalde
de benodigde papieren en na een korte inwerkperiode kon hij zelfstandig aan de slag.
Peter vindt het fijn om met mensen om te gaan en hen te helpen. Deze functie is hem dan
ook op het lijf geschreven. Het hele jaar door komt hij bij inwoners van Soest en Zeist thuis
na een ongediertemelding.

13 Operationele Zaken

Hele opluchting
“Het is een heel dankbaar beroep want de mensen
zijn altijd blij dat je komt. Ik bel hen altijd eerst even
op. Vaak kan ik ze dan al aan te telefoon gerust stel
len. Dan bellen ze bijvoorbeeld dat ze ratten in huis
hebben. Als ik even doorvraag blijkt het om een
spitsmuis te gaan. Voor hen is dat een hele opluch
ting. Muizen komen het meeste voor. Eigenlijk
het hele jaar door met een piek rond de Kerst.
Mensen gaan de zolder op om kerstversieringen te
pakken en dan ontdekken ze ineens muizenkeutels.
Die muizen zitten er natuurlijk al langer. In de
gemeente Zeist komen regelmatig meldingen
binnen van ratten. Vaak is de riolering dan kapot.
Ik geef daarom altijd het advies om een loodgieter
te laten komen en zorg natuurlijk ook dat de ratten
worden bestreden.

Inwoners denken vaak dat hun
hele huis dicht is, maar als ik dan ga
controleren blijkt er toch nog ergens
een opening te zijn.

ook maatregelen worden genomen om herhaling te
voorkomen. Een muis past door een gat van 6 milli
meter. Dat is ongeveer de omvang van een balpen.
Dus ook door een ventilatiestootvoeg die je vaak bij
oudere woningen aantreft. Ik raad inwoners dan
ook altijd aan om deze stootvoegen te vervangen
door bijenbekken. Inwoners denken vaak dat hun
hele huis dicht is, maar als ik dan ga controleren
blijkt er toch nog ergens een opening te zijn.
Naast bestrijding is advies dan ook noodzakelijk.

Resistent voor gif
Ik doe dit werk al zo lang dat ik eigenlijk nooit pro
blemen tegenkom die ik niet kan oplossen. Soms
zitten de muizen wel op een plek waar ik niet bij kan
komen. Bijvoorbeeld in het plafond. Dan plaats ik
gif en raad de bewoners aan om de gaten te dichten.
De dode muizen kunnen korte tijd een onaange
name geur verspreiden. Daarna drogen ze uit en is
het probleem opgelost. Het bestrijden van muizen
neemt wel veel tijd in beslag. Ik moet op elk adres
meerdere keren terugkomen om vallen te contro
leren en nieuw gif te plaatsen. Dit is noodzakelijk
omdat muizen resistent kunnen worden als het
gif te snel opraakt.

Wespennest onvermijdelijk

Hoe eerder, hoe beter
Mensen schamen zich vaak als ze muizen hebben
of ratten. Ze denken dan dat ze niet goed hebben
schoongemaakt, maar dat heeft er niks mee te
maken. Als je huis schoon is, zie je de keutels wel
sneller. En dat is gunstig. Want hoe eerder je erbij
bent, hoe beter. Muizen leven altijd in paren.
Elk paar krijgt zo’n 6 à 7 jongen, die na een paar
maanden zelf alweer geslachtsrijp zijn. Als je dus
niet snel ingrijpt ontstaat er al snel een plaag.

Advies noodzakelijk
Ratten en muizen verspreiden ziektes. Daarom is
het belangrijk dat ze snel worden opgeruimd en dat

In de periode mei t/m september komen de wespen
meldingen binnen. Het jaar 2011 was een goed
wespenjaar. En waren dan ook veel meldingen (zie
tabel). Een wespennest is eigenlijk niet te vermijden.
Zie je een beginnend nest met een enkele wesp, dan
kun je nog proberen die ene wesp dood te slaan tij
dens een vlucht, maar een nest moet je altijd profes
sioneel laten verwijderen. Soms schrikken mensen
van het bedrag dat ze moeten betalen. Ze mogen
van mij rustig op internet kijken of het elders goed
koper kan, maar uiteindelijk komen ze dan toch
weer terug. Bij de meeste commerciële partijen
zijn ze namelijk duurder uit.

Ongediertebestrijding Soest en Zeist
Muizen

Ratten

Wespen

Overig

Totaal

Soest

Zeist

Soest

Zeist

Soest

Zeist

Soest

Zeist

Soest

Zeist

2009

58

121

82

67

254

181

42

37

436

406

2010

73

139

42

99

150

104

41

29

306

371

2011

84

151

38

93

218

209

29

34

369

487
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De Schans staat bekend als
een afvalbrengstation met een
prettige sfeer en goede service.
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Een interview met Gijs Egbers, beheerder afvalbrengstation

Beheer afvalbrengstation
Gijs Egbers is sinds 2004 beheerder van afvalbrengstation De Schans in
Soest. Het hele jaar door ontvangt hij bezoekers die afval komen brengen.
Hij stuurt medewerkers aan, zorgt ervoor dat het afvalbrengstation
schoongehouden wordt en dat volle containers tijdig worden afgevoerd.
Tussendoor geeft hij ook nog rondleidingen aan scholen.

Goede service

Anderen inschakelen

Klantvriendelijkheid heeft Gijs hoog in het vaandel.
Hij ziet er op toe dat er altijd een medewerker aan
de poort staat om bezoekers te woord te staan en te
verwijzen naar de juiste containers. Ook staan hij
en zijn medewerkers altijd klaar om te helpen als
dat nodig is. En dat wordt gewaardeerd, want afval
brengstation De Schans staat bekend als een
afvalbrengstation met een prettige sfeer en
goede service.

De Chemocar wordt vooral door ouderen gemist.
“Zij hebben vaak maar een klein dingetje, zoals een
blikje verf of batterij. Bij de Chemocar konden ze dat
makkelijk kwijt. Nu moeten ze anderen inschakelen
om het Klein Chemisch Afval af te voeren. Een
bezoek aan het afvalbrengstation is voor hen vaak
niet haalbaar. Hier op het afvalbrengstation merken
we er eigenlijk weinig van dat de Chemocar is opgehe
ven. Het is niet zo dat we nu ineens veel meer Klein
Chemisch Afval binnenkrijgen”.

Veel ondernemers
We praten met Gijs over de gevolgen van de sluiting
van het afvalbrengstation op maandag en het
afschaffen van de Chemocar per 1 januari 2011.
“Voor mijzelf is het heerlijk, want ik ben nu elke
maandag vrij. Voor de inwoners vind ik het jammer.
Soest heeft veel ondernemers. Inwoners die een
winkel of kapperszaak hebben. Die kwamen voor
heen vaak op maandag naar ons afvalbrengstation,
omdat hun winkels dan dicht zijn. Voor hen was de
maandag echt een uitkomst. Maar ik heb er ook
begrip voor dat er bezuinigd moet worden”.

Volop mogelijkheden
Het afvalbrengstation is in 1993 gebouwd.
“De ligging en de beschikbare ruimte bieden volop
mogelijkheden, maar De Schans zelf is na 18 jaar
aan vernieuwing toe. Daar gaan we ons komend jaar
op richten. Ook is er vanaf januari 2012 een nieuwe
service waarbij inwoners gratis een aanhanger
kunnen lenen om afval naar het afvalbrengstation
te brengen”.
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Waar we naar toe willen is
dat we voor werknemers
een prettige werkgever
zijn en dat werknemers
ook prettige werknemers
zijn voor de werkgever.
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Een interview met Martijn Kinket, Hoofd P&O

Een volwassen personeelsbeleid
Martijn Kinket is als Hoofd P&O verantwoordelijk voor het personeels
beleid bij RMN. We kijken met hem naar het jaar 2011.

Arbeidsvoorwaarden geactualiseerd

Output steeds belangrijker

RMN is uitgegroeid tot een volwassen organisatie
en dat zie je ook terug in de arbeidsvoorwaarden.
Tot voor kort werden niet alle arbeidsvoorwaarden
consistent toegepast. Met sommige medewerkers
waren bijvoorbeeld afwijkende afspraken gemaakt
over vergoedingen, het gebruik van ADV en het
opsparen van verlof. In 2011 hebben we alle voor
waarden gelijk getrokken. Dit schept duidelijkheid
naar zowel medewerkers als leidinggevenden. In
januari is er ook een nieuwe organisatiestructuur
van kracht geworden. Dit moet ervoor zorgen dat
we meer effectief kunnen opereren als bedrijf.

RMN gaat steeds bedrijfsmatiger werken. We moeten
meer ons overheidsjasje uittrekken en nog meer een
bedrijf worden. Je moet een medewerker op pad
kunnen sturen en er dan vanuit kunnen gaan dat
de taken aan het eind van de dag zijn uitgevoerd.
Medewerkers krijgen daarin steeds meer eigen ver
antwoordelijkheid en er wordt meer gekeken naar
output. We zijn daarom veel kritischer op houding
en gedrag. In 2011 hebben we daarin ook de eerste
slagen gemaakt.

Extern onderzoeksbureau
Omdat we het belangrijk vinden te weten hoe
medewerkers zich voelen op hun werk, hebben we
in 2011 een medewerker tevredenheidonderzoek
gehouden. Uiteraard wilden we dat medewerkers
anoniem hun mening konden geven. Dit in combi
natie met de noodzaak van een goede respons heeft
ons doen besluiten om een extern onderzoeks
bureau in de arm te nemen. Dat bleek effectief want
liefst 78% van de medewerkers heeft meegedaan
met het onderzoek.

Nuttige informatie
Uit het onderzoek bleek dat men positief is over
de sfeer en de werkzaamheden. Ook het materieel
en de geboden beschermingsmiddelen worden
gewaardeerd. Aandachtspunten liggen op het
gebied van overleg en communicatie. We hebben
hierin nog voldoende uitdagingen.

Inzet tijdelijk personeel
In 2011 zijn een aantal contracten niet verlengd en
enkele aanstellingen zijn beëindigd. Met het oog op
veranderende werkzaamheden ten behoeve van de
efficiency en om de weg vrij te houden voor mogelijk
nieuw tot de gemeenschappelijke regeling toetre
dende gemeenten, zijn de vrijgekomen functies
voorlopig ingevuld met tijdelijk personeel. De for
matie is daarmee gedaald naar een headcount van
103 medewerkers per 31 december 2011.

In balans blijven
Waar we uiteindelijk naar toe willen is dat we voor
werknemers een prettige werkgever zijn en dat
werknemers ook prettige werknemers zijn voor
de werkgever. Het is belangrijk om daar een balans
in te vinden. Het is echt niet zo dat we ons alleen
maar zakelijk opstellen. De sociale component
blijft natuurlijk bestaan. We blijven hulp bieden,
bijvoorbeeld in de vorm van psychologische hulp,
bedrijfsmaatschappelijk werk of hulp bij het
omgaan met geld. Je moet medewerkers immers
wel een kans geven.

Verzuim verder gedaald
In totaal is het verzuim verder gedaald van 8.26%
in 2010 naar 7.38% in 2011. De uitdaging ligt nog
steeds in het lange verzuim. Wat we op de werk
vloer kunnen doen om verzuim te voorkomen doen
we al. We willen meer bereiken maar dan begeef je
je al snel op het gebied van individuele gezondheids
bevordering. We vragen ons nu af hoe ver we als
werkgever daarin willen gaan.
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Een interview met Jantina Elzinga, KAM Coördinator en
Luit Elferink, Gebouwen- en Wagenparkbeheerder

Duurzaam ondernemen
Luit Elferink is binnen RMN verantwoordelijk voor het gebouwen- en
wagenparkbeheer. De zorg voor het milieu speelt een belangrijke rol bij
de aanschaf van materieel. Voertuigen moeten bijvoorbeeld voldoen aan
de laatste eisen qua emissie. Jantina Elzinga is KAM Coördinator binnen
RMN. Zij ziet erop toe dat we blijven voldoen aan de geldende arbo- en
milieuwetgeving en initieert daartoe regelmatig interne audits.
Zij vertellen wat RMN in 2011 heeft gedaan op het gebied van milieu.
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volsynthetische motorolie minder weerstand
in de intern draaiende delen van de motor met
zich meebrengt.

Snuffelaars

Zonnepanelen en biogas
In oktober is het nieuwe afvalbrengstation in Huis
ter Heide geopend. Een belangrijk hoogtepunt van
2011, ook op het gebied van milieu en duurzaam
heid. Op het afvalbrengstation is gekozen voor zon
nepanelen die voorzien in elektriciteit. Het gebouw
wordt verwarmd met biogas. Met de energieleve
rancier is afgesproken dat ook de elektriciteit die wij
gebruiken wordt opgewekt uit biogas.

Goed nagedacht
Er zijn op dit afvalbrengstation Roll Packers
geplaatst, die de containers zodanig kunnen ver
dichten dat nog maar de helft van het aantal vracht
wagens ingezet hoeft te worden voor de afvoer van
afvalstromen dan voorheen. Het regenwater wordt
opgevangen en benut voor het afspuiten en vullen
van veegmachines en de WAVE. We zijn op deze
locatie ook overgegaan op natzoutstrooien. Daarbij
is tot 30% minder zout nodig vergeleken met tradi
tioneel strooien. Ook dat is minder belastend voor
het milieu. Op dit afvalbrengstation hebben we een
hele mooie slag weten te maken als het gaat om
efficiency en milieu. Er is goed over nagedacht.

Minder olie
In februari 2011 is de benodigde milieuvergunning
voor de werkplaats in Soest afgegeven. Daar hebben
we het gebruik van motorolie met ongeveer de helft
teruggebracht door over te gaan van halfsynthe
tische naar volsynthetische motorolie.

De zorg voor het milieu speelt een belangrijke rol bij de aanschaf van materieel.
Volsynthetische motorolie gaat langer mee dan
halfsynthetische. Hiermee hebben we het aantal
olieverversingen bij onze voertuigen terug kunnen
brengen van viermaal naar tweemaal per jaar. Dat
scheelt in manuren en het is minder belastend voor
het milieu. De volsynthetische motorolie heeft ook
een gunstig effect op het brandstofverbruik, omdat

RMN heeft twee voertuigen rijdend op biogas en in
2012 wordt nog een biogasvoertuig aangeschaft.
Dat vraagt om extra veiligheidsmaatregelen.
Daarom is de werkplaats eind 2011 uitgerust met
een gasdetectiesysteem. Dit is nodig om veilig repa
raties bij de biogasvoertuigen te kunnen uitvoeren.
Een bepaalde hoeveelheid aardgas in combinatie
met zuurstof is namelijk explosief. In de werkplaats
zijn snuffelaars bevestigd aan het plafond. Als er
een te hoge concentratie gas gedetecteerd wordt
gaat er een zwaailamp branden en er gaat een
sirene af, zodat medewerkers gewaarschuwd
worden en tijdig het pand kunnen verlaten.

Klimaat en vleesloze dag
Het gebouw in Soest heeft een nieuw klimaatrege
lingssysteem gekregen. Medewerkers moeten de
verwarming handmatig inschakelen als ze ’s mor
gens op hun werkplek komen. Doen zij dit niet dan
blijft de verwarming uit. De temperatuur is hierdoor
per werkplek instelbaar en de verwarming hoeft
niet onnodig aan, dus dat bespaart energie. In de
kantines hebben we een vleesloze dag ingevoerd.
Op woensdag worden sinds begin september geen
vleessnacks meer geserveerd in de kantines.
Hiermee willen we medewerkers bewuster
maken van wat ze eten en het verband tussen
voeding en milieu.

Zuiniger rijden
We blijven altijd kijken waar we onze bedrijfs
voering kunnen verbeteren om het milieu ten
goede te komen. In 2012 gaan we het dieselverbruik
gericht monitoren en medewerkers motiveren
zuiniger te rijden.
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RMN heeft het Container
Management Systeem al
in twee gemeenten met
succes toegepast.

Een interview met Onno Stofberg, Hoofd Bedrijfsbureau

Registratie minicontainers
Onno is hoofd bedrijfsbureau binnen RMN. Hij heeft altijd voor commerciële
organisaties gewerkt binnen de afvalsector. Drie jaar geleden kwam hij in
dienst bij RMN. De uitdaging zit voor hem in het zo goedkoop en zo efficiënt
maken van de afvalinzameling in de deelnemende gemeenten. Onder andere
door de invoering van het Container Management Systeem (CMS). Als het aan
hem persoonlijk lag ging hij graag nog een stap verder. Optimaal gemak voor
de burger en optimale afvalscheiding waardoor afvalstoffenheffing niet meer
nodig is. We praten met hem over de invoering van CMS in Zeist.
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Gedegen voorbereiding

Sluitend systeem

In 2010 hebben we het CMS ingevoerd in de
gemeente Nieuwegein. Daarbij zijn alle minicontai
ners waarvoor afvalstoffenheffing betaald wordt,
voorzien van een registratiesticker met barcode.
Niet geregistreerde containers zijn verwijderd.
Na een gedegen voorbereiding zijn we op 1 mei
2011 van start gegaan met de invoering van CMS
in de gemeente Zeist. Eerst in een proefwijk en later
ook in de overige wijken. Doelstelling was het terug
dringen van het aantal minicontainers waarvoor
geen afvalstoffenheffing of reinigingsrechten
betaald wordt. Op 15 december 2011 zijn de
laatste containers weggehaald.

Het CMS is door RMN nu al in twee gemeenten met
succes toegepast. Het is een structurele oplossing
om het probleem van illegale containers aan te pak
ken. Door jaarlijks terugkerende controles kunnen
illegale containers steeds weer opgespoord en ver
wijderd worden. Daarmee is het een sluitend sys
teem dat bovendien een geringe investering vraagt.
Als gemeente ben je eigenlijk gek als je het niet doet.

Containers verwijderd
In Zeist zijn er 2.479 containers verwijderd.
Bovendien zijn er 1.121 extra containers gere
gistreerd. Deze aantallen liggen hoger dan in
Nieuwegein waar 2.148 containers zijn verwijderd
en 591 extra containers zijn geregistreerd. Zeist telt
dan ook iets meer huishoudens. Een extra container
wil zeggen dat men naast 1 standaard container
voor restafval en 1 voor GFT-afval, 1 of meer extra
containers registreert, waarvoor dan ook extra
afvalstoffenheffing betaald wordt, bovenop
de basis afvalstoffenheffing die elk huishouden
jaarlijks moet betalen.

Illegaal meeliften kan niet meer
Ook naar ondernemers toe is het CMS een duidelijk
verhaal. We leveren een passend dienstverlenings
pakket dat voldoet aan de wet Markt en Overheid.
Ondernemingen die reinigingsrechten betalen kun
nen beperkte diensten bij ons afnemen. Komen zij
hiermee niet uit dan worden ze doorverwezen naar
een particuliere inzamelaar. We hebben zodoende
van veel ondernemers afscheid moeten nemen.
Voor de invoering werd hun afval feitelijk door de
inwoners betaald. Maar met het CMS is illegaal
meeliften niet meer mogelijk. Daarmee is het
CMS ook een oplossing voor zogenaamde KWDafval. In 2012 wordt het systeem in de gemeente
Soest ingevoerd.

Terugverdientijd opstartkosten CMS
Jaar

Opstartkosten*

1 (2012)

€ 136.467,60

Jaarlijkse kosten

Opbrengst extra containers

Totaal

€ 82.305,00

- € 54.162,60

2 (2013)

€ 14.427,48

€ 82.305,00

€ 13.714,92

3 (2014 en verder)

€ 14.427,48

€ 82.305,00

€ 67.877,52

* Inclusief de aanschaf en het uitzetten van de minicontainers

Aantallen containers CMS
Type container

Restafval (stuks)

GFT (stuks)

Aantal niet geregistreerde containers

1780

699

Aantal extra containers

238

729
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Nu de plastic inzameling meer
ingeburgerd raakt beginnen
zich ook initiatieven op dat
gebied te ontplooien.

Een interview met Berry den Besten, Teamleider

Inzameling plastic verpakkingsafval
Berry den Besten is als Teamleider verantwoordelijk voor de afvalinzameling in de
gemeenten Soest en Zeist. Een dynamische en veelomvattende functie die hij met veel
inzet en enthousiasme uitoefent. Berry geeft leiding aan medewerkers van de inzame
ling. Hij zorgt ervoor dat de inzameling goed verloopt en dat eventuele problemen snel
worden opgelost. Zijn werk geeft hem veel voldoening. Ruim twee jaar geleden werd hij
gevraagd voor deze functie. Een uitdaging die hij met beide handen heeft aangegrepen.
Daarvoor werkte hij als centrale planner bij RMN. Die ervaring komt in zijn nieuwe functie
goed van pas. Hij weet als geen ander wat er speelt. We praten met hem over de inzame
ling van het plastic verpakkingsafval.
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Verhoogde frequentie dubbel positief
In de gemeente Soest wordt het plastic verpakkings
afval het hele jaar door huis-aan-huis ingezameld.
Ook kan men het plastic zelf wegbrengen naar een
van de 10 verzamelcontainers voor plastic of naar
het afvalbrengstation. In september 2011 zijn we
in Soest overgegaan van vier- naar tweewekelijkse
huis-aan-huis inzameling van plastic verpakkings
afval. De inzamelresultaten in de wijken zijn vanaf
dat moment met ruim 20% toegenomen. Je zou
verwachten dat dit ten koste zou zijn gegaan van de
inzamelresultaten van de (ondergrondse) verzamel
containers of het afvalbrengstation. Maar dat is
juist niet het geval. Deze inzamelmethoden laten
zelfs een toename zien van bijna 12%. De verhoogde
inzamelfrequentie heeft dus niet alleen een gunstig
effect op het inzamelresultaat in de wijk maar ook
op het totale inzamelresultaat.

Afweging kosten/baten
In de gemeente Nieuwegein wordt het plastic al lan
ger eens per twee weken ingezameld. Ik was dus wel
benieuwd hoe die cijfers zich verhouden met Soest.
Als je alleen kijkt naar wat er huis-aan-huis wordt
ingezameld, dan wordt er in Soest uitgaande van de
cijfers van september t/m december 2011 bijna 7 kg
per huishouden per jaar ingezameld. In Nieuwegein
is in 2011 ruim 11 kg per huishouden huis-aan-huis
ingezameld. Huis-aan-huis worden in Nieuwegein
dus betere inzamelresultaten behaald. Maar verge
lijk je de totale hoeveelheid ingezameld plastic in
beide gemeenten met elkaar, dan kom je voor Soest

op ruim 14 kg per huishouden en in Nieuwegein op
bijna 12,5 kg per huishouden. In Soest wordt per
huishouden op basis van deze nieuwe frequentie in
totaal dus méér plastic ingezameld, maar daar staan
ook meer manuren tegenover voor het legen van
de ondergrondse verzamelcontainers (zie tabel).
Bovendien worden de containers zo intensief
gebruikt dat ze vaak overvol zitten. Dit levert nog
wel eens klachten op. Het blijft dus voor de gemeen
ten een kosten/baten afweging kijkend naar de ver
schillende inzamelmethoden. Neem bijvoorbeeld
Zeist waar per huishouden gemiddeld in totaal
slechts een kleine 9 kg wordt ingezameld. Er zijn
daar meer ondergrondse containers, maar de inza
melfrequentie van het plastic verpakkingsafval is
eens per 4 weken.

Veel plastic bij restafval
Nu de plastic inzameling meer ingeburgerd raakt
beginnen zich ook initiatieven op dat gebied te ont
plooien. Zo is de wijk Overhees in Soest een proef
gestart met het bevestigen van ophanghaken aan
lantarenpalen. Inwoners kunnen daar op de inza
meldag plastic Heroes zakken aan hangen. RMN is
zijdelings betrokken bij deze proef. Maar er is op
het gebied van plastic inzameling ook het nodige
te verbeteren. Volgens mij kan er nog veel meer
plastic ingezameld worden als inwoners hun afval
beter scheiden.
Er belandt nu nog
teveel plastic bij
het restafval.

Gemeente

Kosten plasticinzameling per jaar

Ingezameld plastic in
tonnen per jaar (2011)

Plastic per huishouden
in kg per jaar (2011)

Kosten per ton

Vergoeding per ton

Nieuwegein

€ 151.200

335

12,44

€ 451,00

€ 475,00

Zeist

€ 123.800

245

8,95

€ 505,00

€ 475,00

Soest

€ 226.600

282*

14,19*

€ 803,00

€ 475,00

2011

84

151

38

93

218

* Hoeveelheid per jaar berekend op basis van resultaten september t/m december 2011
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Inwoners stellen het persoonlijk contact heel erg op prijs en
maken van de gelegenheid
gebruik om vragen te stellen.
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Een interview met Margriet de Jong, Medewerker Werkvoorbereiding

Ondergrondse containers
Margriet de Jong werkt sinds 1995 in de reinigingsbranche. Vanaf
de oprichting in 2001 werkt ze voor RMN. De eerste jaren stond ze
voornamelijk inwoners te woord aan de telefoon en onderhield ze
contacten met de buitendienst. Tegenwoordig is ze Medewerker
Werkvoorbereiding. Als onderdeel van het Bedrijfsbureau verricht ze
het hele jaar door uiteenlopende ondersteunende werkzaamheden.
Van het vouwen van brieven tot het maken van routekaarten.

Afvaltoerisme voorkomen
In 2011 zijn in de gemeente Zeist 99 ondergrondse
verzamelcontainers voor restafval geplaatst, ter
vervanging van de bovengrondse cocons. De nieuwe
ondergrondse containers zijn alleen toegankelijk
met behulp van een persoonlijke toegangspas.
Hierdoor wordt misbruik van de containers, het
zogenaamde afvaltoerisme, voorkomen. “Onze
afdeling is al in 2010 begonnen met de voorberei
dingen voor het plaatsen van deze containers. Denk
aan het verkennen van de locaties, de contacten met
leveranciers en andere betrokkenen en het plaatsen
van de containers”.

Indeling in tijdsblokken
“In april 2011 zijn we gestart met het informeren en
uitnodigen van de bewoners voor het in ontvangst
nemen van de benodigde toegangspassen. Per loca
tie hebben we data geselecteerd waarop we de
bewoners wilden uitnodigen. Om te voorkomen
dat iedereen gelijktijdig zou komen hebben we het
uitreiken van de passen per locatie in verschillende
tijdsblokken laten plaatsvinden. Hierdoor was er
voldoende tijd om de passen uit te reiken of een
demonstratie te geven”.

Persoonlijk contact
“Vanaf augustus t/m november 2011 hebben
we op deze manier in totaal 13 locaties bezocht.
Daarbij zijn 3000 passen uitgedeeld. Dat was heel
leuk om te doen. Je hebt met allerlei soorten mensen
te maken. Van directeuren tot studenten.

Mensen stellen het persoonlijk contact heel erg
op prijs en maken van de gelegenheid gebruik om
vragen te stellen. Over de containers zelf en het
gebruik van de passen en bijvoorbeeld ook over
de plastic-inzameling. De drempel om iets te vragen
is veel lager. Je kunt ook gemakkelijker inspelen op
signalen die mensen afgeven. Dan zie je aan hun
gezichtsuitdrukking dat ze het niet begrijpen en
dan leg je het nog een keer uit. Aan de telefoon
heb je dat niet”.

Bijzondere ervaring
“Toen we de eerste locaties bezochten was het mooi
weer en stonden we buiten met een marktkraam.
Vanaf het najaar stelden we ons op in de centrale
entree van een gebouw. We hebben ook een studen
tenverzamelgebouw bezocht . Dat was een hele bij
zondere ervaring. Om ons heen waren mensen aan
het eten of koken. Buiten onze gebruikelijke attribu
ten zoals keycords, pennen en folders hebben we
daar ook chips uitgedeeld. De reacties van alle
bezochte bewoners waren vrijwel alleen positief.
Wel vond een aantal bewoners het jammer dat ze
per huishouden maar één toegangspas kregen.
Ik heb de contacten met de bewoners als zeer posi
tief ervaren en het is ook heel praktisch omdat je
bewoners kunt laten zien hoe het werkt. Ik verzorg
ook de administratieve afwikkeling van de toe
gangspassen en de kennis die ik heb opgedaan helpt
mij om de administratieve afhandeling hiervan nog
beter uit te voeren. In Nieuwegein gaan we in 2012
met een vergelijkbaar project van start”.
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Een interview met Marcel Murk en Gertjan de Ridder, Teamleiders

Nieuw afvalbrengstation
Marcel Murk is Teamleider straatreiniging in de gemeenten Soest en Zeist.
Gertjan de Ridder is Teamleider afvalbrengstations en transport voor alle bij
RMN aangesloten gemeenten. Het hele jaar door bewaken ze de kwaliteit en
efficiency binnen hun werkgebied en staan ze klaar voor hun medewerkers bij
vragen of problemen. In 2011 zijn de veegdienst en het afvalbrengstation van
Zeist ondergebracht op één nieuwe locatie aan de Zandbergenlaan in Huis ter
Heide. We kijken met hen naar deze ingrijpende verandering.
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Geweldige verbetering
De nieuwe locatie Seysterberg is een geweldige ver
betering op nagenoeg alle fronten. Voorheen was
een deel van de afdeling straatreiniging gestatio
neerd in Soest en een andere deel in Zeist. Nu gaan
de medewerkers ’s morgens vanaf dezelfde basis
van start, wat het WIJ-gevoel echt enorm heeft ver
sterkt. De medewerkers vormen nu echt een team.
Ze trekken samen op en er wordt veel meer overlegd
en samengewerkt. Faciliteiten als omkleedruimte,
magazijn en stalling zijn moderner en de complete
entourage geeft een uitnodigend beeld bij mede
werkers en burgers. Het is fijn om hier te werken of
het terrein te bezoeken.

Gunstige ligging
Het nieuwe afvalbrengstation is arbotechnisch en
logistiek een enorme verbetering. De ligging is cen
traal, zowel ten opzichte van inwoners als richting
de verwerkers. Wel is de ruimte rondom het bordes
van het afvalbrengstation beperkt. Dat wisten we
van tevoren, dus daar hebben we de inrichting
zoveel mogelijk op afgestemd. We hebben de
modernste apparatuur en dat scheelt enorm in
transport. Met behulp van Roll Packers kunnen we
een container verdichten, waardoor er veel meer
ingaat. Dat wil zeggen dat we per container trans
porten uitsparen. De afvoer van containers kan
dankzij een aparte rijstrook voor transportvoertui
gen tijdens openingstijden plaatsvinden. Dat is niet
alleen efficiënt, ook de overlast voor bezoekers is
daardoor minimaal.

Veel techniek
We zijn in januari 2011 aan de slag gegaan met de
voorbereidingen. De globale plannen die er al lagen
zijn we tot in detail gaan uitwerken. Denk aan zaken
als: waar komt de technische ruimte, waar komen
de kledingkasten, welke opstelling kiezen we, waar
komt de containerbegeleiderrails en ga zo maar
door. Een intensief traject, vooral omdat in de
nieuwe locatie veel techniek is verwerkt waar we
rekening mee moesten houden. Bijvoorbeeld pom
pen om opgevangen regenwater te kunnen benut
ten voor het vullen en reinigen van onze machines.

Vlekkeloos
De verhuizing zelf is dankzij een goede voorberei
ding en inzet van de medewerkers vlekkeloos verlo
pen. De veegdienst was in één middag klaar en het
afvalbrengstation in één werkdag. Zaterdagochtend
was het oude afvalbrengstation nog als gebruikelijk
geopend. Maandagmiddag was alles alweer gereed
voor de officiële opening. Het afvalbrengstation is
op 1 november voor het eerst in gebruik genomen.

Even wennen
De nieuwe openingstijden zijn wel even wennen voor
de inwoners. Het oude afvalbrengstation was op
maandag geopend en dit nieuwe afvalbrengstation
niet. Op andere dagen en op zaterdag is het afval
brengstation juist langer geopend. Voor de mede
werkers is de maandagsluiting prettig omdat ze
hierdoor een vaste vrije dag in de week hebben. Dat
geeft rust in de bezetting. Kortom: we zijn blij met
deze plek waar iedereen het prima naar de zin heeft.
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Een bladblazer maakt nogal
wat lawaai maar daar hebben
we eigenlijk geen last van.
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Een interview met Johan van de Broek, Medewerker Buitendienst

Bladruimactie
Johan van de Broek is ruim 20 jaar werkzaam als Medewerker
Buitendienst bij RMN en voorheen de gemeente Soest. Het grootste
deel van het jaar is hij te vinden op de WAVE-machine, een hyper
modern voertuig waarmee je op milieuvriendelijke wijze onkruid
kunt bestrijden met heet water. In de wintermaanden maakt hij deel
uit van de strooiploeg en assisteert hij zijn collega’s bij het opruimen
van zwerfafval. In de herfst gaat hij met zijn collega’s de Soesterwijken
in om de afgevallen bladeren op te ruimen. We kijken met hem naar
het bladseizoen 2011.

Veel lopen

Eerder klaar

In een periode van ongeveer vijf weken wordt het
blad in alle wijken in de gemeente Soest opgeruimd.
Gewapend met elk een bladblazer gaan we met
twee ploegen van zes man te voet de wijken in.
Dat gaat in een flink tempo waarbij heel wat af
wordt gelopen. Bij slechte weersomstandigheden,
zoals harde wind of vorst wordt het werk uitgesteld.
We werken met vaste wijken. Met de bladblazers
blazen we met zijn allen de bladeren naar de weg
en een van ons blaast ze in de goot. We worden
gevolgd door een chauffeur op een tractor met
bladzuiger die de bladeren opzuigt. Deze aanpak
werkt heel goed.

De hoeveelheid bladafval verschilt per jaar. Het jaar
2011 was gemakkelijker dan andere jaren. De
opruimactie is voorafgegaan aan een lange drogere
periode, dus het blad was droog. Daardoor waren
we acht dagen eerder klaar dan gepland. Er is in
2011 650 ton bladafval opgeruimd. In gewicht dus
minder dan andere jaren, maar als het blad nat is
weeg je het water ook mee. Je kunt het dus eigenlijk
niet vergelijken. Het bladseizoen sluiten we altijd af
door met de hele ploeg een pannenkoek te gaan
eten. Dat is gezellig en het werkt motiverend.

Leuke groep
De ploeg bestaat voor de helft uit eigen medewer
kers en voor de andere helft uit medewerkers van
Eemfors Stad- en Groenonderhoud. Dit doen we al
jaren gezamenlijk en dat gaat heel goed. De samen
stelling van de ploeg is al jaren hetzelfde dus we
zijn goed op elkaar ingespeeld en weten wat we
aan elkaar hebben. Normaal werk ik alleen dus ik
vind het gezellig om met een ploeg te werken en
het is een leuke groep. Een bladblazer maakt nogal
wat lawaai maar daar hebben we eigenlijk geen
last van. Na ieder half uur hebben we een korte
werkonderbreking. Bovendien dragen we
goede gehoorbeschermers.

Ingezameld bladafval in tonnen
2009

801

2010

731

2011

650

Nazorg
De inwoners van Soest zijn meestal blij als we het
blad komen opruimen. Er wordt natuurlijk wel eens
gemopperd, bijvoorbeeld als auto’s vies worden
door opspattend vuil. Soms wachten mensen tot
we klaar zijn met blazen en verzetten dan hun auto.
Ze vragen dan of we het blad rond de auto nog weg
kunnen halen. Dat doen we wel, maar we moeten
er wel voor terug. Het zou dus nog beter zijn als ze
de auto direct weg zouden zetten. Op sommige
plekken hangt het blad wat langer aan de boom.
We weten welke plekken dat zijn en daar gaan we
dan later nog even langs. In onze planning hebben
we daar al rekening mee gehouden.
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Als ik ergens mee zit stap ik
gemakkelijk naar de directeur.
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Een interview met Bert van Ravenswaay, OR-lid

Ondernemingsraad
Bert van Ravenswaay heeft vanaf de oprichting van RMN onafgebroken
zitting in de ondernemingsraad (OR). Nu dus al elf jaar. Daarmee is hij
het langst zittende OR-lid. Bert begon ooit bij de ophaaldienst en stapte
daarna over naar de veegdienst. Nu is hij medewerker op het afval
brengstation in Zeist. Zijn bij RMN opgedane kennis en ervaring en vele
contacten komen hem als OR-lid goed van pas.

Wisselende opkomst
De OR bestaat uit vijf leden, waarvan twee uit de
binnendienst en drie uit de buitendienst. In maart
2011 zijn er verkiezingen gehouden voor nieuwe
OR-leden. Daarbij hebben zich 7 kandidaten verkies
baar gesteld. Iets meer dan de helft van de mede
werkers (55%) heeft gestemd. De opkomst op de
verschillende locaties liep erg uiteen. Voor ons een
signaal dat we ons meer moeten profileren binnen
de locaties. Daarom hebben we in 2011 onder
andere besloten de OR-vergaderingen afwisselend
in Soest, Zeist en Nieuwegein te houden. Voorheen
was dit alleen in Soest.

Campagne bekroond met prijs
Voor de verkiezingscampagne hebben we posters
ontwikkeld om de aandacht te trekken van mede
werkers. Daarmee hebben we zelfs een prijs
gewonnen voor beste OR verkiezingscampagne
gemeenten 2011. Voor ons natuurlijk een leuke
opsteker. De prijs is een gezamenlijk initiatief van
adviesbureau ATIM en ontwerp- en tekstbureau
Script Unlimited.

Goed kijken naar de consequenties
Ik heb mij weer verkiesbaar gesteld voor de OR
omdat ik het fijn vind om iets te kunnen betekenen
voor de jongens en ik ben ook graag betrokken bij

wat er speelt binnen RMN. Ik probeer altijd de
belangen van werkgever en werknemer tegen
elkaar af te wegen. Je moet niet in het oude willen
blijven hangen alleen maar omdat je dat gewend
bent, maar een goede afweging maken wat goed is
voor RMN en voor de medewerkers. En natuurlijk
goed kijken wat de consequenties zijn van beoogde
besluiten. Op basis daarvan brengen we dan een
gericht advies uit. Dat betekent in de praktijk dat
we de ene keer de strijd aangaan en een andere keer
juist toegeven.

Open houding
Het contact met de directie is heel goed. Er is
een open houding en als ik ergens mee zit stap ik
gemakkelijk naar de directeur. Dan wordt er altijd
een keurige uitleg gegeven, die wij als OR weer
terugkoppelen naar de jongens.
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Bij een curatief strooibeleid heb
je als gladheidcoördinator veel
verantwoordelijkheid.

Een interview met Maurice Lokman, Medewerker Buitendienst

Blik op de gladheidbestrijding
Maurice Lokman is Medewerker Buitendienst bij RMN en tevens al
5 jaar coördinator van de gladheidploeg in de gemeente Soest. Tijdens
het gladheidseizoen stelt hij op grond van de voorspellingen van
METEO-consult en eigen waarnemingen vast of er wel of niet gestrooid
moet worden. We kijken met hem terug naar het gladheidseizoen
2011-2012 dat op enkele incidenten na opvallend rustig is verlopen.
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Goed voorbereid

de prognoses van METEO-consult. De gemeente
Soest heeft een curatief strooibeleid. Dat wil zeggen
dat er gestrooid wordt als er gladheid optreedt.
De hoofdroutes worden bepaald door de gemeente.
Eigenlijk komen er elk jaar wel straten bij. Ook dit
jaar zijn er straten toegevoegd aan de route.

We gingen goed voorbereid het seizoen in. De start
voorraad strooizout lag 20% hoger dan het seizoen
daarvoor, zodat we enige tijd zouden kunnen over
bruggen mocht er landelijk een zouttekort ontstaan.
Omdat het zout wat langer lag en grover was had
den we wel meer last van klonters.

Veel verantwoordelijkheid

Strenge vorst weinig strooien

Bij een curatief strooibeleid heb je als gladheid
coördinator veel verantwoordelijkheid. Bij drei
gende gladheid voer je op verschillende tijden en
plaatsen inspecties uit. Je moet daarbij heel alert
zijn en snel kunnen reageren, want als de wind
draait kan er ineens een heel ander weerbeeld ont
staan. Dat kan ook positief uitpakken. We kregen
bijvoorbeeld van METEO een melding van plotseling
optredende gladheid. Wij de ploeg opgetrommeld.
Een half uur later begon het ineens te regenen.
Kon iedereen weer naar huis. Als coördinator maak
je voortdurend afwegingen. Onnodig strooien pro
beer je zoveel mogelijk te voorkomen maar de
veiligheid staat altijd voorop.

Voor Nederlandse begrippen was het een koude
winter met aanhoudende temperaturen van -10
graden Celcius. Vanaf -7 graden Celcius verliest
het zout haar werking en heeft het geen zin om te
strooien. Mede daarom hebben we dit jaar minder
hoeven strooien dan gebruikelijk. Tussen 10 decem
ber en 19 februari hebben we gestrooid. In zowel
Soest als Zeist in totaal 17 keer. Dat zijn 127 strooi
beurten minder dan in het seizoen daarvoor.

Gesprongen waterleidingen
Bij calamiteiten kun je als gladheidcoördinator ook
buiten je piketdienst worden opgeroepen. Dit sei
zoen is dat drie keer voorgekomen omdat er door
de strenge vorst waterleidingen waren gesprongen.
Dan moet je snel in actie komen omdat de wegen
anders onder lopen en bevriezen.

In Zeist met nat zout
Dit jaar heeft RMN voor het eerst met nat zout
gestrooid in de gemeente Zeist. Dit is ons erg goed
bevallen. Het werkt veel effectiever en bespaart heel
veel zout. Per route gebruikten we voorheen één
vracht zout. Nu kunnen we met een zelfde hoeveel
heid zout wel drie routes strooien. Andere voordelen
ten opzichte van traditioneel strooien zijn dat het
zout bij nat strooien als een natte deken op het weg
dek ligt en dus niet wegwaait en dat het een langere
werkingsduur heeft (24 uur).

Omwonenden ook een taak
Dit seizoen zijn er in de gemeente Soest voor het
eerst zoutkisten geplaatst in woonwijken. Hiermee
kunnen omwonenden zelf gladheid bestrijden door
zout te strooien. De kisten zijn op 10 verschillende
locaties geplaatst. Verder heeft de gemeente de uit
neembare afzetpalen die gebruikt worden om fiets
paden en voetgangersgebieden voor voertuigen af
te sluiten vervangen door neerklapbare palen.
Dit vergemakkelijkt ons werk omdat we niet om
hoeven rijden als een paal de doorgang belemmert.

Gemeente bepaalt strooibeleid
De gemeente Zeist heeft een preventief strooi
beleid. Als er kans is op gladheid dan gaan we de
weg op om te strooien. We gaan daarbij uit van

Gladheidbestrijding Soest en Zeist
Soest

Zeist

Totaal 2011

Totaal 2010

Aantal dagen gestrooid

17

17

34

161

Aantal strooiuren gemaakt

659

826

1.485

6.300

Geleverd aantal ton zout

401

452

853

1.291
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Als iedereen goed in zijn vel zit
en plezier in het werk heeft dan
is men veel flexibeler.
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Een interview met Andre Daalmeijer, Centrale Planner

Strategie van de Centrale Planner
Andre Daalmeijer is de Centrale Planner voor inzameling, straatreini
ging, afvalbrengstations en transport in Soest, Zeist en Nieuwegein.
Hij zet zich in om op zowel korte als lange termijn zo efficiënt mogelijk
mensen, voertuigen en materieel te koppelen aan de diverse werkzaam
heden/activiteiten in de buitendienst. Daarbij werkt hij nauw samen
met de teamleiders. Zijn streven is de juiste man op de juiste plek te
krijgen zodat iedereen met een glimlach de weg op gaat. We kijken
met hem naar het jaar 2011.

Medewerkers leren kennen
Ik ben medio maart 2011 in dienst gekomen bij RMN.
Tot april heb ik meegelopen in de buitendienst.
Om goed en efficiënt te kunnen plannen is het erg
belangrijk voor een Centrale Planner om een goed
beeld te hebben van de activiteiten en buitenmede
werkers. Ik heb daarom ruim de tijd genomen om de
buitendienst medewerkers te leren kennen en heb
hen op mijn beurt uiteraard een duidelijk beeld
gegeven van de nieuwe Centrale Planner. Ik heb de
sfeer geproefd op de werkvloer en goed gekeken wat
de activiteiten zijn en hoe ze worden uitgevoerd. Kan
een ieder zich vinden in het werk wat hij doet en doet
hij/zij het met plezier? Is er behoefte aan vastigheid
of wil men juist afwisseling? Ik weet hierdoor welke
medewerkers op welke plekken het beste tot hun
recht komen en hou daar bij mijn planning zoveel
mogelijk rekening mee. Dat lukt natuurlijk niet altijd,
maar in 80% van de gevallen gelukkig wel.

Snel schakelen
Het leuke van dit vak vind ik het improviseren. Snel
reageren op onvoorziene situaties en omstandig
heden. Er gebeurt op de logistieke afdeling namelijk
altijd wel wat. Een medewerker die zich ziek meldt,
materieel dat kapot gaat of er zijn weersomstandig
heden die het niet toelaten een geplande klus uit te
voeren. Dan moet je snel kunnen schakelen om
onnodig lange stagnatie te voorkomen. Bij acute
uitval doen we ook vaak een beroep op de uitzend
bureaus. Daar hebben we een goede onderlinge
afspraken mee. Zij leveren ons, ieder op hun
eigen wijze, met de grootst mogelijke spoed
een medewerker.

Aanspreekpunt
In april startte mijn inwerkperiode op de binnen
dienst. Vanaf dat moment heb ik mij onder aanstu
ring van een teamleider vooral bezig gehouden met
de dagplanning. De dagelijkse gang van zaken en
activiteiten op de planning heb ik leren kennen en er
invulling aan gegeven. De werkwijze, het systeem en
geldende procedures heb ik mij daarbij eigen
gemaakt. Ook heb ik de rol van primair aanspreek
punt binnen de afdeling op mij genomen en de admi
nistratieve verwerking in ons computersysteem van
activiteiten, afwezigheid van medewerkers en
onderhoud van de voertuigen verzorgd. Een gedegen
inwerkperiode dus om mijn taak daarna zelfstandig
en goed uit te kunnen voeren.

Plezier in het werk
Mijn strategie bij het plannen is interesse en betrok
kenheid tonen naar de medewerkers, weten wat er
speelt, hen vertrouwen en verantwoordelijkheid
geven en ook structuur en duidelijkheid. Zoveel
mogelijk vaste bezetting op de machines/voertuigen
waarbij bovendien de sterke eigenschappen (skills)
van de medewerkers goed worden benut. Als ieder
een goed in zijn vel zit en plezier in het werk heeft
dan is men veel flexibeler. Je krijgt bij onvoorziene
omstandigheden dan veel minder weerstand waar
door je snel kunt schakelen!
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In Zeist en Nieuwegein is
de hoeveelheid te recyclen
afval significant toegenomen.
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Een interview met Ayse Arkin en Patricia Brewster,
Financieel Administratief medewerkers

Registratie van afvalstromen
Op de afdeling Administratie worden dagelijks o.a. de ingezamelde
hoeveelheden afval per soort en de bestede uren per medewerker
vastgelegd. De zorg hiervoor is toevertrouwd aan Financieel
Administratief medewerkers Ayse Arkin en Patricia Brewster.
Zij zorgen dat de werkorders correct worden ingevoerd en dat de
milieuboekhoudingen voor de drie gemeenten worden bijgehouden.
Daarnaast voeren zij de nodige hand- en spandiensten uit voor andere
afdelingen. De taken zijn onderling evenredig verdeeld en zo nodig
nemen Ayse en Patricia taken voor elkaar waar. Dat houdt het werk
afwisselend. We kijken met hen naar de afvalstromen in het jaar 2011.

Hoeveelheid te recyclen afval neemt toe
De totale hoeveelheid ingezameld afval is in 2011
met 324 ton afgenomen: 90.020 ton tegenover
90.344 ton in 2010. De hoeveelheid te recyclen
afval is juist met 333 ton toegenomen van 44.800
in 2010 naar 45.133 in 2011. Vooral in Zeist en in
Nieuwegein is de hoeveelheid te recyclen afval
significant toegenomen. Respectievelijk 540 en

448 ton meer. Een positieve trend die mogelijk
verband houdt met het in Zeist en Nieuwegein
ingevoerde containerregistratiesysteem en het
daarmee samenhangend afgenomen aantal mini
containers in deze gemeenten. Inwoners worden
hierdoor gedwongen hun afval beter te scheiden,
wat een gunstig effect heeft op deze gescheiden
afvalstromen.

Hoeveelheid plastic stijgt
In 2010 constateerden we dat de hoeveelheid inge
zameld plastic verpakkingsafval met 85 ton daalde
ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2011 neemt
deze afvalstroom juist met 67 ton toe. Dat betekent
een stijging van 9% ten opzichte van 2010. In alle
drie gemeenten is er een stijgende lijn te zien, met
de gemeente Soest als koploper met 33 ton meer
plastic. In Soest is de frequentie van de plastic inza
meling dan ook per eind september 2011 verhoogd
van eens per vier weken naar eens per twee weken.

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

* Inclusief inbreng
via kringloopcentra
(gebaseerd op eigen
opgave kring
loopcentra).

Afvalsoort

Soest

Zeist

Nieuwegein

Totaal 2011

Totaal 2010

Papier

3.341

3.864

3.285

10.490

10.798

Vlakglas

7

25

11

43

56

Flessenglas

1.084

1.393

1.072

3.549

3.878

Textiel

153

248

102

503

654

KCA

83

98

89

270

250

GFT

5.588

6.074

4.230

15.892

15.414

Elektrische apparaten

295

344

376

1.015

976

Grof tuinafval

1.069

768

669

2.506

2.458

Metalen

244

372

282

898

892

Hout

1.288

1.344

1.159

3.791

3.546

Gips

55

6

-

61

58

Schoon puin

1.031

1.742

987

3.760

3.373

Autobanden

10

11

6

27

26

Reinigbare grond

332

546

259

1.137

1.162

Plastic verpakkingen

256

245

335

836

769

Hard kunststof

18

-

79

97

76

Herbruikbare huisraad

-

258

-

258

452

Totaal

14.854

17.338

12.941

45.133

44.780
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Afval ter verbranding (of storten)
Afvalsoort

Soest

Zeist

Nieuwegein

Totaal 2011

Totaal 2010

Restafval

9.555

14.470

14.414

38.439

39.551

Grof afval

1.433

1.792

2.004

5.229

4.856

Bouw- en sloopafval

263

247

484

994

866

Asbest

19

27

9

55

92

Dakbedekking

43

127

-

170

121

Totaal

11.313

16.663

16.911

44.887

45.544

Bijdrage klimaatdoelstellingen
De inzamelresultaten van de gescheiden afvalstromen hebben naast de nuttige
toepassing als grondstof ook een gunstig effect op de vermindering van CO2-uitstoot.
Uit onderstaande tabel blijkt dat in 2010 vanwege de gescheiden inzameling een
CO2-uitstootreductie is bereikt van 52.000 ton. Dit levert 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 kunst
stoffen (tabel 2).

Tabel 1
CO2-impact afvalbeheer
50.000
40.000
30.000
20.000

Ton CO2

10.000
CO2-emissies

0

Vermeden emissies
Totaal

-10.000
-20.000
-30.000
-40.000
-50.000

Huishoudelijk afval

Grof huishoudelijk afval

Tabel 2
CO2-impact per stroom
30.000
25.000

Emissies transport
Emissies verwerking

20.000

De tabel hiernaast geeft een
beeld van de vermeden en nog te
vermijden emissies van de nog in
het restafval aanwezige kunst
stof verpakkingen

Vermeden emissies energie

15.000

Vermeden emissies materiaal

10.000

Totaal

5.000
0
-5.000
-10.000

Huishoudelijk afval Kunststoffen

Bron: NVRD CO2MPAS
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Een interview met Wilko van Voorst, Hoofd Administratie

Administratieve zaken
Wilko is als Hoofd Administratie verantwoordelijk voor de administratie van RMN.
Het hele jaar door zorgt hij ervoor dat de administratie conform de geldende wet- en
regelgeving wordt uitgevoerd en op orde is. Naast taken die het hele jaar door worden
uitgevoerd zijn er ook seizoensgebonden taken.
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Financiële verantwoording
We zijn het jaar 2011 zoals gebruikelijk begonnen
met de afsluiting van het voorgaande boekjaar.
Een tijdsintensieve taak waarbij facturen van ver
werkers worden verrekend en voorraden worden
opgetekend. In februari hebben we de DVOafrekeningen en de begroting voor 2012 met de
daarbij behorende budgetten opgesteld en aanslui
tend de jaarrekening met winst- en verliesrekening.
De verplichte accountantscontrole heeft in maart
plaatsgevonden. Vaste afvalstromen, zoals GFT,
restafval en plastic worden het hele jaar door
ingezameld en de registratie daarvan wordt
dan ook dagelijks uitgevoerd.

Seizoensgebonden
Gladheidbestrijding is een typische seizoens
gebonden taak. Wij zorgen ervoor dat de daarvoor
gemaakte overuren in de urenregistratie worden
verantwoord en in dat er in april een afrekening
plaatsvindt van de wachtdiensturen. Ook onkruid
bestrijding is een seizoensgebonden taak. Hiervoor
is een aparte rapportage beschikbaar die is afge
stemd op de opdracht, zodat deze taak kan worden
gevolgd in de urenmonitoring. Hierdoor is wekelijks
inzichtelijk hoeveel uren er besteed zijn en of we
nog in de pas lopen met de begroting. De zomer
inzameling in de gemeente Zeist is ook een goed
voorbeeld van een seizoensgebonden taak.
Gedurende de zomermaanden wordt elke week
GFT ingezameld als service voor de inwoners.
Die uren moeten dan dagelijks worden ingeboekt
en verwerkt.

Tijdig ingrijpen
Maandelijks verzorgen we de budgetoverzichten en
managementrapportages. We kijken naar trends en
of verwachte rendementen zijn behaald. De focus
richt zich met name op de kostenbeheersing om te
voorkomen dat de deelnemende gemeenten aan
het eind van de rit moeten bij betalen. Ook kijken we
bijvoorbeeld naar de bezettingsgraden van de voer
tuigen. Doelstelling is dat elk voertuig optimaal
wordt benut. Conclusies worden teruggekoppeld
aan betrokken medewerkers en omgezet in acties.
Op die manier kun je tijdig ingrijpen en bijsturen.

Kwartaalrapportage
Elk kwartaal hebben wij een aandeel in de rappor
tage voor de deelnemende gemeenten. Veel van
de gegevens in de kwartaalrapportage worden
aangeleverd door de administratie. Hoe staan
we ervoor. Hoe doen we het ten opzichte van
voorgaande jaren. In deze rapportage vinden
geen correcties plaats zoals bij de jaarafsluiting,

waarbij we ervoor zorgen dat kosten die gemaakt
zijn in een bepaalde maand ook op die maand
geboekt worden. Door te vergelijken met voor
gaande jaren geeft de kwartaalrapportage toch een
redelijk goed beeld.

Doorvoering WINCAR
In de werkplaats hebben we een apart geautoma
tiseerd boekhoudsysteem WINCAR dat bij elke
onderhoudsopdracht precies in kaart brengt welk
onderhoud er is gepleegd en wat dat gekost heeft
aan uren en materiaal. In 2011 hebben we een grote
slag gemaakt met de doorvoering van dit systeem.
Ook hebben we ervoor gekozen om over te gaan tot
het direct bij binnenkomst vastleggen van de pak
bonnen in WINCAR. Elk besteld artikel komt binnen
met een pakbon die direct wordt verwerkt in de
administratie. We hoeven dus niet meer te wachten
op de factuur. Dit heeft als voordeel dat de voorraad
zoals die is opgenomen in de boekhouding beter
overeenstemt met de werkelijke voorraad.
Bovendien hoeven er achteraf minder correcties
doorgevoerd te worden.

We hebben een grote slag gemaakt
met de doorvoering van WINCAR.
Logistiek zonder papier
We hebben in 2011 de eerste stappen gezet voor
een overgang naar “logistiek zonder papier”. Met
dit systeem hoeven medewerkers geen PMVformulieren meer mee te nemen op transport en
na het lossen krijgen ze ook geen weegbon meer
mee. Elke rit wordt door de planner aangemeld via
een internetportaal bij Load It. De verwerker meldt
de gewichten van de rit vervolgens bij ditzelfde
portaal. Dit heeft als voordeel dat de weegbonnen
niet meer handmatig ingevoerd hoeven te worden.
Dit werkt sneller en secuurder. We verwachten in
2012 te kunnen starten met een pilot.

Vaste begeleidingsdocumenten
Onze routes en afvalstromen moeten kloppen met
de wet- en regelgeving en afgegeven milieuvergun
ningen. Daarom moet je als beroepschauffeur altijd
kunnen aantonen wat je vervoert en wat je vertrek
punt en bestemming zijn. Omdat we straks geen
PMV-formulieren meer hebben, willen we verschil
lende vaste begeleidingsdocumenten ontwikkelen
voor alle voorkomende routes en afvalstromen.
Geplastificeerde modellen die lang meegaan en
indien nodig kunnen worden getoond. Daar gaan
we in 2012 mee aan de slag.
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Balans per 31 december 2011
ACTIVA

alle bedragen in euro’s
31-12-2011

31-12-2010

8.612.200
8.612.200

4.352.000
4.352.000

93.600

71.500

146.900

222.300

78.100

33.000

629.800
948.400

611.100
937.900

9.560.600

5.289.900

31-12-2011

31-12-2010

235.000
71.500
167.300

237.300
40.300
28.900

-

80.000

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer
Binnenlandse banken

3.150.000

-

Totaal vaste passiva

3.623.800

386.500

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

100.000
1.726.400
400.800

2.607.000
384.200

Overlopende passiva

3.709.600

1.912.200

Totaal vlottende passiva

5.936.800

4.903.400

TOTAAL PASSIVA

9.560.600

5.289.900

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

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

Realisatie 2011

Gewijzigde begroting 2011

Primaire begroting 2011

Realisatie 2010

5.483.000
425.700
490.300
3.122.200
326.800
2.466.800
53.700
12.368.500

5.524.000
373.000
438.000
3.314.000
287.000
4.027.000
80.000
14.043.000

5.677.000
383.000
443.000
3.350.000
287.000
4.027.000
80.000
14.247.000

6.016.000
396.300
487.000
2.847.800
304.400
5.499.000
58.500
15.609.000

167.300
167.300

34.000
34.000

27.000
27.000

10.400
- 18.500
28.900

Administratie 42
BATEN
Omschrijving

Realisatie 2011

Gewijzigde begroting 2011

Primaire begroting 2011

Realisatie 2010

3.124.200
3.396.500
5.360.500
11.881.200

3.543.000
3.945.000
6.110.000
13.598.000

3.522.000
4.086.000
6.184.000
13.792.000

4.356.200
4.331.600
6.441.300
15.129.100

279.200
73.200
29.500
272.700
654.600

190.000
107.000
182.000
479.000

193.000
107.000
182.000
482.000

275.500
89.700
- 50.400
175.500
490.300

12.535.800

14.077.000

14.274.000

15.619.400

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

voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn tegen nominale
waarde opgenomen.

VASTE PASSIVA
De vaste passiva zijn tegen nominale waarde
opgenomen.

VLOTTENDE PASSIVA

De waarderingsgrondslag van de voorraad is in het
boekjaar gewijzigd van fifo in vaste verrekenprijs.
De wijziging heeft een eenmalig voordelig effect op
het resultaat van € 14.000.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nomi
nale waarde eventueel onder aftrek van een

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
balansdatum zijn gerealiseerd.

Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

Boekwaarde
31-12-2011

Investeringen met economisch nut:
Grond en terreinen

750.000

Bedrijfsgebouwen

2.796.600

Vervoermiddelen

3.380.100

Machines, apparaten en installaties

1.391.200

Activa in ontwikkeling
Overige materiële vaste activa

90.700
203.600
8.612.200

Grond en terreinen
Bedrijfsgebouw
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Activa in ontwikkeling
Overige materiële vaste activa

Boekwaarde
31-12-2010

Des-investeringen

Investeringen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2011

-

-

750.000

-

750.000

490.400

-

2.375.800

69.600

2.796.600

3.021.000

-

1.015.700

656.600

3.380.100

591.600

- 114.700

941.500

27.200

1.391.200

-

-

90.700

-

90.700

249.000

- 17.300

73.400

101.500

203.600

4.352.000

- 132.000

5.247.100

854.900

8.612.200
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PASSIVA
VASTE PASSIVA
Reserves

Saldo
31-12-2010

Toevoeging
2011

Algemene reserve

Onttrekking
2011

Saldo
31-12-2011
235.000

237.300

- 2.300

-

Reserve regionale samenwerking

25.000

-

-

25.000

Reserve eigen risico

15.300

31.200

-

46.500

Nog te bestemmen resultaat

28.900

167.300

28.900

167.300

306.500

196.200

28.900

473.800

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

Saldo
31-12-2010

Personeel

Toevoeging
2011

Onttrekking
2011

Saldo
31-12-2011

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 met de gemeente Soest betreffende
de huur van grond en opstallen gelegen aan
de Lange Brinkweg 79 te Soest ter grootte van
ca. 10.000 m2 voor een duur van 5 jaar voor
een bedrag van € 105.000 per jaar.

Contract met de gemeente Nieuwegein betref
fende huur van kantoorruimtes en recht van
medegebruik van stallingsruimte en kantine
ruimte gelegen aan de Utrechthaven 1 te
Nieuwegein voor de duur van 1 jaar voor een
bedrag van € 106.000 per jaar.

Contract met exploitatiemaatschappij De Lange
Brink betreffende huur van een kantoorpand
gelegen aan de Lange Brinkweg 81 te Soest
voor de duur van vijf jaar voor een bedrag van
€ 186.000 per jaar.

Toelichting op de programmarekening 2011
LASTEN

BATEN

Personeel

Directe kosten

DVO taken

De daling van de personele lasten met € 41.000
is het gevolg van minder uitrukken in het kader
van de gladheidbestrijding en lagere opleidings
kosten van het personeel.

De stijging van de directe kosten van € 39.800
houdt verband met de projectkosten van de
invoering van het Container Management
Systeem en de kosten inzake de onkruidbestrij
ding voor Bunnik. De kosten worden gedekt
door additionele omzet.

De lagere omzet van € 1.716.800 wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door tarief- en
hoeveelheid verschillen van de afvalstromen.
De hogere opbrengsten van oud papier resul
teren in een lagere bijdrage van de deelnemende
gemeenten voor de af te nemen taken.
Daarnaast is de omzet gedaald vanwege
het niet doorgaan van projecten en het later
in gebruik nemen van het afvalbrengstation
aan de Zandbergenlaan.

Algemeen
De hogere kosten van algemeen beheer
van € 52.700 worden veroorzaakt door niet
geraamde inhuur van netwerkbeheer en
juridische ondersteuning bij afvloeïng
van personeel.

Huisvesting
De huisvestingskosten zijn € 52.300 hoger dan
geraamd. Naar aanleiding van de aanschaf van
huisvuilwagens op biogas zijn veiligheidsmaat
regelen getroffen om het onderhoud in de
werkplaats veilig te kunnen doen plaatsvinden.
Daarnaast zijn verbouwingskosten gemaakt
in verband met de herindeling van de
kantoorruimte.

Materieel
De lagere kosten van materieel van € 191.800
zijn het gevolg van lagere kapitaallasten door
het niet uitvoeren van de actie kleur bekennen
(omwisselen minicontainers) en later in
gebruik nemen van de ondergrondse
containers.

Verwerkingskosten
De verwerkingkosten bedragen € 1.560.200
minder dan geraamd. De verwerkingskosten
vallen met name lager uit als gevolg van de
hogere opbrengst voor oud papier en metaal.
Daarnaast zijn de vergoedingen voor afge
dankte oude elektrische apparaten niet in de
begroting opgenomen. Tenslotte blijven de
afgevoerde hoeveelheden achter bij de raming.

Werk derden
De omzet werk derden is hoger dan geraamd
door aanvullende opdrachten van de deel
nemende gemeenten en een incidentele
opdracht van de gemeente Bunnik.

Bedrijfsafval

Bedrijfsafval

In de begroting was rekening gehouden met
hogere omzet en kosten uit bedrijfsafval als
gevolg van de invoering van het Container
Management Systeem (CMS) in 2011.

In de begroting was rekening gehouden met
hogere omzet uit bedrijfsafval als gevolg van
de invoering van het CMS in 2011.

Vooruitgefactureerde omzet
Dit betreft omzet uit DVO taken 2010 die in 2011
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 jaarstukken
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
2011 € 473.800. Voor de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit ver
wijzen 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
aangehouden om de risico’s uit deze activiteiten te kunnen opvangen.
Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die lager dan tegen ver
koopprijs of tegen nul zijn gewaardeerd doch direct verkoopbaar zijn
indien men dat zou willen. De stille reserves worden op nihil gewaar
deerd. Onderstaande risico’s zijn grotendeels afgedekt door het onder
brengen ervan bij solide verzekeraars en door het voeren van een gericht
beleid om de risico’s te beperken. De weerstandscapaciteit wordt van
voldoende 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.

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 dagelijks
zichtbaar in het verzorgingsgebied. 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 enerzijds en de kapitaallasten als gevolg van aanschaf
van nieuwe voertuigen anderzijds.
Van belang in dit kader is verder dat RMN in het jaar 2011 de beschikking
heeft gekregen 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 herontwikkeld.
Het nieuwe afvalbrengstation is gerealiseerd aan de Zandbergenlaan in
de gemeente Zeist. De investering bedraagt circa 3,2 miljoen euro waar
voor RMN extra financiering heeft aangetrokken in 2011. Tenslotte is in
2011 en 2012 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 verbon
den, 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
kredietlimiet op de rekening courant. De financiële middelen worden
aangetrokken 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

2. Onderhoud kapitaalgoederen

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.

RMN zet veel kapitaalgoederen in, zoals huisvuilwagens, vrachtwagens,
veegmachines en ongekentekend werkmaterieel. De kwaliteit van
de kapitaalgoederen is mede bepalend voor de prestaties in het veld.

Uit de tabel op pagina 43 blijkt dat de renterisico op de vaste schuld in
de periode 2013 - 2015 binnen de wettelijke gestelde normen blijft.
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Financieringsbehoefte en leningenportefeuille
De vervangingsinvesteringen worden zoveel mogelijk gefinancieerd uit
de vrijvallende afschrijvingen.
De kredietfaciliteit bestaat in de eerste plaats uit een bij de BNG aangehou
den: “Krediet in rekening-courant”. De rente is gebaseerd op het interban
caire daggeldtarief met een opslag van 0,25% (EONIA-tarief). 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 kre
dieten kan worden voorzien.
In verband van de investeringen in een nieuw afvalbrengstation aan de
Zandbergenlaan en aanschaf en plaatsing van ondergrondse containers in
de gemeente Zeist zijn nieuwe leningen aangegaan met de BNG voor een
totaal bedrag van € 3.250.000. De looptijd van de leningen is 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 overeengekomen 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
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
functiewaarderings-traject opgestart voor een drietal nieuwe functies.

Informatievoorziening
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.

Door deze samenwerking ontstaat een gebondenheid met de samen
leving in de regio. RMN verzorgt voorlichting aan scholieren en zamelt
(op beperkte schaal) bij bedrijven in de regio afval in, dat aan samenstel
ling 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 ISO-14001 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 waar
borging 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 enthousi
aste 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
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 ver
plichting voor inzameling van plastic verpakkingafval. Enkele recent
gekozen richtingen:
• Werken op beeldbestek voor onkruid en zwerfafval
• Onkruidbestrijding middels de duurzame “WAVE-methode”
(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.
De beleidsadvisering van RMN aan de gemeenten is altijd gebaseerd op;
• Een goede service aan de burger voor de best mogelijke prijs.

4. Bedrijfsvoering

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

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
ruimten 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
• Buurtverenigingen/wijkbureaus, participatie met buurtbewoners
over de kwaliteit van de openbare ruimte.

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

2013

2014

2015

2016

Renterisico (aflossing en renteherzieningen)

100

100

100

100

Het bij ministriele regeling vastgestelde percentage

20%

20%

20%

20%

Renterisiconorm (begrotingstotaal x 20%)

2.798

2.854

2.911

2.969

Ruimte onder renterisiconorm

2.698

2.754

2.811

2.869

Begrote stand per 1 januari
Niet opgenomen krediet

2013

2012

7

6,9

0,5

0

0

0,2

Aflossingen krediet

0,1

0,1

Stand per 31 december

6,4

7

Opname krediet

Administratie 46

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

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden
Nederland gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de exploitatierekening over 2011
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 2011 en van de baten en lasten over 2011
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 waar
onder 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, 1 mei 2012

Ernst & Young Accountants LLP

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