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Voorwoord
Rob Schram
De basis van RMN wordt steviger en breder.
In 2012 hebben de gemeenten IJsselstein
en Baarn besloten toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling. Dit resulteert, met ingang
van 1 januari 2013, in een verzorgingsgebied
van 100.054 huishoudens. Het strategisch doel
voor 2012 is hiermee gehaald.

“

In beweging zijn betekent ook
kijken naar de toekomst.
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Toekomstbestendig
De toetreding van Baarn en IJsselstein betekent voor RMN een
belangrijke uitbreiding. De uitvoeringsuren zijn gestegen van
129.000 tot 176.000 uur op jaarbasis. Daarmee is een basis gevormd
voor een toekomstbestendig RMN. Die uren zijn ook nodig om die
basis vast te houden. Het grootste deel van deze taakuren wordt
gevormd door de uren voor afvalinzameling en straatreiniging.
Taken waar de bedrijfsvoering van RMN op is gebaseerd.

Op eigen kracht
2012 heeft in het teken gestaan van voorbereidingen, zowel bestuurlijk als organisatorisch, om de uitbreiding per 1 januari 2013 te
kunnen realiseren. De implementatiewerkzaamheden hebben een
behoorlijk beslag gelegd op de organisatie. Je zou haast vergeten dat
je ook nog gewoon bedrijf moet voeren als je met zo’n traject aan de
gang gaat. Ik ben er dan ook trots op dat we dit alles op eigen kracht,
zonder inhuur van derden, hebben kunnen realiseren.

Besparing

We kijken ook naar meer taken in
de openbare ruimte omdat daar
de kansen liggen voor ons bedrijf.

“
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Efficiency-doelstellingen worden of zijn gerealiseerd; aan de afval
inzameling- en straatreinigingstaken worden in Soest en Zeist
inmiddels ruim 13.000 manuren per jaar minder besteed dan in
het jaar van de oprichting. Dat is een besparing van 12%! Aan afval
inzamelingtaken in Nieuwegein wordt sinds de deelname in 2008
ruim 10.000 uur per jaar minder besteed, een besparing van 26%!
Deze efficiency op taakuitvoering levert de deelnemende gemeenten een structurele besparing op van meer dan € 800.000,- per jaar.
Daarnaast bestaat, door gedeelde kennis en ervaring, een niet nader
kwantificeerbaar synergievoordeel.

Voorwoord

Kennisplatform

Werkvoorziening

Landelijke ontwikkelingen op het gebied van taken in de openbare
ruimte, maar ook op andere beleidsterreinen, bieden kansen. Naast
de gebruikelijke toets op het gebied van kwaliteit, service en kostprijs, kan RMN meerwaarde blijven leveren als het gemeenschap
pelijk antwoord op diverse gemeentelijke vraagstukken. Bundelen
van kennis in RMN-verband is een goede stap voorwaarts, waardoor
een kennisplatform ontstaat en we niet elke keer het wiel opnieuw
hoeven uitvinden.

Een breder takenpakket biedt gemeenten
een kans om efficiënter de taken in de openbare ruimte uit te laten voeren, omdat zaken
die in één hand worden uitgevoerd beter op
elkaar kunnen worden afgestemd. RMN kan
de taken dan centraal beter organiseren.
Gemeenten kunnen dan ook eenvoudiger
mensen met afstand tot arbeidsmarkt bij
RMN onderbrengen. RMN is gericht op zoek
naar samenwerking op dit gebied.

In beweging
Voor de strategie van het bedrijf betekent in beweging zijn ook
kijken naar de toekomst. Waar liggen onze kansen, waar ligt onze
toekomst. En dan kijken ook wij naar meer taken in de openbare
ruimte omdat daar de kansen liggen voor ons bedrijf. Flexibelere
inzet van personeel, ontwikkelkansen voor medewerkers op
verschillende takken van sport, variatie van werkaanbod, zijn voor
RMN als werkgever erg belangrijk.

Niet alleen naar buiten, ook naar binnen is
RMN in beweging. Dat zien we terug in de
ICT-ontwikkeling. Door actuelere informatie
zijn we in staat beter en sneller te sturen ter
verbetering van de bedrijfsvoering.

Verzorgingsgebied

Bestuur

Gemeenten Soest, Zeist en Nieuwegein
Aantal inwoners				
Aantal aangesloten huishoudens		
Gebiedsoppervlakte			
* Bron: CBS

167.382*
74.941
12.077 ha*

J. H. Reusch
Wethouder gem. Nieuwegein
H. L. Witte
Wethouder gem. Soest

Voorzitter AB/DB

F. J. Leenders
Wethouder gem. Zeist		

J. Oosterhof
Plaatsvervangend 		 Directeur AVU		
voorzitter AB/DB
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Adviseur van het bestuur
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Instemming raad toetreding
Baarn en IJsselstein
Een interview met Jan Baerends, wethouder gemeente Baarn
en Thijs de Jong, wethouder gemeente IJsselstein.
Per 1 januari 2013 zijn de gemeenten Baarn en IJsselstein toege
treden tot de Gemeenschappelijke Regeling RMN. Wanneer is
voor het eerst de gedachte ontstaan om de uitvoerende taken op
het gebied van afvalinzameling en straatreiniging bij een externe
partij neer te leggen?
Baerends: Zo’n vijf à zes jaar geleden hebben we in Baarn een eerste
poging ondernomen. Toen is het op niks uitgelopen. Eind 2011,
begin 2012 is opnieuw de gedachte ontstaan.
De Jong: Dat was ruim voor mijn tijd dus dat zou ik niet precies durven
zeggen. In de periode dat RMN bij Nieuwegein is aangesloten (2007/
2008) zou IJsselstein al meegaan. Om financiële redenen is dat toen
afgeketst. Nu een paar jaar later is de gedachte opnieuw opgekomen.

Van waaruit is de gedachte ontstaan?
De Jong: We willen een regiegemeente worden op het gebied van
alle uitvoeringstaken.
Baerends: De belangrijkste reden voor mij persoonlijk is de behoefte
aan professionalisering van de afvalinzameling. Niet dat we het
eerst niet goed deden. Het afval werd keurig opgehaald en er was
een hoge mate van dienstverlening. Maar er worden vanuit milieuoogpunt steeds hogere eisen gesteld en er komen steeds meer fracties bij. We willen als gemeente naar een kwalitatieve manier van
inzamelen met als uitgangspunt ‘afval is grondstof’. Als kleine
gemeente is het lastiger daar beleid op te maken omdat we ons niet

dagelijks met afval bezig houden. Een tweede belangrijke reden is
de behoefte aan continuïteit van de dienstverlening. We zijn een
kleine gemeente met 24.400 inwoners. Als je drie vuilniswagens
hebt en één reserve hoeft er maar iets te gebeuren of er ontstaat
stagnatie. Ook kregen we te maken met steeds ouder wordend personeel. Dat maakt je kwetsbaar. Maar ook praktische zaken hebben
een rol gespeeld, zoals rijden op biogas. Voor ons als kleine op zichzelf staande gemeente zijn dergelijke investeringen moeilijker te
realiseren. Een laatste reden is verhoging van de efficiency. We willen de kosten voor de burger niet (verder) laten stijgen.

Hoe zijn jullie bij RMN terecht gekomen?
Baerends: We hebben bewust gekozen voor een publiekrechtelijke
organisatie. Dit heeft verschillende voordelen. Omdat je zelf in het
bestuur zit kun je ook invloed uitoefenen. Een gemeenschappelijke
regeling kent een collegiaal bestuur. Ook vanuit het personeel geeft
het minder weerstand omdat medewerkers in het ABP kunnen blijven. Bovendien komen eventuele winsten ten goede aan de
deelnemers.
De Jong: We hadden al eerder met RMN om de tafel gezeten, dus
toen we over een regiegemeente gingen nadenken kwam RMN al
snel in onze gedachte. De afvalinzameling en straatreinigingstaken
zijn de eerste taken die op afstand zijn gezet. Het partnership met
RMN is dus eigenlijk een testcase.
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Hebben jullie overwogen om met andere externe partijen
in zee te gaan en wat waren daarbij jullie overwegingen?
Baerends: Destijds wel, nu is vanaf het begin de harde eis neergelegd dat we met een publiekrechtelijke organisatie in zee zouden
gaan. Ik loop al 40 jaar in bestuurlijk Nederland rond. Mijn ervaring
is dat private organisaties het eerste jaar een stuk voordeliger zijn,
maar zodra je alles uit handen hebt gegeven komt de rekening. RMN
zit om de hoek en was dus een logische keuze. We hebben dus alleen
gekeken naar RMN. RMN is bovendien ervaren. Je kunt er vanuit
gaan dat Soest en Zeist alle kinderziektes er al uitgehaald hebben.
Er was ook direct wederzijds vertrouwen. Dat is prettig bij de onderhandelingen. En er waren goede geluiden van de gemeenten Soest,
Zeist en Nieuwegein.
De Jong: We gingen voor een zorgvuldig personeelsbeleid met
behoud van de ambtenarenstatus. Mensen die jarenlang voor de
gemeenten hebben gewerkt willen we de garantie geven dat ze aan
het werk kunnen blijven. Een tweede argument is dat we het belangrijk vinden om mee te sturen aan de organisatie. Dan is een gemeenschappelijke regeling een logische keuze. Er zijn geen andere partijen
in beeld geweest. Maar ook het financiële aspect heeft een rol
gespeeld. Als het veel duurder zou worden dan zouden we het niet
hebben gedaan. Maar we hebben geen bezuinigingstaakstelling
meegegeven. In de eerste plaats willen we de kwaliteit verhogen.
Als we daarbij de kosten kunnen verlagen is dat mooi meegenomen.

“

Een partij die niet alleen zo snel mogelijk
containers kan legen maar waarmee
je gezamenlijk een doel kunt bereiken.
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De Jong: De gemeenteraad is op 27 juni 2012 akkoord gegaan met
toetreding tot RMN.
Baerends: De raad heeft daartoe op 26 september 2012 besloten.

“

Wanneer is definitief besloten om met RMN in zee te gaan
en door wie?

Verbreding
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Een partij die zich mede verantwoordelijk
voelt bij wat er in de gemeente gebeurt.

Was het besluit unaniem?
Baerends: Het besluit was unaniem, iedereen was voor.
Voorafgaand aan het traject waren wel zorgen. Het personeel
maakte ook zorgen kenbaar. Die zorgen hebben we vooraf al kunnen
wegnemen. Dit heeft ertoe geleid dat het besluit unaniem was. Er is
ook geen politieke discussie ontstaan zoals zes jaar geleden.
De Jong: Het besluit was unaniem.

Wat heeft de doorslag gegeven om voor RMN te kiezen?
Baerends: Allereerst betere langdurige garanties voor het personeel
dan bij een private partij. Het personeel blijft bij het ABP. En ook één
bestuurder is één stem. Met behulp van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) per gemeente kun je bovendien je eigen service
bepalen. Dat vind ik ook belangrijk, dat je het niet precies zo hoeft te
doen als in Soest en in Zeist. Wij zijn bijvoorbeeld de enige gemeente
van de vijf die wekelijks papier inzamelen.
De Jong: RMN heeft de uitstraling een partner te zijn op het gebied
van afval en beeldkwaliteit. Dus niet alleen een partij die zo snel
mogelijk containers kan legen, maar een partij waarmee je gezamenlijk een doel kunt bereiken en die meedenkt hoe inwoners kunnen worden gestimuleerd zoveel mogelijk afval te scheiden. Afval en
beeldkwaliteit vormen binnen de gemeente een klein onderdeel. Wij
hadden behoefte aan een partner die juist op die terreinen groot in is
en die ‘out of the box’ kan denken als het gaat om het verbeteren van
het afvalscheidingspercentage.

Wat zou u gemeenten die zich in een soortgelijke positie
bevinden aanraden?
Baerends: Niet alleen kijken naar de korte termijn maar juist naar de
lange termijn voordelen. Wat bij ons ook goed gewerkt heeft is

vanaf het begin het personeel erbij betrekken. De werf is wekelijks
bezocht om de laatste stand van zaken door te spreken, zodat mensen niet het gevoel krijgen over ons zonder ons. Met hun inbreng
hebben we ook wat gedaan.
De Jong: gemeenten die ook regiegemeente willen zijn kunnen niet
buiten een soortgelijke constructie, maar ook gemeenten die dat
niet willen zou ik aanraden om aansluiting bij een gemeenschappelijke regeling op zijn minst te overwegen. Waarom zou je het zelf willen blijven doen. Heb je een mooie nieuwe vuilniswagen gekocht,
staat die een groot deel van de tijd stil omdat hij niet over de grenzen
van de gemeente rijdt. Dat is zonde.

Wat zijn uw verwachtingen van RMN?
Baerends: Op afvalgebied dat we een hoger scheidingspercentage
bereiken. Daarnaast dat RMN richting de gemeente een ondersteunende rol speelt bij ontwikkelingen als omgekeerd inzamelen. En
natuurlijk dat RMN doet wat er gedaan moet worden. We hebben
veel aan RMN uitbesteed. Straatkolken reinigen, vegen, onkruidbestrijding met de WAVE-methode, gladheidsbestrijding. Het complete pakket. Als je alles uitbesteed kom je als gemeente in een heel
andere rol. Je gaat niet meer zelf aan de slag maar je controleert of
het gebeurt zoals het is afgesproken.
De Jong: Een partij die meer kan doen op het gebied van openbare
ruimte en kwaliteit. Een partij die meedenkt en uitvoert wat we willen. En ook een partij die zich mede verantwoordelijk voelt bij wat
er in IJsselstein gebeurt en hoe het straatbeeld eruit ziet. Ik hoop
dat we onze ambities van “IJsselstein duurzaam” met RMN kunnen

realiseren. Ik heb er alle vertrouwen in dat
het iets moois wordt.

Zou u zelf nog iets over dit onderwerp
kwijt willen?
Baerends: Dat we als gemeente in de toekomst steeds meer waarde gaan hechten
aan sociaal return. RMN hoeft geen sociale
werkplaats te worden maar als je een percentage mensen met achterstand tot de
arbeidsmarkt op een nuttige manier aan het
werk kunt helpen, zou ik dat een goede zaak
vinden. De Jong: Ik denk dat al het nodige
gezegd is. Ik heb niets meer toe te voegen.
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Eerste kennismaking IJsselstein
Vooruitlopend op de toetreding tot RMN is er in januari een
delegatie van de gemeente IJsselstein bij RMN op bezoek geweest.
Kantoorpersoneel en buitendienst medewerkers konden op een
ontspannen manier kennis met elkaar maken.

Pasbus
De reinigingsmedewerkers van de gemeenten Baarn en
IJsselstein hebben in november een bezoek gehad van de
zogenaamde pasbus. Ze konden RMN-kleding uitkiezen
en passen. Daarna is de kleding besteld en nog in 2012
geleverd, zodat de medewerkers vanaf januari in blauw/
geel de weg op konden gaan.

Integratie nieuwe gemeenten

Voertuigen IJsselstein in werkplaats Soest
Sinds september 2012 worden de voertuigen van de gemeente
IJsselstein in de werkplaats Soest onderhouden en gerepareerd.
Straver Speciaaltechniek in IJsselstein is het eerste
aanspreekpunt voor kleine reparaties.

Er is een plan opgesteld om de integratie van de twee nieuwe
gemeenten soepel te laten verlopen. Diverse medewerkers uit
uiteenlopende disciplines zijn daarbij betrokken. Vanaf september
en oktober zijn er teamleiders van RMN gestationeerd in IJsselstein
en Baarn. Er zijn in oktober en november informatie- en kennis
makingsbijeenkomsten georganiseerd voor de toekomstige nieuwe
collega’s. Diverse RMN-medewerkers en OR-leden en de desbetreffende gemeentesecretaris waren daarbij vertegenwoordigd.
Medewerkers kregen na afloop een speciale editie van de nieuwsbrief met informatie over RMN mee naar huis.
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Nieuwe uitruklocatie
strooiwerkzaamheden
Met het oog op de overname van de gladheidstaken van Baarn in januari 2013 is er
in Soest een nieuwe strooilocatie gezocht.
De nieuwe locatie is gelegen op het terrein
van Gebroeders Beijer aan de Zuidergracht in
Soest. Dit was tot een aantal jaren geleden
een uitruklocatie van de provincie Utrecht.
Alle voorzieningen zoals zoutloods, voertuigstalling en menginstallatie zijn sindsdien intact gebleven. De strooiactiviteiten
voor de gemeente Soest vinden vanaf 2012
plaats vanaf deze nieuwe locatie.

Informeren
inwoners
Inwoners van de gemeenten
IJsselstein en Baarn zijn in
november en december per brief
geïnformeerd over de overname
van de reinigingstaken door RMN
per 1 januari. Ook hebben zij een
afvalkalender ontvangen. In
Baarn is deze volledig door RMN
uitgevoerd. In IJsselstein is deze
nog door de gemeente zelf uit
gegeven. Wel heeft RMN zich op
de achterzijde voorgesteld.

Vegen en waven in Baarn
Per 31 maart 2012 heeft RMN, vooruitlopend op de toetreding, de
veegtaken en onkruidbestrijding overgenomen van de gemeente
Baarn. Deze taken zijn een aanvulling op de taken die RMN al voor de
gemeente Baarn uitvoerde, namelijk: het legen van de ondergrondse
containers, de plaagdierbestrijding en in de zomermaanden technische ondersteuning van de gemeentelijke voertuigen. RMN verzorgt
de onkruidbestrijding voor de gemeente Baarn met behulp van de
WAVE, een milieuvriendelijke manier van onkruidbestrijding met
heet water.
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RMN als adviseur

Een interview met Onno Stofberg, Hoofd Bedrijfsbureau RMN

RMN wordt steeds meer gezien als een volwaardige
adviserende partij die veel kennis en ervaring in huis
heeft, maar als het aan Onno Stofberg lag zou het
inschakelen van RMN als adviseur door gemeenten
nog vanzelfsprekender worden.

RMN initieert ook zelf adviezen. Een voorbeeld hiervan is de papier
inzameling in de gemeente Nieuwegein. In Nieuwegein vindt
inzameling van papier plaats door scholen. Omdat het scheidings
resultaat van papier in deze gemeente achterbleef, heeft RMN het
voortouw genomen en is met de scholen in overleg getreden. Dankzij
goede afspraken tussen RMN, de scholen én de gemeente Nieuwegein
kon eind 2012 de proef met papiercontainers van start gaan.

Deksels

In 2012 hebben we verschillende adviestrajecten verzorgd voor deelnemende gemeenten. In opdracht van de gemeente Nieuwegein
hebben we begin 2012 bijvoorbeeld een concessie verzorgd voor
de plaatsing van textielcontainers in Nieuwegein. In samenspraak
met de gemeente hebben we een compleet programma van eisen
opgesteld waaraan de aanbieders moeten voldoen. We vinden het
bijvoorbeeld belangrijk dat de organisatie geen winstoogmerk heeft
en dat voertuigen die gebruikt worden om de containers te legen
voldoen aan de milieueisen. De kosten en mate van milieuvriendelijkheid zijn vervolgens doorslaggevend geweest. De gemeente
Nieuwegein heeft ons advies opgevolgd. Dit heeft geleid tot een
overeenkomst met Humana, een organisatie die qua milieu
vriendelijkheid en ook kostentechnisch het beste scoorde.

“

RMN adviseert maar de lokale politiek beslist.

Voortouw

Een ander voorbeeld is het werken met gekleurde deksels. In de
RMN-gemeenten wordt over het algemeen gewerkt met geheel
gekleurde minicontainers voor de verschillende afvalstromen.
Het is echter veel efficiënter om dezelfde kleur containers te hanteren en met gekleurde deksels te werken. Je hoeft minder containers
op voorraad te houden en je kunt makkelijker inspelen op veranderingen. Een minicontainer gaat immers tien jaar mee. Over tien jaar
worden er mogelijk andere afvalstromen ingezameld dan nu het
geval is. Dan hoef je alleen de deksels te wisselen. Dat is voordeliger
dan een hele container. RMN heeft dit voorstel bij de gemeenten
neergelegd. Het ziet er naar uit dat deze nieuwe aanpak zal worden
toegepast bij de invoering van papiercontainers in Nieuwegein. RMN
speelt dus een initiërende en adviserende rol, maar het is uiteindelijk
de lokale politiek die beslist.
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Belang deelnemende gemeenten
Het geven van advies betekent niet automatisch dat RMN ook de
eventueel daaruit voortvloeiende taken op zich neemt. We houden
in de eerste plaats het belang van de deelnemende gemeenten voor
ogen. Zo hebben we wel een rol gespeeld bij de advisering van een
plan om het centrum van Zeist vuilniszakkenvrij te maken, maar we
hebben geen leidende rol gespeeld in de uitvoering ervan. Dit zullen
we voorstellen als de belangrijkste taken in de uitvoering zitten. In
dit geval lag de nadruk op de taken beleidsvorming en handhaving
en heeft de gemeente Zeist de leidende rol genomen. Wel heeft
RMN onderzoek verricht en geadviseerd over het omzetten van
huishoudens van huisvuilzakken naar een minicontainer of ondergrondse container.

Gezamenlijke aanpak
Als adviseur worden we eigenlijk nog te weinig ingeschakeld. Er
wordt als je het mij vraagt nog teveel gewerkt op individueel niveau.
Een gezamenlijke aanpak, waarbij we gebruik maken van elkaars
input om tot een beter beleid te komen werkt vaak efficiënter.
Op dat gebied kunnen we ons als Gemeenschappelijke Regeling
dus nog ontwikkelen.
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Nieuwe ICT omgeving
RMN heeft aan de hand van een opgesteld programma van eisen haar ICT-diensten
aanbesteed. De serveromgeving en netwerkinfrastructuur zijn opnieuw opgezet en
toekomstbestendig ingericht. Via een nieuw helpdesksysteem worden alle gebruikers
binnen RMN bediend bij vragen en problemen.

Instructiefilm uitzendkrachten
RMN heeft een instructiefilmpje ontwikkeld
om uitzendkrachten snel bekend te maken
met de veiligheidsregels van het werken met
een achterlader. Medewerkers
laten in enkele minuten zien
wat WEL en wat NIET veilig is.

Afname klachten door geadresseerd toesturen
Voor de kalender van 2012 is gekozen voor
het geadresseerd toesturen van de afval
kalenders via postnl. Er zijn slechts 182
kalenders retour gekomen van de 73.842
verzonden kalenders.

De nieuwe werkwijze heeft bovendien
geleid tot een extreme afname van
klachten en meldingen en nazending
van afvalkalenders.
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Textielcontainers
in Nieuwegein
Sinds april 2012 heeft Nieuwegein ze ook: verzamelcontainers
voor textiel. Via deze containers zamelt Humana binnen de
gemeente Nieuwegein gebruikte kleding en schoenen in.
Inwoners kunnen dus op elk gewenst moment en dicht bij
huis het textiel wegbrengen. Daarmee hoopt de gemeente
Nieuwegein samen met de inwoners het percentage gescheiden textiel te verhogen. Tot nu toe kwam er nog onnodig veel
textiel bij het restafval terecht. RMN was als adviseur betrokken bij deze keuze.

Proef papiercontainers Nieuwegein
De gemeente Nieuwegein heeft besloten
papier in te gaan zamelen met minicontainers.
RMN is in december 2012 een proef gestart
met papiercontainers in opdracht van de
gemeente Nieuwegein. In de huidige situatie
zamelen de scholen huis aan huis het papier
in. De frequentie van inzamelen en het resultaat zijn per school verschillend. Tijdens de
proef is er bij één school een brenglocatie
ingericht. Aan de hand van de resultaten van
zowel de huis aan huis inzameling als de
brenglocatie, wordt bepaald op welke wijze
de minicontainers voor papier in de rest van
Nieuwegein worden ingevoerd. De proef
duurt tot de zomervakantie van 2013.

Vermindering
ziekteverzuim
Het verzuim over 2012 is in lijn met 2011
verder gedaald. Met name de meldingsfrequentie en verzuimduur per ziektemelding
hebben bijgedragen aan de verdere daling.
Een aandachtgebied blijft het langdurige
verzuim en de levensstijl van enkele medewerkers. Psychische oorzaken binnen het
langdurig verzuim blijven lastig te beïnvloeden. De levensstijl van individuele medewerkers is gemakkelijker te beïnvloeden, maar
vraagt wel om creatieve, intensieve en preventieve begeleiding. De begeleiding zorgt
uiteindelijk dat de verbetering van die levensstijl in minimaal verzuim resulteert en maakt
een verdere daling van het verzuimcijfer
mogelijk. Er is een onderzoek gestart om te
kijken of de begeleiding van externe partijen
zoals bedrijfsmaatschappelijk werk, re-inte
gratiebureau en arbodienst nog voldoen aan
de gewenste verzuimbegeleiding voor 2013.

Het beïnvloeden van
de levensstijl van
individuele medewerkers
vraagt om intensieve en
preventieve begeleiding.
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Nieuw gezicht
RMN heeft in 2012 een nieuwe huisstijl ontwikkeld met beelden
waaruit de betrokkenheid bij mens, natuur en milieu naar voren
komt. Om de duurzame inkoop van drukwerk zichtbaar te maken
is bovendien het FSC logo toegevoegd aan het drukwerk.
Ook de website is visueel aangepast in lijn met de nieuwe huisstijl.

Website aanpassing
Er is een cookie alert toegevoegd aan de
website. RMN is dit verplicht op grond van
de nieuwe wetgeving. Bezoekers wordt
vooraf gevraagd om toestemming te geven
voor het gebruik van cookies. In 2013 wordt
de website volledig aangepast onder andere
in het kader van de online presentatie van
de gepersonaliseerde afvalkalender.
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Containerregistratie Soest
In april 2012 is RMN van start gegaan met de invoering van
containerregistratie in een proefwijk in de gemeente Soest.
Na een succesvolle invoering in de pilotwijk heeft RMN de
containerregistratie ingevoerd in de overige wijken binnen
de gemeente Soest. De invoering is half december 2012
afgerond. Tijdens de invoering heeft de gemeente Soest
besloten dat de huishoudens niet extra hoeven te betalen
voor de tweede container voor groente-, fruit- en tuinafval
(GFT). De gemeente wil inwoners blijven stimuleren om afval
gescheiden aan te bieden. De terugverdientijd is hierdoor wel
langer dan in andere gemeenten waar de containerregistratie
is doorgevoerd.

Statistieken: aantallen containers
Type container

Restafval (stuks)

GFT (stuks)

Totaal

Aantal niet geregistreerde containers

891 (7,05%)

670 (5,30%)

1561

Aantal extra containers

413 (3,27%)

537 (4,25%)

950

Inzameling zakken Zeist
Het centrum van Zeist is het enige gebied
waar nog inzameling van restafval in zakken
plaatsvindt. Voor zowel huishoudens als
bedrijven is het vanaf medio 2013 niet meer
mogelijk het restafval/bedrijfsafval in
zakken aan te bieden. Dit besluit maakt
onderdeel uit van het zogeheten centrumplan. De rol van RMN in dit centrumplan

is het onderzoeken en adviseren van de
omzetting van de huishoudens naar het
inzamelmiddel minicontainer of ondergrondse container. Bedrijven die gebruik
maken van de reinigingsrechtconstructie
zullen ook het afval in minicontainers
moeten gaan aanbieden conform het
dienstenpakket vanuit RMN.

Zeist ondergronds
In de gemeente Zeist is een groot deel van de bovengrondse containers voor restafval, papier en glas vervangen door ondergrondse
containers. De maatregelen moeten bijdragen aan betere afvalscheiding en een schoner straatbeeld.
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RMN heeft eind september een seminar
georganiseerd. Aanleiding is de ambitie
van Staatssecretaris Atsma om het
afvalscheidingspercentage te verhogen
naar 65%.
Je was een van de deelnemers aan het door RMN georganiseerde
seminar Ambitie in Afval. Hoe heb je dit ervaren?

Ambitie in afval
Een interview met Henk Dillingh,

beleidsambtenaar gemeente Soest

Als heel leuk en zinvol. Raadsleden en bestuurders van de aangesloten gemeenten waren erbij aanwezig en ook RMN zelf. Er werden
interessante presentaties gehouden. Onder andere over belonen
voor afval (Ryck), omgekeerd inzamelen, nascheiden van afval en
Diftar. Marintel gaf een presentatie over afvalcommunicatie. Het
doel was te kijken kunnen we als RMN komen tot een gezamenlijke
afval ambitie. Daar was deze avond een geschikte opmaat voor. Na
de presentaties gingen we in groepjes uiteen en werd er verder over
gediscussieerd, wat zou dat nou voor ons betekenen als gemeente.
Ik vond het opmerkelijk dat er in de groepjes vooral werd gesproken
over producenten verantwoordelijkheid en dat er niet iets is uitge
komen als wij streven als RMN-gemeenten naar 100 kg restafval of
iets dergelijks. Dat was misschien ook wat teveel gevraagd voor zo’n
avond, maar ik vond het opmerkelijk dat de aanwezigen daaraan
eigenlijk in het geheel niet dachten.

In hoeverre biedt dit seminar je ondersteuning bij je
beleidsvorming?
Gemeente Soest heeft de ambitie om in 2013 een nieuw afvalbeleidsplan op te stellen. We willen dit bij voorkeur regionaal doen.
Hiervoor is in samenwerking met RMN bij alle gemeenten een voorstel neergelegd om gezamenlijk een afvalbeleidsplan op te stellen. Ik
heb daarbij kunnen refereren aan dit seminar. In die zin heeft het me
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dus wel geholpen, maar het idee om het afvalbeleidsplan op te stellen was er al eerder. De afvalbrief van staatssecretaris Atsma waarin
staat dat gemeenten naar 65% recycling moeten in 2015, heeft
ertoe geleid dat deskundigen uit de branche een advies hebben
geschreven hoe zij denken dat dit bereikt kan worden. In dit advies
staat onder andere dat je meer regionaal moet samenwerken met
gemeenten. Van daaruit is het idee ontstaan.
De RMN-gemeenten hebben de inzameling al geregionaliseerd.
Maar ook op beleidsgebied kunnen we zaken beter en goedkoper
aanpakken als we het gezamenlijk doen. Door het hele land krijgt
regionale samenwerking bij afvalbeleid steeds meer vorm. Kijk maar
naar Drenthe, Twente, Noord Veluwe en Eindhoven. Binnen RMN
hebben we de containerregistratie al met succes in drie gemeenten
toegepast. Alle drie gemeenten hebben hier profijt van. In 2014 krijgen we een gepersonaliseerde afvalkalender, met per adres alleen de
voor dat adres relevante informatie. Dat betekent een verbetering
van onze dienstverlening. Regionaal wordt het sneller een succes dan
zelfstandig. Je zou ook kunnen denken aan ontwikkelingen als Diftar.
De verhouding investering/opbrengst ligt voor een zelfstandige
gemeente heel anders dan als je het bekijkt voor vijf gemeenten.
Ook innovaties kun je makkelijker toepassen als je het gezamenlijk
doet, omdat je de kosten kunt delen. Een innovatie die individueel
misschien niet aantrekkelijk is, is dat gezamenlijk mogelijk wel.
Tijdens het seminar zei iemand: “Alleen ga je sneller, maar samen
kom je verder”. Dat vond ik een mooie uitspraak die zeker opgaat op
het gebied van afvalbeleid. Samenwerken is een kwestie van geven
en nemen. Als iedereen daartoe bereid is en het is gevoelsmatig in
evenwicht, dan komen we met elkaar verder. Het belangrijkste vind
ik dat je samen het proces met elkaar ingaat. Dat je vragen die opkomen kunt delen en van elkaar kunt leren. Dat is misschien nog wel
belangrijker dan de inhoud.

Wat is je toekomstvisie op afvalgebied?
Ik denk dat we in de toekomst streven naar een restafval doelstelling.
Hoeveel restafval mag er nog maximaal in een bepaald jaar zijn.

In Soest hebben we onze doelstelling maximaal 200 kg restafval per
inwoner per jaar in 2015 al in 2012 bereikt. De vraag is hoe ver wil je
gaan. In het land zijn er Diftar-gemeenten die met gemak 150 kg
restafval per inwoner per jaar halen. In landelijke gemeenten ligt
deze hoeveelheid zelfs nog lager. Er zijn nu al pilots die bewijzen dat
minder dan 10 kg restafval per inwoner per jaar mogelijk is. Hoever
je wil gaan is vooral een politieke vraag. Deze discussie moet in de
vijf gemeenten binnen RMN-verband plaatsvinden. Wat is politiek
wenselijk en binnen welke termijn. Daar wil ik de komende tijd over
praten. En ook volstaan de huidige inzamelsystemen nog of moeten
we grondstoffenstromen met elkaar combineren. Om een voorbeeld
te noemen, de papiercontainer staat nu één keer per maand aan de
weg. Dat is zonde. Misschien moeten we die grondstoffenstroom
wel combineren met bijvoorbeeld textiel. Ik ben benieuwd hoe dit
zich verder ontwikkeld.

Wil je verder nog iets kwijt?
Ik wil graag nog een voorbeeld geven van waar samenwerking toe
kan leiden. Bij een flat aan de Dalweg in Soest stond regelmatig afval
naast de ondergrondse verzamelcontainer. We hebben met RMN en
woningbouwvereniging Portaal daarover gesproken. Daarop hebben we gezamenlijk besloten bij alle bewoners aan te bellen en een
voordeursticker aan te bieden met de tekst: “Ja, ik wil meewerken
aan een schone omgeving”. De meeste bewoners waren positief en
bereid de sticker op de deur te plakken. Dat heeft goed gewerkt. Voor
de actie was er wekelijks vervuiling. Nu wordt er alleen nog bij uitzondering afval naast de container gezet.

“

Alleen ga je sneller
maar samen kom
je verder.
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Zwerfafvalactie centrum Zeist
In maart 2012 is in het kader van de NL-Doet Dag een
Zwerfafval actie gehouden in het centrum van Zeist samen met
27 leerlingen uit de 1e klas van het Christelijk Lyceum Zeist. Er is
daarbij voor meer dan 60 kg afval verzameld in Zeist-Centrum
en er zijn 8 prullenbakken opgepimpt met verantwoorde en
leuke graffiti, ontworpen door de leerlingen. Wethouder
Verbeek gaf de aftrap voor deze actie en heeft een uur lang
zwerfvuil meegeprikt. Verschillende vrijwilligers werkten aan
de actie mee en ook RMN.

Slogan op vuilniswagen
Groep 8 leerlinge Madelon Jansen van de 3e
Van der Huchtschool in Soest bedacht de
beste slogan voor een schonere leefomgeving: ‘Afvalscheiden is cool’. Haar tekening is
vanaf mei 2012 te zien geweest als poster op
de vuilniswagens van RMN. De actie was een
initiatief van Wijk Bewoners Team Soest en
Dorps-beheer Soesterberg en onderdeel van
de WBT Milieuprijs 2012. Doel van de actie is
leerlingen bewust te maken van het belang
van een schone leefomgeving en het benutten van grondstoffen. Een initiatief dat
uitstekend aansluit bij de doelstellingen
van RMN.

Zooi? Mooi!
Begin 2012 heeft in de gemeenten
Nieuwegein en Zeist een bijzonder kunstproject over afval plaatsgevonden. Kleuters uit
de groepen 1 en 2 konden aan de hand van
muziek en dans kennis maken met taken van
de vuilnisman en het thema afval. Bij een
van de lesonderdelen gingen de klassen kijken hoe het afval door RMN in de buurt van
de school wordt opgehaald, waarbij de kinderen een vooraf ingestudeerd vuilnismannen lied ten gehore brachten. Een groot
aantal basisscholen deden mee aan dit
nieuwe project van Kunst Centraal.
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Met paard en wagen
Vrijwilligers van Wijkbewonersteams Soest en
Dorpbeheer Soesterberg hebben in september met
paard en wagen zwerfafval opgeruimd in de gemeente
Soest. Het ingezamelde zwerfafval is na afloop aan
geboden aan wethouder J.L. van Berkel-Vissers bij
het gemeentehuis in Soest en daarna gescheiden
afgevoerd door RMN. De actie is georganiseerd in
het kader van de nationale ‘Keep it clean day’.

Bladcampagne met Eemfors
In november is de bladcampagne weer uitgevoerd in de gemeente Soest. In zes weken
tijd is circa 800 ton bladafval opgeruimd. De
taak is traditiegetrouw uitgevoerd samen
met Eemfors stad en groen onderhoud. Een
unieke samenwerking tussen twee
uitvoeringsorganisaties.

Samenwerking
kringloop
RMN heeft een samenwerkingsverband met kringlooporgani
saties Zeist en Soest. Uitgangspunt van de samenwerking is
maximale recycling en hergebruik van afvalstromen. Als er iets
weggedaan moet worden is producthergebruik (kringloop
winkel) de eerste stap. Daarna volgt materiaalhergebruik
(recycling) en als laatste pas verbranding (restafval). De kringlooporganisaties zorgen ervoor dat zaken die niet bij RMN thuishoren, er ook niet komen. RMN zorgt ervoor dat de af te voeren
materialen en restafval van de kringlooporganisaties netjes
daar terechtkomen waar ze (als grondstof) kunnen worden
hergebruikt. Samen zorgen we voor een maximale recycling.
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Werken aan CO2-vermindering
Een interview met Luit Elferink, wagenpark- en gebouwbeheerder RMN

RMN heeft in 2012 diverse maatregelen genomen
om de CO2-uitstoot afkomstig uit bedrijfsmatig
handelen te verminderen.

CO2-besparing
door afval
scheiden levert
per saldo
de grootste
milieuwinst.

Zo hebben we de uitstoot van CO2 bij transportactiviteiten gemeten vanaf het 0-jaar
2010 met 43% verminderd. Een van de
genomen maatregelen is dat we de containers met afval afkomstig van het afvalbreng
station Zeist anders zijn gaan afvoeren. Niet
meer naar Smink in Amersfoort maar naar
nevenvestiging Tammer (ook onderdeel
van de Shanks Groep) in Soesterberg. Dat
scheelt aanzienlijk in transportbewegingen
en dus CO2-uitstoot. Het plan dat heeft
geleid tot de aanpassing van transportacti
viteiten is eind 2012 bekroond met de Lean
and Green Award. We hopen ook de Lean
and Green Star te ontvangen, als RMN de
beoogde doelstellingen daadwerkelijk
behaald heeft.

Grotere wijken
Maar RMN heeft meer maatregelen genomen die leiden tot CO2-besparing. In 2012 is
het derde biogasvoertuig aangeschaft en

inmiddels zelfs een vierde. Biogas levert
70% CO2-reductie ten opzichte van diesel.
We hebben de medewerkers van Baarn
alvast getraind in de omgang met biogas,
omdat het vierde voertuig in Baarn zal gaan
rijden. In Baarn is ook de inzamelroute per
1 januari 2013 geoptimaliseerd. Door de
wijken groter te maken, kan er efficiënter
en CO2-vriendelijker worden ingezameld.
Een verdere optimalisering ligt nog in
de planning.

Multi-inzetbaarheid voertuigen
We letten bij de aanschaf van voertuigen
ook steeds meer op multi-inzetbaarheid.
Bijvoorbeeld werktuigdragers die in de
zomer gebruikt worden voor handwaven en
in de winter voor strooiwerkzaamheden en
een veegmachine met extra accessoires die
we ook kunnen inzetten voor kolkenzuigen.
Nu zijn we bijvoorbeeld bezig met de aanschaf van een prullenbakauto voor Baarn.
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Minder toeren
In 2012 hebben we ook een nieuwe kolkenzuiger aangeschaft die is voorzien van
loadsensing. De motor vermindert toeren
als de tank waar het kolkenwater ingaat
voldoende vacuüm heeft. Het voertuig is
uitgerust met een speciale voeler die het
vacuüm meet. Dit vacuüm is nodig om de
kolk te kunnen legen. Onze oude kolken
zuiger bleef altijd hoog in toeren. Meer
toeren is meer brandstofverbruik en dus
veel meer CO2-uitstoot. Met dit nieuwe voertuig neemt het brandstofverbruik en dus de
CO2-emissie af.

Monitoren
Het brandstofverbruik en aantal afgelegde
kilometers monitoren we via de tankpas.
Deze pas hebben we medio 2011 geïntro
duceerd. In 2012 is het eerste volledig jaar
gemeten. Nu kunnen we exact per jaar
meten en vergelijken wat de gebruikte
hoeveelheid brandstof per voertuig is.
De bedoeling is dat het systeem in 2013
gekoppeld wordt aan ons management
informatiesysteem. Bij de introductie van
de boordcomputer zal het aantal afgelegde
kilometers nog beter te volgen zijn.

GPS-apparaat
Met de toetreding van Baarn en IJsselstein
is ook ons wagenpark groter geworden.
Dan wordt aandacht voor CO2-vermindering

alleen nog maar belangrijker. Daarom
hebben we een GPS- apparaat aangeschaft.
Deze gaan we wisselend in de voertuigen
inzetten om de activiteit te analyseren. Met
behulp van de GPS kunnen we bijvoorbeeld
de meest efficiënte route indelingen maken
voor inzamelvoertuigen en veegmachines.

Het Nieuwe Rijden
In 2013 willen we het werken aan CO2vermindering verder doorzetten door ook te
kijken naar ‘de stand van de voet van de man
die rijdt’ en een begin maken met het analyseren van rijstijlen met behulp van een economy meter (wanneer geef je gas, hoeveel
gas geef je, wanneer rem je en hoe hard rem
je). Medewerkers zullen getraind worden in
Het Nieuwe Rijden. Een milieuvriendelijke
manier van rijden is feitelijk verplicht. In het
bedrijfsleven is daar ook steeds meer aandacht voor. Niet alleen vanuit milieuoogpunt, maar ook vanuit kostenoverwegingen.
Ook bij ons ligt daar de nadruk op.

Meer scheiden
Verder zijn er plannen voor de revitalisering
van afvalbrengstation Soest. Net als in Zeist
willen we daar met Roll Packers gaan werken
en meer afvalsoorten gaan scheiden. Want
de meeste milieuwinst voor ons is te behalen
in minder verbranden en meer hergebruiken.
Belangrijkste is CO2-besparing door afval
scheiden. We zijn meer gaan rijden door het
plastic apart in te zamelen. Toch levert het
een CO2-besparing op omdat er minder verbrand wordt.

Tabel 1 CO2-impact afvalbeheer
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We kijken daarbij uit naar een exemplaar
die we in de winter kunnen inzetten voor
strooiwerkzaamheden.
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Huishoudelijk afval

Grof huishoudelijk afval

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 2012 door gescheiden afval
inzameling 54.000 ton CO2 uitstoot is vermeden. Na aftrek van
de CO2 emissie als gevolg van inzameling en verwerking blijft nog
een positief resultaat van 25.000 ton CO2 reductie over. Dit is een
verbetering ten opzicht van 2011 van 70%!

Tabel 2 CO2-impact per stroom
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Huishoudelijk afval Kunststoffen

Als gevolg van de nu reeds gescheiden inzameling van kunststoffen
is de te vermijden emissie van de nog in het restafval aanwezige
kunststof met 30% verlaagd.
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24% GFT
79% te scheiden
afvalstromen

14% Kunststof
3% Textiel
15% Papier
4% Glas

21% restafval

19% Overig

Seminar ambitie in afvalscheiding
Staatsecretaris Atsma van Infrastructuur en
Milieu, heeft in zijn Afvalbrief zijn ambities
met betrekking tot afval en recycling kenbaar gemaakt. Het recyclingpercentage
voor huishoudelijk afval dient in 2015 te
worden verhoogd van 50 naar 60 tot 65%.
Het RMN verzorgingsgebied kent tot nu
toe een redelijk stabiel recyclingpercentage
van rond de 51%. De individuele gemeenten
variëren van 47 tot 57%. Reden voor RMN
om te kijken naar de mogelijkheden en

onmogelijkheden op het gebied van afvalscheiding in deze gemeenten. Jaarlijks worden er door de Afvalverwijdering Utrecht
(AVU) in de gehele provincie Utrecht afvalstorteerproeven gehouden. De resultaten
hiervan geven inzicht in de potentieel in het
restafval aanwezige nog te scheiden materialen. Ook in de gemeenten Nieuwegein,
Soest en Zeist zijn deze proeven gedaan.
Uit de afvalsorteerproeven van 2012 blijkt
bijvoorbeeld dat er gemiddeld nog 24% GFT,

15% papier, 14% kunststof en 3% textiel in
ons restafval zit.

Kansrijk
RMN heeft de resultaten geanalyseerd om
helderheid te krijgen over wat extra scheiding van elke component voor invloed heeft
op het volume, het gewicht, de CO2-emissie
én de financiën. De afvalstromen GFT,
papier, kunststof en textiel kwamen uit
dit onderzoek als meest kansrijk uit de bus.

Dat wil zeggen dat als de scheidingsresul
taten van die afvalstromen verbeteren,
volume, gewicht, CO2-emissie en kosten
significant afnemen. RMN heeft eind september een bijeenkomst georganiseerd voor
raadsleden, collegeleden en beleidsambtenaren om hier verder over te brainstormen
en tot een gezamenlijk inzicht te komen
als het gaat om verbetering van
scheidingsresultaten.
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RMN vóór statiegeld
Er worden elk jaar meer kleine plastic flesjes
verkocht en er komen er ook steeds meer in
het zwerfafval terecht. In Nederland wordt
nog geen statiegeld geheven op kleine plastic flessen. Het gevolg is dat meer dan de
helft van die flesjes nog ‘gewoon’ de vuilnisbak ingaat en wordt verbrand. Ook belanden
vele miljoenen flesjes op straat of in de
natuur. Het kost de gemeenten veel geld om
deze flesjes weer op te ruimen. Bovendien

komen de rondslingerende flessen het
straatbeeld niet ten goede. Het Rijk wil helemaal van de statiegeldheffing af omdat zij
menen dat de verwerkingskosten veel hoger
zijn dan inzameling en verwerking via
andere wegen. Omdat we het daar niet mee
eens zijn heeft het voltallige bestuur van
RMN in april een petitie ondertekend voor de
heffing van statiegeld op blikjes en kleine
plastic flesjes. Uitbreiding van het statiegeld

leidt niet alleen tot vermindering van zwerfafval, maar ook tot vermindering van de CO2uitstoot en verbetering van kwaliteit van het
gerecyclede materiaal.

Statiegeld leidt onder
andere tot vermindering
van zwerfafval

Duurzaam Afvalbrengstation
De energie voor de locatie Zandbergenlaan
wordt zoveel mogelijk duurzaam ingekocht.
Zo is het gas dat verbruikt wordt om te verwarmen en te koken gecertificeerd biogas.
Dat wil zeggen dat aardgas uit het aardgasnet wordt afgenomen en dat de leverancier
Essent eenzelfde hoeveelheid biogas op een
andere plaats in het net pompt. Biogas
wordt opgewekt door bijvoorbeeld het winnen van gas uit oude stortlocaties en kleinschalige vergistingsprojecten van biomassa.
Door gebruik van biogas wordt maar liefst
70% minder CO2 geproduceerd ten opzichte
van het gebruik van eenzelfde hoeveelheid

aardgas. De certificaten worden gecontroleerd door een onafhankelijke instantie.

Door gebruik van biogas

Hergebruik regenwater

wordt maar liefst 70%

De elektriciteit die op de Zandbergenlaan
verbruikt wordt, wordt ook duurzaam opgewekt. Een gedeelte is afkomstig van een
zonnecollector. Het overige deel wordt door
Essent geleverd door opwekking in een gasgestookte elektriciteitscentrale met behulp
van biogas. Ook dit is weer gecertificeerd en
wordt onafhankelijk gecontroleerd.
Daarnaast wordt het regenwater zoveel
mogelijk opgevangen en hergebruikt voor

minder CO2 geproduceerd
allerlei toepassingen waar geen zuiver
drinkwater voor nodig is. Bijvoorbeeld voor
het afspuiten van de voertuigen. Door het
gebruik van zoveel mogelijk biogas, zonneenergie en hergebruik van regenwater is het
brengstation in Zeist een van de duurzamere
opgezette brengstations.
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Lean and Green Award
RMN is bekroond met de Lean and Green
Award, dankzij genomen maatregelen om
de uitstoot van CO2 bij transportactiviteiten
vanaf 2013 met 43% te verminderen.
Belangrijkste maatregelen zijn het centraliseren en milieubewust inrichten van afvalbrengstation gemeente Zeist en
het herinrichten van het logistieke proces
rondom de afvoer van containers vanaf de
afvalbrengstations. Lean and Green is een
door de transportbranche georganiseerd
programma dat een award oplevert voor
bedrijven die met een plan van aanpak
komen dat minimaal 20% CO2 besparing
oplevert in 5 jaar tijd. De Award is 8 november door RMN in ontvangst genomen.

Nieuw voorlichtings
materiaal
RMN heeft nieuw voorlichtingsmateriaal
geproduceerd. Het betreft een minicontainer
met aan de voorzijde plexiglas. Achter dit
glas zijn compartimenten te zien met daarin
de belangrijkste herbruikbare afvalstromen
die nog ten onrechte bij het restafval terecht
komen. De democontainer wordt ingezet bij
schoolexcursies en evenementen. We hopen
hiermee inwoners te stimuleren hun afval
beter te scheiden.
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MVO-dag

Zuinige kolkenzuiger

Eind november heeft een groepje medewerkers het terrein van
Verpleeghotel Bovenwegen in Zeist opgeknapt in het kader van de
MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) dag van RMN.
Het verpleeghotel staat er weer netjes bij dankzij de inspanningen
van de betreffende medewerkers. De tuinaarde is ter beschikking
gesteld door Van Doorn in Soest.

Verbeterde WAVE
In oktober heeft RMN in Zeist een praktijktest georganiseerd met twee onkruidbestrijdingsmachines gebaseerd op heet water
technologie. De verschillende machines zijn
daarbij stevig aan de tand gevoeld door de
vaste bestuurders. De nieuwe WAVE Sensor
series 2 kwam daarbij als beste uit de bus. De
nieuwe WAVE is maar liefst 20% zuiniger ten
opzichte van de versie die RMN nu gebruikt.
De komende jaren zal de WAVE in Soest,
Zeist en Baarn regelmatig te zien zijn.

In september 2012 is een nieuwe kolkenzuiger afgeleverd. De
vrachtauto heeft een groter motorvermogen dan de kolkenzuiger
waar RMN tot dan toe mee werkte. Bovendien is het koppel van deze
motor hoger en het maximale koppel wordt bij een lager toerental
bereikt. Daardoor kan deze kolkenzuiger m et een lager motortoerental werken en rijden. Het voertuig is daardoor niet alleen stiller,
maar ook zuiniger.

Brandstofverbruik
Een ander voordeel is dat de vacuümpomp wordt gestuurd door
de hoeveelheid vacuüm die in de tank aanwezig is (Eco-uitvoering).
Hiermee wordt ook het motortoerental geregeld. Dit betekent dat
het toerental terugvalt tot stationair zodra er voldoende vacuüm
aanwezig is. Praktijkmetingen hebben uitgewezen dat het brandstofverbruik van de Eco-uitvoering 25 tot 35% lager ligt dan bij
een conventionele kolkenzuiger. Met de ingebruikname van deze
kolkenzuiger-unit en vrachtauto heeft RMN een aanmerkelijk
stiller en schoner voertuig aan haar wagenpark toegevoegd.
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Zo’n 78% van het door
ons afgevoerde grof
restafval wordt achteraf

“

nog gescheiden in

herbruikbare stromen

en als zodanig afgevoerd.
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Registratie van afvalstromen
In de drie RMN-gemeenten is in 2012 in
totaal 87.890 ton afval ingezameld.
Dit betekent een afname van 2,4% ten

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

Soest

Zeist

Nieuwegein

Totaal 2012

Totaal 2011

Totaal 2010

Papier

3.269

3.513

3.019

9.801

10.490

10.798

Vlakglas

43

43

2

88

43

56

Flessenglas

1.047

1.526

913

3.486

3.549

3.878

Textiel

207

207

193

607

503

654

opzichte van het jaar daarvoor. Afname

KCA

96

100

130

326

270

250

GFT

5.670

6.481

4.195

16.346

15.892

15.414

van de hoeveelheid afval is een aanhou-

Elektrische apparaten

303

297

433

1.033

1.015

976

Grof tuinafval

1.244

805

612

2.661

2.506

2.458

Metalen

250

296

248

794

898

892

Hout

1.226

1.304

1.067

3.597

3.791

3.546

Gips

53

60

0

113

61

58

Schoon puin

989

1.523

833

3.345

3.760

3.373

Autobanden

9

9

5

23

27

26

dende trend die we de laatste jaren zien.
De hoeveelheid te recyclen afval is juist toegenomen. Zo’n 78% van
het door ons afgevoerde grof restafval wordt achteraf nog gescheiden in herbruikbare stromen en als zodanig afgevoerd. De verwerker
van het grof restafval heeft hierover een verklaring afgegeven. Een
vorm van nascheiding dus. Deze cijfers hebben we meegenomen in
onze afvalstoffenbalans waardoor het scheidingspercentage met
5% is gestegen.
Verrassend is dat in de gemeente Soest in 2012 significant meer
textiel is ingezameld, terwijl we in Zeist en Nieuwegein juist een
afname zien. We hopen dat hoeveelheid in 2013 in Nieuwegein
toeneemt vanwege de plaatsing van textielcontainers.
In Soest is een stijging te zien van de hoeveelheid ingezameld hard
kunststof. Het jaar 2012 is het eerste volledige jaar waarin in Soest
hard kunststof apart is ingezameld, omdat we in Soest pas in
september 2011 zijn begonnen met het apart inzamelen van hard
kunststof. Dat verklaart dan ook de toename. In Zeist is hard kunststof nog geen aparte afvalstroom. In 2013 zal hier waarschijnlijk
ook ruimte voor gecreëerd worden.

Reinigbare grond

384

512

337

1.233

1.137

1.162

Plastic verpakkingen

370

284

338

992

836

769

Hard kunststof

84

0

79

163

97

76

Herbruikbaar grof afval

1.001

1.214

1.519

3.735

-

-

Herbruikbare huisraad

286

72

0

358

258

452

Totaal

14.854

17.338

12.941

48.701

45.133

44.780

Afvalsoort

Soest

Zeist

Nieuwegein

Totaal 2012

Totaal 2011

Totaal 2010

Afval ter verbranding
Restafval

8.735

13.929

14.313

36.977

38.439

39.551

Grof afval

282

343

429

1.053

5.229

4.856

Bouw- en sloopafval

275

245

450

970

994

866

Asbest

37

20

5

62

55

92

Dakbedekking

45

82

0

127

170

121

Totaal

11.313

16.663

16.911

39.189

44.887

45.544

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

30 Jaarrekening

Balans per 31december 2012

Alle bedragen in euro’s
31-12-2012

31-12-2011

		

31-12-2012

ACTIVA		

PASSIVA		

		

		

Materiële vaste activa		

Eigen vermogen		

Vaste activa		
Investeringen met economisch nut

8.883.200

Vaste passiva		
8.612.200

Algemene reserve
Bestemmingsreserve

		
Totaal vaste activa

8.883.200

Nog te bestemmen resultaat
8.612.200

382.800

71.500

353.800

167.300

		
Voorzieningen		

		

Voorzieningen personeel

Vlottende activa		

235.000

91.000

		

-

-

		

Voorraden		
Gereed product en handelsgoederen

31-12-2011

94.400

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer		
93.600

Binnenlandse banken

4.310.000

3.150.000

		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Overige vorderingen

209.700

		
146.900

Totaal vaste passiva

5.137.600

3.623.800

		
Liquide middelen		
Bank- kassaldi

40.900

		
78.100

		
Overlopende activa

269.100

Vlottende passiva		

Vaste schulden met een looptijd korter dan één jaar		
629.800

Binnenlandse banken
Banksaldi

		
Totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

614.100

9.497.300

Overige schulden
948.400

9.560.600

240.000

100.000

1.686.300

1.726.400

709.500

400.800

		
Overlopende passiva

1.723.900

3.709.600

Totaal vlottende passiva

4.359.700

5.936.800

9.497.300

9.560.600

TOTAAL PASSIVA
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Programmarekening 2012				

Alle bedragen in euro’s

Lasten					

Baten

Omschrijving

Omschrijving

Realisatie

Gewijzigde

Primaire

Realisatie

2012

begroting 2012

begroting 2012

2011

Realisatie

Gewijzigde

Primaire

Realisatie

2012

begroting 2012

begroting 2012

2011

					
DVO taken				
Personeel

5.573.300

5.815.000

5.692.000

5.483.000

Gemeente Nieuwegein

3.325.500

3.445.000

3.412.500

3.124.200

Algemeen

502.200

427.000

427.000

425.700

Gemeente Soest

3.763.700

3.936.000

4.013.300

3.396.500

Huisvesting

454.300

478.000

478.000

490.300

Gemeente Zeist

5.837.500

6.149.000

6.112.200

5.360.500

3.269.000

3.484.000

3.561.000

3.122.200

Materieel
Directe kosten
Verwerking
Bedrijfsafval
Totaal lasten

652.700

498.000

548.000

326.800

2.861.000

3.240.000

3.239.000

2.466.800

41.800

59.000

59.000

53.700

13.354.300

14.001.000

14.004.000

12.368.500

		
Resultaat voor bestemming reserves

353.800

38.300

		
DVO taken

167.300

-

-

-

-

Resultaat na bestemming reserves 353.800

38.300

40.200

167.300

13.538.000

11.881.200

424.300

216.700

213.600

279.200

Bedrijfsafval

63.000

91.600

91.600

73.200

Vooruitgefactureerde omzet

-

-

-

29.500

294.100

201.000

201.000

272.700

		
781.400

Mutatie reserves

13.530.000

Werk derden

Financiering

40.200

12.926.700

				

509.300

506.200

654.600

		
		

Totaal baten

13.708.100

14.039.300

14.044.200

12.535.800
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Inleiding

Vlottende activa

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voor
schriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies
en gemeenten daarvoor geeft.

Voorraad
De waarderingsgrondslag van de voorraad is gebaseerd op een vaste
verrekenprijs. Incourante voorraad is afgeboekt.

Grondslagen en waardering

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

De waarderingsgrondslagen zijn door het algemeen bestuur vast
gesteld op 29 november 2000. De vaste activa zijn opgenomen tegen
aanschaf- c.q. overnameprijs. De overige activa en passiva zijn
gewaardeerd tegen nominale waarden.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste activa

Vaste passiva

Materiële vaste activa met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsof vervaardigingsprijs onder aftrek van afschrijvingen op basis van
de economische levensduur.

De vaste passiva zijn tegen nominale waarde opgenomen.

Vlottende passiva
De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

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

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.
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Toelichting op de balans
ACTIVA

PASSIVA

Vaste activa

Vaste passiva

Materiële vaste activa		

Boekwaarde

		

31-12-2012

Reserves

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

31-12-2011

2012

2012

31-12-2012

Investeringen met economisch nut:
Algemene reserve

235.000

147.800

-

382.800

Reserve regionale samenwerking

25.000

-

-

25.000

2.702.900

Reserve eigen risico

46.500

19.500

-

66.000

Vervoermiddelen		

3.734.500

Nog te bestemmen resultaat

167.300

353.800

167.300

353.800

Machines, apparaten en installaties		

1.584.700
473.800

521.100

167.300

827.600

Grond en terreinen		

750.000

Bedrijfsgebouwen		

Activa in ontwikkeling		

-

Overige materiële vaste activa		

111.100

		

8.883.200

De algemene reserve wordt tot een plafond van € 750.000 gevormd en is bedoeld om
financiële tegenvallers te kunnen opvangen.

		
Boekwaarde
31-12-2011
Grond en terreinen

Investeringen Afschrijvingen

Boekwaarde

investeringen			

Des-

31-12-2012

750.000

-

-

-

750.000

Bedrijfsgebouw

2.796.600

-

70.400

164.100

2.702.900

Vervoermiddelen

3.380.100

-215.700

1.115.500

545.400

3.734.500

1.481.900

-

298.300

195.500

1.584.700

-

-

-

-

203.600

-

24.000

116.500

111.100

8.612.200

-215.700

1.508.200

1.021.500

8.883.200

Machines, apparaten
en installaties
Activa in ontwikkeling
Overige materiële vaste activa

De bestemmingsreserve regionale samenwerking is gevormd ter stimulering van samenwerking in de regio. De bestemmingsreserve eigen risico is gevormd teneinde de deel
nemende gemeenten te vrijwaren van de ondernemersrisico’s uit werken voor derden.
Voorzieningen
Personeel

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

31-12-2011

2012

2012

31-12-2012

-

-

-

-

-

-

-

-

De voorziening personeel wordt aangehouden ter afdekking van de financiële risico’s van
afvloeiing van personeel.
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Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen
Huurovereenkomst met de gemeente Soest betreffende de 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 betreffende huur van
kantoorruimtes en recht van medegebruik van stallingsruimte en
kantineruimte gelegen aan de Utrechthaven 1 te Nieuwegein voor
de duur van 1 jaar voor een bedrag van € 106.000 per jaar.

Toelichting op de programmarekening 2012
Lasten
Personeel
De daling van de personele lasten ten opzichte van de
gewijzigde begroting 2012, à € 241.700, is het gevolg van
een lager ziekteverzuim, een efficientere planning en uitvoering van de werkzaamheden en het invullen van openstaande vacatures met uitzendkrachten.

Directe kosten
De stijging van de directe kosten van € 154.700
houdt verband met de invoering van het container
managementsysteem, het project ondergrondse
containers, de proef met minicontainers voor papier
inzameling in Nieuwegein en de implementatiekosten
van Baarn en IJsselstein.

Verwerkingskosten
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.
Huurovereenkomst met de gemeente IJsselstein betreffende een deel
van de bedrijfsruimte aan de Kamerlingh Onneslaan 26 te IJsselstein
voor de duur van 5 jaar voor een bedrag van € 63.000 per jaar.

Algemeen

Een huurovereenkomst betreffende 620 m2 bedrijfsterrein aan
de Zuidergracht 62 te Soest voor de duur van 5 jaar voor een bedrag
van € 25.000 per jaar.

Huisvesting

De hogere kosten van algemeen beheer van € 75.200
wordt veroorzaakt door hogere kosten van automatisering als gevolg van migratie van het netwerk, nieuwe
software en uitbreiding van het servicelevelagreement
m.b.t. het netwerk.

De verwerkingskosten zijn € 379.000 lager dan geraamd
als gevolg van hogere opbrengsten van oud papier en
metaal. Daarnaast zijn additionele opbrengsten ont
vangen van Wecycle voor afgedankte elektrische en
elektronische apparaten.

Bedrijfsafval
De huisvestingskosten zijn € 23.700 lager dan geraamd.
Dit wordt met name veroorzaakt door hogere opbrengsten aan onderverhuur en lagere kosten van schoonmaak.

De kosten van het bedrijfsafval nemen af als gevolg van
het teruglopen van het klantenbestand.

Baten

Materieel
De kosten van materieel en de inzamelmiddelen zijn
€ 215.000 lager dan geraamd. Dit is o.a. het gevolg
van het langer in gebruik houden van voertuigen,
een nieuw huurcontract van de wave machines en
door boekwinsten op verkocht materieel. Tenslotte
zijn de kapitaallasten van de inzamelmiddelen lager
dan geraamd door vertraging in de plaatsing van de
ondergrondse containers en doordat de projectkosten
van het containermanagementsysteem niet
zijn geactiveerd.

DVO taken
De lagere omzet van € 603.400 wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door hogere opbrengsten van oud papier
en metaal, lagere kapitaallasten van de ondergrondse
containers, ontvangsten voor ingeleverde oude elektrische apparaten en minder uitgevoerde gladheid
bestrijdingacties.

Werk derden
De omzet werk derden is hoger dan geraamd door aanvullende opdrachten van de deelnemende gemeenten
en een verlengde opdracht van de gemeente Bunnik.
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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 2012 € 827.600. Voor de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit verwijzen
wij u naar de in een bijlage opgenomen
“Overzicht ramingen en voorzieningen”. Het
bestuur van RMN heeft bepaald dat toekomstige bedrijfsresultaten tot een plafond van
€ 750.000 aan de algemene reserve worden
toegevoegd. De deelnemende gemeenten
hebben naar rato van de ingebrachte omzet
exclusief de verwerkingskosten recht op een
aandeel in de algemene reserve. Resultaten
als gevolg van werken voor derden worden
afzonderlijk gereserveerd. Deze reserve
wordt aangehouden om de risico’s uit deze
activiteiten te kunnen opvangen. Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die lager
dan tegen verkoopprijs of tegen nul zijn
gewaardeerd doch direct verkoopbaar zijn
indien men dat zou willen. De stille reserves
worden op nihil gewaardeerd. Onderstaande
risico’s zijn grotendeels afgedekt door het
onderbrengen ervan bij solide verzekeraars
en door het voeren van een gericht beleid om
de risico’s te beperken. De weerstandscapaciteit wordt van 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

2. Onderhoud kapitaalgoederen
RMN zet veel kapitaalgoederen in, zoals
huisvuilwagens, vrachtwagens, veeg
machines en ongekentekend werkmaterieel.
De kwaliteit van de kapitaalgoederen is
mede bepalend voor de prestaties in het
veld. De kwaliteit wordt gewaarborgd door
tijdig en vakkundig uitgevoerd onderhoud.
RMN streeft ernaar het onderhoud op een
kwalitatief hoog peil te houden. Het onderhoud wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door
de eigen werkplaats. Investeren in onderhoud is van belang voor de continuïteit van
de bedrijfsvoering, het voorkomt 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 buitendienst
medewerkers 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. RMN heeft in 2011 een nieuw
afvalbrengstation voor de inwoners van de
gemeente Zeist en voor de inwoners van
Soesterberg gerealiseerd. Ten behoeve van
het groot onderhoud wordt een afzonderlijke voorziening groot onderhoud gevormd.
Tenslotte is 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 uit
voering van de programma’s en omvat de
financiering van beleid en het uitzetten van
geldmiddelen die niet direct nodig zijn.
De uitvoering ervan vereist snelle beslis
singen in een complexer geworden gelden kapitaalmarkt. Er zijn aan de uitvoering
van de treasury-functie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van
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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 financieringsbeleid 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 maximaal 30% te
voorzien met kort lopende kredieten (krediet
in rekening-courant 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 kort
lopende 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 kasgeldlimiet is afhankelijk van het
begrotingstotaal aan het begin van het jaar.

Renterisiconorm
De renterisiconorm is een bedrag ter grootte

van een percentage van het totaal van de
vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het
doel van deze norm is het beperken van de
gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie.
De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van
de vaste schuld in aanmerking mag komen
voor herfinanciering of renteherziening.
Uit de tabel op pagina 37 blijkt dat de
renterisico op de vaste schuld in de periode
2013 - 2016 binnen de wettelijke gestelde
normen blijft.

Financieringsbehoefte en
leningenportefeuille
De vervangingsinvesteringen worden
zoveel mogelijk gefinancieerd uit de vrij
vallende afschrijvingen.
De kredietfaciliteit bestaat in de eerste plaats
uit een bij de BNG aangehouden: “Krediet in
rekening-courant”. De rente is gebaseerd op
het interbancaire 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
kredieten kan worden voorzien.
In verband met de aanschaf en plaatsing van
ondergrondse containers in de gemeente

Zeist is in 2012 een nieuwe lening afgesloten
bij de BNG voor een totaal bedrag van
€ 1.400.000. In 2013 wordt een nieuwe
lening aangegaan met de BNG voor een
bedrag van € 1.300.000 in verband met de
overname van tractie van de twee nieuwe
deelnemende gemeenten. De leningenportefeuille bestaat verder uit drie deelleningen
aangegaan bij de BNG in 2011 met een
uitstaand saldo van € 3.150.000 per ultimo
2012. Deze leningen zijn indertijd aangetrokken in verband met de realisatie van
het nieuwe afvalbrengstation in Zeist. De
looptijd van de leningen is afgestemd op de
afschrijftermijn van de onderliggende activa.
De leningen zijn bestuurlijk goedgekeurd.

pelijke regeling nader zijn uitgewerkt.

Informatievoorziening
Er zijn in het verslagjaar geen wijzigingen
opgetreden met betrekking tot het informatiesysteem voor het beheer van de financieringsfunctie. De aandacht gaat met name uit
naar de verdere uitbouw van het management informatie systeem en versterking van
de Planning en Control functie.

4. Bedrijfsvoering
Maatschappelijke verantwoordelijkheid

In het verslagjaar hebben geen verande
ringen plaatsgevonden in de relatie met
de huisbankier.

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

Kasbeheer

Samenwerking/regionale gebondenheid

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.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
komt tot uiting in de samenwerking 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

Relatiebeheer

Organisatie
In 2005 is de financiële verordening door
het algemeen bestuur vastgesteld waarin de
uitgangspunten voor het financiële beleid,
het financieel beheer en de inrichting van de
financiële organisatie van de gemeenschap-
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inzamelen van papier.
•	Buurtverenigingen/wijkbureaus,
participatie met buurtbewoners over
de kwaliteit van de openbare ruimte.
Door deze samenwerking ontstaat een gebondenheid met de samenleving in de regio. RMN
verzorgt voorlichting aan scholieren en zamelt
(op beperkte schaal) bij bedrijven in de regio
afval in, dat aan samenstelling gelijkend is aan
huishoudelijk afval. Bij gemeentelijke evenementen/activiteiten kan RMN zorg dragen
voor een goede afvalvoorziening en na afloop
de locatie weer schoon opleveren.

Milieu
RMN heeft een gecertificeerd ISO-14001
milieuzorgsysteem. Het wagenpark en
materieel voldoen aan de strengste milieu
eisen. RMN verzorgt aanvragen van benodigde milieuvergunningen voor de door
haar beheerde afvalbrengstations en zorgt
middels interne audit voor waarborging van
het naleven van de gestelde eisen.

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

Duurzaam werken
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

Renterisiconorm op vaste schuld
(bedragen x €1.000)

beleid/wetgeving zoals de verplichting voor
inzameling van plastic verpakkingafval.
Enkele recent gekozen voorbeelden:
•	Werken op beeldbestek voor onkruid en
zwerfafval.
•	Onkruidbestrijding middels de duurzame
“WAVE-methode” (heet water 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.
RMN heeft als doelstelling om de maximaal
mogelijke efficiëntie uit haar bedrijfsvoering
te benutten.

Tabel financieringsbehoefte
(bedragen in miljoenen euro’s)

Renterisiconorm

2013

2014

2015

2016

2014

2013

Renterisico (aflossing en renteherzieningen)

240

403

403

403

Begrote stand per 1 januari

7,3

6,6

Het bij ministriele regeling vastgestelde percentage

20%

20%

20%

20%

Niet opgenomen krediet

0

0

Renterisiconorm (begrotingstotaal x 20%)

3.673 3.623 3.688 3.754

Opname krediet

0,1

1,3

Ruimte onder renterisiconorm

3.433 3.220 3.285 3.351

Aflossingen krediet

0,4

0,6

Stand per 31 december

7,0

7,3

Duurzaam inkopen
Duurzaam inkopen is het rekening houden
met milieu- en sociale aspecten 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 kinder
arbeid of mensenrechten. 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.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling
Reinigingsbedrijf Midden Nederland gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2012 en de exploitatierekening over 2012 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 toelichtingen 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.

Midden Nederland gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaar
rekening. 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 2012
en van de baten en lasten over 2012 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 balans
mutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder verordeningen.

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

Utrecht, 13 mei 2013

Ernst & Young Accountants LLP
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

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