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“Intern hebben
we alle zeilen
bij moeten
zetten”

Rob Schram

Voorwoord

Het is voor RMN een roerig jaar geweest. Intern hebben we alle zeilen
bij moeten zetten. Vooral vanwege de organisatiewijziging en de

herinrichting van het automatiseringssysteem. Ontwikkelingen die
hebben plaatsvonden terwijl het reguliere werk gewoon doorging.
Ik ben er echt trots op dat iedereen binnen de organisatie zich
daarvoor heeft ingezet.
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Voorwoord

Kennisbank

Gemeenten blijken ons bovendien steeds vaker te
benutten als kennisbank. Een positieve ontwikkeling
die tegelijkertijd betekent dat de organisatie steeds
zwaarder belast wordt. Er komen immers taken bij
die opgepakt moeten worden. Of het nou gaat om
uitvoeringszaken of ergens over meedenken, tot het
uitbrengen van complete adviezen.

Afvalscheidingsresultaten

Toch mogen gemeenten wat mij betreft nog vaker een
beroep op ons doen. Een goed voorbeeld van wat wij
kunnen betekenen is het door RMN geïnitieerde
regionaal afvalbeleidsplan. In dit plan adviseert RMN
gemeenten waar snel winsten te behalen zijn op
het gebied van afvalscheidingsresultaten. RMN wil
dit graag faciliteren. In 2013 is dan ook de fundering
gelegd voor dit regionale afvalbeleidsplan. In 2014
wordt het uitgebracht. Het is natuurlijk aan de
gemeenten zelf in hoeverre zij de adviezen overnemen.

“Ook extern heeft RMN in
woelige baren gezeten”

Gebiedsuitbreiding

Ook op extern niveau heeft RMN in woelige baren
gezeten. Zo heeft RMN zich bijvoorbeeld uitgebreid
georiënteerd op mogelijke taakverbreding en gebiedsuitbreiding. Deze oriëntatie vormt de basis voor een
in 2014 op te stellen strategische nota. Aan de hand
daarvan zal het bestuur/zullen de deelnemende
gemeenten een keuze maken in hoeverre taakuit
breiding en gebiedsuitbreiding mogelijk is en in
welk tempo.

Arbeidsplaatsen

De medewerkers van de gemeenten IJsselstein en
Baarn hebben we zodanig omarmd dat er eigenlijk
geen verschil meer is tussen de diverse medewerkers
binnen de regio’s noord en zuid. We willen wat RMN
betreft zeker (verder) inzetten op ondersteuning van
gemeenten in het sociaal domein. Zoals het bieden
van leerwerkplekken of arbeidsplaatsen voor mensen
die in de toekomst onder de participatiewet gaan
vallen.

Begroting

Het jaar 2013 hebben we met een goed resultaat
kunnen afsluiten. De door RMN ingevoerde efficiencymaatregelen werpen hun vruchten af. Dit heeft
geresulteerd in een positief financieel resultaat.
Dit voordeel is inmiddels verwerkt in de begroting
van 2015. Ook dit kan alleen maar worden behaald als
iedereen - op welke plek in de organisatie dan ook - de
verantwoordelijkheid binnen zijn of haar taken op zich
neemt. Elke medewerker vormt een radartje binnen
het grotere geheel.
Het jaar 2014 gaan we in met een compleet nieuw
bestuur als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen.
We gaan dus op volle kracht vooruit, afkoersend op
een nieuwe horizon!

Voorwoord
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Algemene zaken

Vier jaar RMN bestuur
Een interview met Hans Reusch,

wethouder gemeente Nieuwegein.

Algemene zaken

Hans Reusch heeft zich vier jaar
lang ingezet voor RMN als bestuursvoorzitter. We vragen hem hoe hij
terugkijkt op deze periode.
RMN is een ‘lean & mean’ organisatie. De mensen zijn
erg gemotiveerd en de organisatie functioneert goed.
Veranderingen zijn geleidelijk gegaan. Het besluit van
de gemeente Nieuwegein om samen te gaan met
RMN is een hele goed stap geweest. Het personeel is
enthousiast. Ze werken goed samen. De argwaan die
er aanvankelijk was, zelf was ik destijds ook kritisch, is
helemaal verdwenen. In die zin vormt Nieuwegein een
voorbeeldfunctie voor nieuwe partners.

Goede service

Terugkijkend op de afgelopen vier jaar is het nieuwe
afvalbrengstation Seysterberg in Huis ter Heide een
belangrijke mijlpaal geweest. Dit afvalbrengstation
dat volledig in eigendom is van de gemeenschappelijk
regeling en waar twee gemeenten van profiteren,
heeft RMN meer body gegeven naar buiten toe.
Dit is essentieel geweest voor de verdere groei.
Ook de werkwijze van RMN is de afgelopen jaren
verder geprofessionaliseerd. Er is een goede aansturing
en de teams zitten goed in elkaar. De organisatie is
niet te groot, iedereen kan elkaar kennen en mede
werkers kunnen een goede service (blijven) bieden.
Dit krijg je ook terug als je met mensen spreekt.
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de scholen gedurende 5 jaar een (aflopende) vergoeding.
Verder zijn in 2013 in verschillende Nederlandse
gemeenten, waaronder Zeist, proeven geweest met de
inzameling van drankkartons. In Duitsland wordt de
inzameling van drankkartons net als andere gecombineerde fracties in de praktijk al succesvol toegepast,
dus als je het mij vraagt moeten we het hier ook
gewoon gaan doen!

Natuurlijke uitbreiding

Na de toetreding van Nieuwegein tot de gemeenschappelijke regeling RMN hebben we als bestuur
besloten om op een natuurlijke wijze uit te breiden.
Bij meer deelnemers krijg je een groter draagvlak en
kun je efficiënter werken. Dat hebben we in 2013
ervaren met de toetreding van Baarn en IJsselstein.
Ik was nog geen maand wethouder toen ik tegen
de wethouder van IJsselstein zei “Als jullie iets willen
met de uitvoerende gemeentelijke dienst moet je eens
praten met RMN”. RMN heeft dit goed opgepakt.
Intussen hebben ook andere gemeenten belangstelling getoond, dus er zullen ongetwijfeld nog meer
gemeenten volgen. Een van de uitdagingen bij verdere
uitbreiding is het vinden van een beheersbaar
bestuursmodel.

“Ik ben een heel tevreden
voorzitter”

Educatief

In de gemeente Nieuwegein is in 2013 een proef
gestart met de inzameling van papier met mini
containers. Scholen vinden het jammer dat ze
daardoor minder papier krijgen, maar in totaal wordt
er daardoor in Nieuwegein 25% meer papier inge
zameld. Op het gebied van duurzaamheid is dit een
belangrijk pluspunt. Daar komt bij dat het voor
scholen steeds lastiger wordt om vrijwilligers te
vinden om oud papier in te zamelen. De wens is
daarom om in heel Nieuwegein de afvalvrije school
in te voeren.

Drankkartons

Een afvalvrije school heeft grote educatieve waarde
voor de jongeren en daarmee voor het hele gezin.
De school bespaart kosten voor commerciële afvoer
van afval, wat het verlies aan inkomsten vanuit de
opbrengst van oud papier compenseert. Om de
overgang te vergemakkelijken betaalt de gemeente

Duurzaamheid

Mijn verwachting is dat RMN op den duur net zoveel
aansluitingen heeft als de stad Utrecht en dat we dan
zulke grote hoeveelheden afval inzamelen dat je nog
betere contracten voor afvalverwerking kunt afsluiten
via de AVU (Afvalverwijdering Utrecht). Daardoor houd
je de lasten voor de burger laag. Dit is overigens een
bijkomend positief effect want duurzaamheid is
uiteraard het allerbelangrijkste. De afgelopen jaren is
er op dat gebied al veel verbeterd. Vroeger kocht je iets
en gooide het weg zonder ernaar om te kijken. Pas
later zijn we begonnen met het scheiden van afval.

Focus op productie

Nu zijn we in een fase terechtgekomen waarbij ook
wordt gekeken naar de productie. Producten vervaardigen van gerecyclede grondstoffen en zo ontwikkelen
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Algemene zaken

dat de grondstoffen na gebruik gemakkelijk gescheiden
en hergebruikt kunnen worden. Daarmee is de cirkel
rond. De uitdaging hierbij is huishoudens op te voeden
zodat ze op zodanige manier afval verzamelen en
inleveren dat het weer als grondstof gebruikt kan
worden in de productieketen. Het ultieme doel van
RMN is daar een cruciale rol in te spelen. De samenwerking met scholen en met de AVU draagt er aan bij
om de cirkel rond te maken.

Mogelijke Taakverbreding

RMN neemt per 1 januari 2014 het beheer openbare
ruimte voor de gemeente IJsselstein als project op zich.
Deze taakuitbreiding is een voorschot op de nog vast
te stellen strategienota, die RMN al langer als wenst
ter versteviging van de organisatie en optimale
synergie tussen de taken onderling. Het bestuur is van
mening dat deze taakverbreding echter niet ten koste
mag gaan van de bestaande taken. In 2014 zal met de
deelnemende gemeentes (Raden en Colleges) overlegd
worden of deze richting door hen wordt onderschreven. Mogelijk zal dan ook de Gemeenschappelijke
Regeling moeten worden aangepast.
Als maatschappelijke organisatie zouden we in de
toekomst nog meer gebruik mogen maken van
mensen van de sociale werkvoorziening. Van belang is
bovendien dat het beleid niet alleen is afgestemd op

de vier jaar dat je wethouder bent, maar vooral ook op
de langere termijn.

“Het beleid moet niet alleen
zijn afgestemd op de vier jaar
dat je wethouder bent”

Veel geleerd

In de vier jaar als bestuursvoorzitter heb ik veel geleerd
en gezien er wat in de praktijk allemaal kan.
Bij congressen leer je vooral veel theorie. Dit staat
soms mijlenver van de praktijk waar al veel efficiënter
gewerkt wordt. Er is een goede informatievoorziening
vanuit RMN en er is goed functioneel contact met de
andere bestuurders. Ik kan goed sparren met de
directie. Ik ben een voorstander van het GBV-systeem,
oftewel gebruik je gezonde boeren verstand. En dat
doen we bij RMN. Ik ben dus een heel tevreden
voorzitter.

Algemene zaken
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RMN in Handelsregister
RMN staat sinds 17 januari 2013 ingeschreven in het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel. Als Gemeenschappelijke Regeling (GR) was
het tot nu toe niet nodig om in te schrijven. Op 1 juli 2008 is een nieuwe
Handelsregisterwet in werking getreden waarbij uiterlijk in 2014 alle
bedrijven en rechtspersonen moeten zijn ingeschreven in het Handels
register. Dus ook de gemeenschappelijke regeling RMN. RMN is
ingeschreven als Publiekrechtelijk Rechtspersoon.

Kennismaking
Bunnik
Na een eerder bezoek van RMN directeur Rob Schram
aan de gemeentewerf in Bunnik, was het op 15 oktober
2013 de beurt aan de reinigingsmedewerkers van de
gemeente Bunnik om een bezoek te brengen aan RMN
in Soest. De wederzijdse bezoeken zijn gemaakt in het
kader van oriëntatie op eventuele samenwerking.

Organisatiewijziging
Per 1 december 2013 hebben er
binnen de organisatie RMN een
aantal belangrijke interne wijzigingen plaatsgevonden. De afdeling
operationele zaken is opgesplitst in
twee regio’s, elk aangestuurd door
een regiomanager. Regio Noord
(gemeenten Baarn, Soest en Zeist)
en regio Zuid (gemeenten Nieuwegein en IJsselstein). De regiomanagers staan onder directe leiding
van de directeur. Alle voorbereidende taken (zoals werkvoorbereiding,
planning, wagenpark, werkplaats)
zijn ondergebracht bij de afdeling
“Planning en Beheer”). Dit heeft als
voordeel dat teamleiders van de
buitendienst zich volledig kunnen
bezighouden met de aansturing

van medewerkers en de kwaliteit
van taken.
Ook is er een nieuwe afdeling
opgericht die zich bezighoudt met
kwaliteitsbewaking en monitoring.
De wijzigingen zijn noodzakelijk

om voorbereid te zijn op verdere
groei en ontwikkeling van RMN.
De directeur heeft de organisatiewijziging mondeling toegelicht bij
alle vestigingen. De onderlinge
taakverdeling per afdeling wordt in
2014 nader uitgewerkt.
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Duurzaamheid en milieu

Visie op milieu
Een interview met Joke Leenders,
wethouder gemeente Zeist.

Duurzaamheid en milieu

Joke Leenders heeft een grote
bewogenheid voor het milieu.
De oorsprong daarvan voert terug
naar haar jeugd.
Ik bracht veel tijd door buiten in de natuur. Rommel
werd nooit zomaar weggegooid, maar ging na afloop
gewoon mee naar huis. Mijn moeder spoelde zelfs
plastic zakken om en hing ze aan de waslijn te drogen
zodat ze opnieuw konden worden gebruikt. Een groot
verschil met hoe het nu gaat. Op de middelbare school
was ik bovendien erg onder de indruk van beelden van
vogels besmeurd met olie. Later kwamen daar de
klimaatveranderingen bij. De zorg voor het milieu is
dan ook tot mijn normen en waarden gaan behoren.

Gezondheid

Als we vragen naar haar visie op het milieu is ze heel
stellig. We moeten niet praten over “wij en het milieu”.
We “zijn” het milieu. De natuur heeft waarde.
Daar goed mee omgaan is een verantwoordelijkheid
die we hebben voor huidige en volgende generaties.
We hebben zelf de keuze om met zorg met de natuur
om te gaan of deze te verpesten. De kwaliteit van het
milieu is ook van invloed op onze gezondheid.
We moeten beseffen dat een gedeelte van ons plastic
in zee belandt en via de kringloop uiteindelijk op het
bord van onze kinderen terechtkomt.

Belangen

Als we naar een duurzaam milieu toe willen, moet
er op alle niveaus wat gebeuren. Zowel op politiek
niveau, als bij de mensen thuis tot aan de producent.
Plastic tassen worden sinds kort niet meer gratis
verstrekt. Dat is een begin, maar nog liever zou ik zien
dat ze plastic tassen helemaal verbieden. Ook het
gebruik van sommige bestrijdingsmiddelen zouden ze
van mij per direct mogen verbieden. Ik begrijp wel dat
er economische belangen een rol spelen, maar er is
nog geen alternatief voor de met uitsterven bedreigde
bijen. Dus wat mij betreft mag het op Europees niveau
allemaal wat steviger aangepakt worden. Ik ben ook
een voorstander van statiegeld op alle kleine flesjes
(dus ook de plastic flessen). Dat zijn immers de flesjes
die je buiten terugvindt.
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Producent

De uitdaging is het gedrag van mensen te beïnvloeden.
Dat vraagt om prikkels op ideologisch, financieel en
servicegebied. Bij dit laatste kun je bijvoorbeeld
denken aan omgekeerd inzamelen. Een omkering in
gedrag zal moeite kosten. Alhoewel. In een appartement in New York was er al de mogelijkheid om allerlei
soorten afval gescheiden weg te gooien. Bij ons op het
gemeentehuis en bij de sportverenigingen wordt het
afval nog niet allemaal gescheiden. Het zou aardig zijn
als RMN daar iets mee zou doen. Op de scholen is RMN
daar al mee bezig. Dat is hartstikke goed. Maar het
kernprobleem ligt natuurlijk bij de bron en dat is de
producent. Er wordt tegenwoordig heel veel per stuk
verpakt.

“We moeten beseffen dat
ons plastic via de kringloop op
het bord van onze kinderen
terechtkomt”

Afvalvrije maatschappij

Ik ben blij met het regionaal afvalbeleidsplan dat
RMN-breed wordt opgezet. Daarbij wordt gekeken
hoe we als RMN-gemeenten samen zo snel mogelijk
zo veel mogelijk resultaat kunnen behalen met
betrekking tot het inzamelen van grondstoffen.
Maar je kunt niet alleen kijken naar resultaten.
Mensen moeten misschien gaan lopen met hun
restafval. Dan is draagvlak bij de inwoners ook van
belang. Ik zou de lat bij dit afvalbeleidsplan hoog
willen leggen en daarop de maatregelen willen
inzetten. Dat geeft gelijk de urgentie aan, want we
moeten tenslotte wel wat doen! Op de lange termijn
zouden we naar een afvalvrije maatschappij toe
moeten. Afval is tenslotte grondstof. Laten we dat
in de praktijk maar eens waar maken. Daar ligt een
mooie taak voor RMN en de bestuurders. Er is dus een
koers gekozen in de vorm van een regionaal afval
beleid waarbij we afval als grondstof beschouwen.
Maar we hebben nog wel een flinke route te gaan
voordat we de haven inlopen.
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Duurzaamheid en milieu

Achterlader op biogas
RMN heeft een gebruikte achterlader op biogas aangeschaft. Deze
wordt sinds september ingezet in
de gemeente IJsselstein. Voor RMN
is dit de eerste achterlader op
biogas. Bovendien is de achterlader het eerste biogasvoertuig dat
in IJsselstein kan worden ingezet.

In IJsselstein zijn geen zijladerroutes. Daarom konden de vier
zijladervoertuigen op biogas die
RMN in het wagenpark heeft daar
niet worden ingezet. Dankzij de
aankoop van dit voertuig is daar
verandering in gekomen en wordt
er in alle vijf RMN-gemeenten op

biogas gereden. De achterlader is
een voormalig demonstratievoertuig. Het voertuig is inmiddels in
RMN-kleuren gespoten.

Dankzij de aankoop van dit voertuig wordt er in alle vijf
RMN-gemeenten op biogas gereden

Zwerfvuilactie IJsselstein
De Agnesschool en de Tandem uit IJsselstein hebben
eind oktober samen met de plaatselijke bewoners
vereniging een zwerfvuilactie gehouden in de wijk
IJsselveld West. Wethouder Thijs de Jong was aan
wezig bij de start. Gehuld in gele RMN-vestjes en
gewapend met prikstokken en een vuilniszak gingen
de kinderen in groepen op pad om zwerfafval op te
ruimen. De kinderen doken daarbij soms diep het
struikgewas in. Ook RMN-medewerkers deden mee
aan de actie. Enthousiast voerden zij de volle zakken af
en voorzagen zij de kinderen van nieuwe zakken.

Duurzaamheid en milieu
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Duurzame
fietstocht
Met de aanschaf van 50 boeken heeft RMN een kleine
bijdrage geleverd aan een inzameling voor de WakaWaka Foundation. Deze organisatie voorziet ontwikkelingslanden van lampen op zonne-energie. Naar het
schijnt lopen in deze landen dagelijks 16.000 mensen
brandwonden op door het gebruik van kerosinelampen. De inzamelactie ging gepaard met een fietstocht.
De schrijver van de boeken – Maurits van Huijstee fietste in twee weken van Maastricht naar Groningen.

Kunst van afval
De Insingerschool in Soest heeft een kunstwerk
gemaakt van sappakjes. De onthulling van dit
kunstwerk is de eerste aanzet tot het project
Afvalvrije School. De school heeft de ambitie de
eerste afvalvrije school te worden van Nederland.
RMN is bij dit vooruitstrevende project betrokken.

Cursus Het Nieuwe Rijden
Begin 2013 hebben de medewerkers van RMN die in bezit zijn van
een groot rijbewijs de cursus “Het
Nieuwe Rijden” gevolgd. Doel is
het o.a. brandstofverbruik bij de
inzameling terug te brengen.
Na coaching op remgedrag,
anticiperend rijden, gebruik
motorrem en gaspedaal wisten

sommige chauffeurs maar liefst
24% brandstofbesparing te
behalen op dezelfde route.
Een aantal RMN-voertuigen is al
standaard uitgerust met een
brandstofverbruiksmeter. In de
toekomst zal het brandstofverbruik
nauwkeuriger gevolgd worden
door de introductie van de
boordcomputer.

In de toekomst zal het brandstofverbruik nauwkeuriger gevolgd
worden door introductie van de boordcomputer
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Professionalisering

Automatisering en
procesoptimalisatie
Een interview met Martin Velthuis, Hoofd ICT en Kwaliteit.

Professionalisering

Met de groei van RMN en de verdere

15

schalige automatiseringsslag niet

gevoelige informatie. Tegelijkertijd zijn we voorbereid
op toekomstige ontwikkelingen zoals voice over data
(een voordelig alternatief voor het traditionele
telefoonverkeer). We verwachten dan ook dat deze
investering ons op termijn geld gaat opleveren.

uitblijven. Martin Velthuis legt uit

Intern draagvlak

professionalisering kon een groot-

welke ICT-aanpassingen er in 2013
zijn gedaan en welke gedachten
daaraan ten grondslag liggen.
De oorsprong van de aanpassingen ligt eigenlijk in
2012. Alles wat we hadden op ICT-gebied, van servers,
pc’s en applicaties tot abonnementen, bekabeling en
onderhoud, is toen kritisch onder de loep genomen.
Aan de hand daarvan hebben we een ICT-meerjarenplan opgesteld. In dit plan is rekening gehouden met
schaalbaarheid. Dat wil zeggen dat we tegen geringe
kosten mee kunnen bewegen met de verdere groei en
ontwikkeling van RMN. Zoals nieuw toetredende
gemeenten of nieuwe taken en medewerkers. Dit plan
zijn we vervolgens stap voor stap gaan uitrollen.

Server platform

De eerste stap was het aantrekken van een professionele en gekwalificeerde ICT-partner per 1 juli 2012 en
het implementeren van een nieuw server platform
eind 2012. We hebben er bewust voor gekozen om alle
servers in huis te houden. Enerzijds omdat we nog
onvoldoende vertrouwen hebben in een ‘Cloud’
oplossing (het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens) en
anderzijds met het oog op de beoogde veranderingen.
Dan is het handig als je snel wijzigingen kunt door
voeren en daarbij niet afhankelijk bent van derden.
De keuze voor een externe partner voor ICT lag ook
voor de hand. RMN heeft niet de ambitie om intern
een ICT-afdeling op te tuigen. Dat laten we liever aan
partijen over die daar in gespecialiseerd zijn. We zijn
uiteraard wel kritisch in onze keuze voor leveranciers.
Persoonlijke aandacht vinden we bijvoorbeeld erg
belangrijk.

Privacy waarborg

Rond de jaarwisseling 2012/2013 hebben we een
nieuwe gesloten internetring aangelegd tussen de vijf
locaties en deze voorzien van een gedegen firewall.
Hiermee zijn de stabiliteit en veiligheid van het
dataverkeer tussen deze locaties optimaal gewaarborgd. Dit is van belang voor uitwisseling van privacy

Een omvangrijk project als deze verloopt nooit
helemaal probleemloos. Je krijgt te maken met een
overgangssituatie waarbij data uit het ene systeem
overgaat naar het andere en medewerkers moeten
wennen aan de nieuwe situatie. De nieuwe ICTprogramma’s vragen ook om een andere manier
van werken. Met meer aandacht voor kwaliteit van
gegevens, meer procesgericht denken en meer over
afdelingen heen kijken. Dan is het extra belangrijk dat
er draagvlak is binnen de organisatie. Ook wilden we
de juiste keuzes maken. Daarom hebben we ervoor
gekozen om te werken met een key user groep.
Van elke afdeling is er een medewerker betrokken om
de beoogde systemen te verkennen. Daarnaast is elk
MT lid aangewezen als proceseigenaar van één of
meerdere bedrijfsprocessen. Mede op grond van hun
meningen en ervaringen hebben we afscheid genomen
van softwareprogramma’s AfvalRIS en Exact en zijn er
in februari/maart 2013 contracten gesloten met Pieter
Bas, Afas en Prometeus. Deze drie systemen hebben
we vervolgens onderling gekoppeld.

“We verwachten dat deze
investering ons op termijn
geld gaat opleveren”

Nauwkeuriger werken

Door te kiezen voor systemen die elkaar niet alleen
aanvullen maar ook met elkaar kunnen communiceren,
kan er efficiënter, sneller en nauwkeuriger gewerkt
worden. Dezelfde informatie hoeft niet meerdere
malen op verschillende plekken ingevoerd te worden.
Ook is het niet meer nodig om informatie te exporteren
of handmatig te berekenen. Dus minder administratieve
lasten. Bovendien houden we uitvoerende taken meer
in eigen hand, zoals bijvoorbeeld de salarisadministratie.
Dit geeft meer functiezekerheid binnen RMN en
minder kosten voor inhuur van derden. In april 2013
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zijn we begonnen met het implementeren van deze
systemen.

Fouten signaleren

Het vullen van de systemen was een enorme klus.
Heel veel gegevens uit Aris en Excel moeten hand
matig in het systeem van PieterBas worden ingevoerd.
Veel van deze inspanningen vonden een tijd lang
achter de schermen plaats. De resultaten werden pas
later zichtbaar. Een goed voorbeeld daarvan is de
afvalkalender 2014. Bij het inrichten van de juiste
routes, dagen en containers op adresniveau kwamen
we fouten tegen. Dat is natuurlijk niet leuk maar het
systeem helpt ons wel om deze fouten eruit te halen.
Wat je erin stopt krijg je er ook weer uit. Voor de
kalender van 2015 verwachten we dat dit traject
vele malen gemakkelijker en sneller zal verlopen.

Interne website

Nieuw is ook dat medewerkers een eigen interne
website hebben gekregen waarmee ze bijvoorbeeld
zelf verlof kunnen aanvragen of een ziekmelding
kunnen doorgeven. Voor de medewerkers heeft dit als
voordeel dat ze vanuit huis verlof kunnen aanvragen
en op elk gewenst moment hun verlofkaart kunnen
inzien. Voor RMN is het voordeel dat er niet meer
wordt gewerkt met verlofbriefjes die handmatig door
de administratie moesten worden ingevoerd. Er zijn
dus minder handelingen nodig. In de toekomst gaan
we hier meer gebruik van maken. Vanaf 2014 lopen
bijvoorbeeld ook de inkoopfacturen via dit systeem.

Veranderde werkwijze

In het verleden was RMN opgebouwd uit verschillende
afdelingen die ICT-technisch gezien zelfstandig
opereerden. Deze zijn dankzij het nieuwe systeem
met elkaar verbonden. Een verandering waar we veel
plezier van kunnen hebben. Er is voor gekozen veel
wijzigingen in korte tijd door te voeren. Langere tijd
met meerdere systemen tegelijkertijd werken zou de
medewerkers teveel belasten. Ook hebben we

“We hebben bewust
gekozen om te werken met
een key user groep”

rekening te houden met de onderlinge relaties in
systemen. Medewerkers moeten leren omgaan met
alle veranderingen die er zijn. Dat vraagt meer tijd dan
het veranderen van het systeem zelf en gaat zeker niet
zonder slag of stoot. Implementatie kost tijd, aandacht
en geduld. Uiteindelijk zal het de organisatie veel
opleveren.

Borgen kwaliteit

Deze automatiseringsslag is de eerste aanzet tot het
borgen van de kwaliteit. Kwaliteit is binnen RMN
een continue punt van aandacht en met dit systeem
hebben we ook de middelen hiervoor in huis.
De komende jaren kunnen we hier verder vorm aan
gaan geven. Voor 2017 willen we het ICT-systeem zo
goed beheersen dat we ons daarin ook kunnen gaan
certificeren.

Professionalisering
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Bedrijfskeuken
IJsselstein

Minder
uitruklocaties

Locatie IJsselstein heeft in september 2013 een
bedrijfskeuken gekregen. De keuken is geleverd door
de firma Eissens die schuin tegenover het gebouw in
IJsselstein is gevestigd. Hiermee zijn alle RMN-locaties
voorzien van een bedrijfskeuken.

Per 1 april heeft RMN het aantal uitruklocaties
teruggebracht van vijf naar drie. Namelijk Soest, Zeist
en IJsselstein. Personeel en materieel dat daarvoor in
Baarn en Nieuwegein gestationeerd was, is verplaatst
naar respectievelijk Soest en
IJsselstein.
Uitzondering
daarop zijn de
afvalbrengstations in Baarn en
Nieuwegein. De
samenvoeging
komt de
aansturing van
medewerkers
en de efficiency
ten goede.

Inzameling drankkartons Zeist
Van 1 juli tot 1 november 2013 zijn in Zeist-West drankkartons ingezameld
in het kader van een landelijke proef. In totaal hebben 5.780 huishoudens
meegedaan (10.500 inwoners). Zij konden de lege drankkartons tijdens de
proefperiode samen met het plastic verpakkingsafval deponeren in de
verzamelcontainers voor plastic. De proef heeft in de eerste maand 3.640 kg
aan plastic/drankenkartons opgeleverd. Dat is gemiddeld 0,6 kg per
huishouden. Het aandeel drankenkartons is onbekend.

Gebruik tachograaf
Na ingebruikname van de digitale tachografen was er
onduidelijkheid hoe de chauffeurs passen en apparatuur moesten gebruiken. Zowel RMN als individuele
RMN-chauffeurs riskeren een boete als voorschriften
niet precies nagevolgd worden. Daarom hebben begin
juli 38 medewerkers de training ‘gebruik digitale
tachograaf’ gevolgd. Bovendien wordt de tachograaf
data nauwkeurig gecontroleerd door wagenparkbeheer.

Professionalisering
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Assistentie
interne audits
Er is een adviesbureau ingeschakeld om RMN te
assisteren bij het opstellen en uitvoeren van de interne
audits. Ter verdieping van het ISO 14001 traject zijn de
audits in 2013 gericht op de milieurisico’s. Oftewel
zogenaamde ‘risk based’ audits. Op de foto RMNmedewerker Jantina Elzinga (rechts) met Linda
Gentner van KWA Bedrijfsadviseurs.

Extra ondergrondse
containers
De gemeente Nieuwegein heeft er in 2013 twaalf
ondergrondse containers bijgekregen voor het
restafval. Daarmee telt deze gemeente in totaal
51 ondergrondse containers voor restafval. De plaatsing
maakt deel uit van het volledig onder verantwoording
van RMN uitgevoerde traject van aanbesteding tot
plaatsing van ondergrondse containers.

Harde kunststoffen
Inwoners van Soesterberg en de gemeente Zeist
kunnen sinds juni 2013 ook harde kunststoffen, zoals
tuinstoelen en emmers, gescheiden inleveren op
afvalbrengstation Seysterberg in Huis ter Heide.
Hiervoor is (net als in Soest en Nieuwegein) een
extra container geplaatst.
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Ondergrondse
containers Baarn
Er zijn in de gemeente Baarn vier containers voor restafval geplaatst en
één container voor papier. Dit is de eerste ondergrondse papiercontainer
in Baarn. De woningbouwvereniging en VVE hebben gezamenlijk de helft
van de kosten betaald voor aanschaf en plaatsing van de ondergrondse
containers aan de gemeente. RMN heeft de aanbesteding verzorgd. In
september zijn de containers officieel in gebruik genomen. In totaal staan
er daarmee 35 ondergronds containers voor restafval in Baarn en één voor
papier.

Monitoring
straatreiniging
Bij de straatreiniging wordt niet altijd (meer) gereinigd op frequentie,
maar steeds meer op beeld. Dat wil zeggen dat die wijk het hele jaar door
voldoet aan een bepaalde kwaliteit. RMN heeft een medewerker aangesteld voor de monitoring daarvan. Hij gaat op pad om winkelcentra,
woongebieden en industriegebieden na te lopen om te kijken of ze
voldoen aan de beeldkwaliteit die we met de gemeente hebben afgesproken. Eventuele knelpunten brengt hij aan het licht zodat deze opgelost
kunnen worden. Deze worden vervolgens gerapporteerd.

Blij met
voetbalkooi
Met de verplaatsing van de
uitruklocatie Nieuwegein naar
IJsselstein moesten de RMN
medewerkers afscheid nemen van
de voetbalkooi gelegen op het
terrein aan de Utrechthaven in
Nieuwegein. Gelukkig niet voor
lang want de gemeente besloot
om RMN een voetbalkooi cadeau
te doen.
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Stallingsruimte
uitgebreid
In verband met de overname van de voertuigen van de
gladheidbestrijding van Baarn is de stallingsruimte in
Soest uitgebreid. In overleg is een nieuwe overkapping
geplaatst waaronder de Baarnse voertuigen nu
gestald kunnen worden.

Gladheidbestrijding

Vanaf seizoen 2013 – 2014 vindt de
gladheidbestrijding van Baarn
plaats vanuit Soest. RMN heeft de
strooiroutes geoptimaliseerd door
verschillende routes met elkaar te
verbinden.

Record zoutverbruik

In seizoen 2012-2013 zijn er
aanzienlijke hoeveelheden zout
gestrooid in de RMN-gemeenten.
In totaal 2.031 ton. Dat is meer dan
2 miljoen kilo. Waarschijnlijk is dit
voor RMN een record. Dit heeft
alles te maken met de nieuw

toegetreden gemeenten en de
uitzonderlijk lange winter 2012 – 2013.

Grotere verkeersveiligheid

In de gemeente IJsselstein zijn
de strooiroutes verkort, zodat bij
plotselinge ijzel of sneeuwval
sneller kan worden ingegrepen.
Ook wordt meer aandacht gegeven
aan schoolroutes. Hiervoor is een
fietspadstrooier ingezet.
De maatregelen moeten de
verkeersveiligheid bij winterse
omstandigheden in de gemeente
IJsselstein vergroten.

Zoutverbruik 2012-2013:
Soest: 558 ton
Zeist: 770 ton
IJsselstein: 367 ton
Baarn: 336 ton
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Eén jaar regievoering
Interview met Chris Drevel,

accounthouder gemeente IJsselstein.

Werk in uitvoering

Per 1 januari 2013 heeft RMN de afval
en reinigingstaken overgenomen van
de gemeente IJsselstein en het beheer
van het afvalbrengstation. Chris Drevel
kijkt terug op één jaar regievoering.
Na de overname kwamen we als gemeente in een
ontwikkeltraject terecht. Op papier klopt het theoretisch werkproces maar dan begint de praktijk. Ik vond
het aanvankelijk een uitdaging om onze wensen als
regievoerder naar de uitvoerende organisatie te
vertalen zonder de ‘hoe’-vraag in te willen vullen.
Ineens hoef je je niet meer druk te maken over ‘hoe’ er
wordt ingezameld maar alleen over ‘hoeveel’ er wordt
ingezameld. In het begin ben je dan ook regelmatig
over en weer aan het aftasten, wie doet wat.

Kleine veranderingen

Mijn ervaringen met RMN zijn dus eigenlijk heel
positief. Terugkijkend zijn er natuurlijk ook verbeterpunten. In het begin liepen we bijvoorbeeld tegen
kleine interpretatieverschillen aan. We hadden als
uitgangspunt dat de inwoners niets van de overname
zouden merken, maar in de praktijk waren er kleine
veranderingen. De container werd bijvoorbeeld ineens
op een ander tijdstip geleegd dan men gewend was.
Ons beeld dat de inwoners niets zouden merken
hebben we dus moeten bijstellen. De dienstverlening
is wel hetzelfde alleen de uitvoering is anders.

“De dienstverlening is
hetzelfde alleen de
uitvoering is anders”

Degelijk plan

De overname door RMN heeft ons direct financieel
voordeel opgeleverd. Onder andere op het gebied van
transport. Ook zijn er snelle acties uitgevoerd, zoals
professionalisering van de gladheidbestrijding. RMN
heeft hiervoor een degelijk plan opgesteld waarbij nog
meer aandacht is voor kwetsbare verkeersdeelnemers.
De manier waarop dit tot stand is gekomen ben ik erg
over te spreken en ook over de advisering door RMN.
Tussen de bedrijven onderling is er bovendien een
goede communicatie. In het begin was er regelmatig
1-op-1 contact met de contactpersonen. Nu is dat
regulier en gepland. Inwoners bellen rechtstreeks met
RMN en problemen worden opgelost en/of er komt
een duidelijk antwoord.

Oplossingsgericht

IJsselstein is een middelgrote gemeente waar een
relatief hoog service niveau werd gehanteerd.
Met RMN hebben we een partner gevonden die
uitvoert wat in de verordening is opgenomen.
RMN heeft een zakelijke houding, maar niet op een
kille manier. We overwegen meer taken bij RMN neer
te leggen (van gevel tot gevel oftewel integraal beheer
openbare ruimte). RMN heeft dit verslagjaar op ons
verzoek uitgebreid onderzocht welke taken daarvoor
in aanmerking zouden kunnen komen. We zijn al
gestart om een aantal meldingen openbare ruimte
te laten verlopen via RMN. De uitvoering hiervan ligt
deels bij RMN en deels bij afdeling Realisatie en
Beheer van de gemeente IJsselstein.
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Wennen

Ook op het gebied van klachten/meldingen hebben
we onze aanpak moeten bijstellen. Het uitgangspunt
was namelijk dat inwoners één centraal nummer
konden bellen voor al hun vragen (14 030). Vanuit dat
oogpunt hebben we ervoor gekozen om ‘warm’ door te
verbinden met RMN en de andere uitvoerende partijen
waarmee we samenwerken. In de praktijk werkte dat
minder goed omdat je aan de andere kant bijvoorbeeld
in een wachtsituatie terechtkwam. Vervolgens hebben
we inwoners (bij voorkeur) rechtstreeks laten bellen
naar RMN. Daar moesten inwoners aan wennen, maar
de snelheid van afhandeling komt het ten goede.

Tevreden

Voor een inwoner moet het niet uitmaken of hij naar
ons belt of naar RMN. In beide gevallen wordt hij
professioneel te woord gestaan en zo goed mogelijk
geholpen. In de back-office wordt het vervolgens
geregeld. De communicatie naar inwoners kan naar
mijn idee nog beter uitgewerkt worden. Zowel de
gemeente als RMN zitten momenteel in een fase
van automatisering. Daarna zou een goed moment
zijn om de communicatie optimaal op elkaar af te
stemmen, zodat we elkaar aanvullen zonder dat de
informatie elkaar overlapt. Samengevat ben ik zeer
tevreden over RMN. Voor wat betreft de reinigingsen inzameltaken ligt RMN zeker op koers!
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Afspuitplaats
aangepast
De afspuitplaats voor veegmachines op het afvalbrengstation in de gemeente Zeist heeft een nieuwe
pompinstallatie gekregen. Net als zijn voorganger
maakt deze gebruik van het opgevangen regenwater
op het afvalbrengstation. Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan om het afspuiten van de machines verder
te vergemakkelijken.

Goed werk
Kolkenzuiger
De kolkenzuiger doet goed werk in Baarn. RMN heeft
alle kolken in Baarn in kaart gebracht. Er bleken
8.517 kolken te zijn terwijl eerder werd uitgegaan van
8.000 kolken. Dankzij deze inventarisatie en de goede
prestaties van de nieuwe kolkenzuiger, die drie keer
sneller werkt dan de oude kolkenzuiger, kunnen de
kolken in Baarn optimaal schoon gehouden worden.
Het aantal klachten van inwoners is daardoor aanzienlijk afgenomen.

Grote opschoonactie
In Zeist heeft een grote opschoonactie plaatsgevonden.
Met behulp van veeg- en borstelmachines, schoffel en
bezem is aangekoekt vuil, onkruid en zand uit de
straten verwijderd. Om hinder door geparkeerde auto’s
te voorkomen is vooraf een brief uitgegaan naar de
inwoners. Een goede zet want de betreffende straten
die doorgaans vol geparkeerde auto’s staan, waren op
de bewuste dag vrijwel leeg. De ploeg heeft daardoor
optimaal werk kunnen verrichten. De inwoners
hebben positief gereageerd op de opschoonactie.
Veel inwoners begonnen zelfs spontaan hun eigen
stoep schoon te vegen!

De inwoners hebben positief gereageerd op de opschoonactie
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Hulde aan RMN
Onderstaand bericht ontving RMN begin april van
een tevreden inwoonster van Soesterberg:
Geachte heer, mevrouw. Het is al wel twee weken
geleden, dat ik een beroep heb gedaan op RMN. In de
verhuisdrukte had ik samen met enkele vuilniszakken
ook mijn bos met sleutels in de ondergrondse container
gegooid. Hulde aan RMN, zoals dit meteen is opgepakt.
Toen ik het voorval meldde zijn mij direct adequate
vragen gesteld en is mij toegezegd dat ik zou worden
teruggebeld. Dat gebeurde ook direct en uw medewerker beloofde mij - indien mogelijk - zaterdagmorgen uit
de brand te helpen. In bittere kou heeft hij zeker twintig
minuten op zijn buik gelegen, hoofd in de container, en
heeft hij tenslotte met succes de sleutelbos tussen de
vuilniszakken vandaan gevist. Iedereen die het verhaal
maar wil horen vertel ik hoe geweldig de dienstverlening van RMN is. Ik wil de medewerker hiermee een
groot compliment geven voor zijn positieve instelling
en hem nogmaals heel hartelijk bedanken.

Nieuwe
strooivoertuigen
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Iedereen die het wil horen
vertel ik hoe geweldig de
dienstverlening van RMN is

Snel opgeruimd
Een briefje met onderstaande tekst ontving RMN via
de gemeente Nieuwegein.
Lieve mannen en vrouwen van de schoonmaakploeg,
Na de weer gezellige vrijmarkt in Vreeswijk was het
fantastisch hoe snel u alle rotzooi, die achtergebleven
was, opgeruimd hebt. Onze complimenten en dank
daarvoor!
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Opruimactie afgevallen bladeren
Medewerkers van RMN en Eemfors stad en groen onderhoud hebben zich in november gezamenlijk ingezet om
afgevallen bladeren op te ruimen in de gemeente Soest. In zes weken tijd is in totaal 1.080 ton aan bladafval
opgeruimd.

Nieuwe achterlader
RMN heeft een nieuwe achterlader aangeschaft ter vervanging van een oude vuilniswagen. Voor de opbouw is
een afweging gemaakt tussen de bekende opbouw van Geesink en de voor RMN nog onbekende Olympus
Omnimax. Praktijkproeven hebben de keuze op de Olympus laten vallen. Deze werkt erg prettig. Daarnaast is de
opbouw beduidend goedkoper en als er eens iets kapot is, is de service om de hoek. De firma die deze opbouw
levert (Terberg) is namelijk in IJsselstein gevestigd.

Als er eens iets kapot is, is de service om de hoek

Werk in uitvoering

Dienstvoertuigen met rittenregistratie
RMN heeft vier bestelwagens aangeschaft.
De voertuigen zijn voorzien van een rittenregistratiesysteem waarmee automatisch vastgelegd wordt
wie op welk tijdstip op welke plaats heeft gereden.
Daarmee horen de briefjes waarop kilometerstanden
moesten worden ingevuld tot het verleden.
De voertuigen staan gestald op de RMN-locaties en
zijn in eerste instantie ter beschikking gesteld aan
de teamleiders. De voertuigen moeten bijdragen aan
een professionele uitstraling van de organisatie.

Tevreden inwoner
IJsselstein
Onderstaand compliment ontving RMN eind januari
via de gemeente IJsselstein.
Beste sneeuwruimers van de gemeente,

Smalle tractor
Bij de gladheidbestrijding heeft RMN een tractor
ingezet voor de fietspaden in Bosch en Duin. Door de
toegenomen omvang van de bomen die pal naast de
fietspaden staan, was het niet meer mogelijk bepaalde
stukken te strooien met de Nissan Cabstar die tot nu
toe werd gebruikt. Er is daarom een smalspoor tractor
aangekocht met aanhangerstrooier. Met een breedte
van 1.55 meter is de tractor aanzienlijk smaller dan de
Cabstar.

Al een paar weken was ik het van plan, en vandaag
komt het er dan eindelijk van (door de sneeuwbui van
vandaag, zaterdag, herinnerde ik het me weer): ik wil de
mensen van het sneeuwruimen hartelijk bedanken voor
het sneeuwvrij maken van onze (bijna) dagelijkse
wandelroute. Heerlijk om op een sneeuwvrij pad te
lopen.

Pluim voor RMN
Onderstaand bericht ontving RMN van een inwoonster
van Zeist.
Omdat ons adres niet in het systeem stond hadden we
geen pasje gekregen voor de nieuwe ondergrondse
containers. Ik maakte mijn borst al nat voor eindeloos
pasjes lenen van buren en gedoe om dan toch aan een
eigen pasje te komen. Maar de zorgen waren voor niets:
één telefoontje naar RMN en twee dagen later zat het
pasje al in de bus! Fijn!
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Personeel en educatie

Personeelsbeleid
Een interview met Martijn Kinket,
hoofd personeelszaken.

Personeel en educatie

Martijn Kinket is als Hoofd P&O
verantwoordelijk voor het personeels
beleid bij RMN. We kijken met hem
naar de speerpunten van het jaar 2013.
Vanaf 2013 maken de reinigingsmedewerkers van de
gemeenten Baarn en IJsselstein deel uit van RMN.
Voor hen een hele overgang. Allereerst zijn ze terecht
gekomen in een groter en zakelijker bedrijf, met een
andere cultuur en andere aansturing. Ook kan van hen
verwacht worden dat zij in andere gemeenten werken
dan zij gewend waren mochten de omstandigheden
daarom vragen. Sommigen zijn zelfs hun vertrouwde
standplaats en kantine kwijtgeraakt en hebben een
nieuwe route gekregen naar hun werk. Dit is allemaal
natuurlijk niet niks.

Meerderheid positief

Toch is de overgang soepel verlopen. Mede omdat we
vooraf hebben geanticipeerd op de vele vragen en
onduidelijkheden die je bij een dergelijke ingrijpende
verandering kunt verwachten. Ver voor de daadwerkelijke toetreding is er door gemeenten en RMN veelvuldig
gecommuniceerd met medewerkers door diverse
individuele gesprekken, extra nieuwsbrieven, presentaties en gezamenlijke bijeenkomsten. Het hielp
natuurlijk ook dat de overstap naar een andere partij
al in de lijn der verwachting lag en dat de toetreding
naar RMN gunstiger zou zijn dan een overgang naar
een commerciële partij. Na de daadwerkelijke toetreding is het natuurlijk best wennen en aftasten hoe
de nieuwe werkgever te werk gaat en hoe dingen
geregeld zijn. Dit is goed opgepakt. Een enkeling kijkt
nog met heimwee terug naar de oude situatie.
De meerderheid van de medewerkers is positief.

Bedrijfsarts op locatie

Een andere positieve ontwikkeling is de overstap naar
een andere arbodienst in april 2013. Dat de bedrijfsarts
op onze locatie spreekuur houdt was voor ons een
belangrijke reden om voor Rienks arbodienst te kiezen.
De lijnen tussen medewerkers, leidinggevenden en de
bedrijfsarts zijn hierdoor kort en de contacten met de
bedrijfsarts zijn face to face. Medewerkers kunnen
tijdens werktijd in hun vertrouwde omgeving bij de
bedrijfsarts binnenlopen voor vragen. In het verleden
moest daarvoor een afspraak gemaakt worden om
vervolgens naar een groot en onpersoonlijk arbodienstkantoor te gaan voor een gesprek met de
Arboarts. Het spreekuur op locatie werkt veel laagdrempeliger voor werkgever en werknemer en het
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komt de communicatie en uiteindelijk ook het verzuim
ten goede.

Verzuimpreventie

RMN werkt als vanzelfsprekend actief aan verzuim
preventie. Behalve het aanbieden van gezondere
maaltijden in de kantines, het geven van kortingen
bij sportabonnementen en het leefstijl bewustmaken
van medewerkers, worden er vanuit P&O zo nodig
gesprekken gevoerd met individuele medewerkers om
hen te ondersteunen bij persoonlijke vraagstukken.
Een medewerker die niet lekker in zijn vel zit wegens
persoonlijke omstandigheden, zit op zijn werk immers
ook niet lekker in zijn vel. We proberen samen met de
medewerker een structurele oplossing te vinden voor
zijn of haar probleem.

“We hebben vooraf
geanticipeerd op de vele
vragen die je bij een
ingrijpende verandering
kunt verwachten”

Bedrijfsmaatschappelijk werk

We bieden medewerkers bijvoorbeeld ondersteuning
bij financiële problemen. Natuurlijk niet door ons als
bank op te stellen, maar wel door als bemiddelaar op
te treden. Als werkgever heb je vaak meer slagkracht
bij schuldeisers. Op die manier zijn er al diverse
betalingsregelingen getroffen voor medewerkers en
hebben we menig deurwaarder weten te weren.
Als werkgever wil je te allen tijde hulp bieden en uitval
voorkomen, maar sommige vraagstukken liggen teveel
in de privésfeer, waar rechtstreekse bemoeienis niet
gewenst is. Onze bedrijfsmaatschappelijk werkster
pakt deze vraagstukken in overleg op en ze weet zich
uitstekend te manoeuvreren tussen privacy van de
medewerker en belang van werkgever. Bedrijfsmaatschappelijk werk is daarmee een zeer nuttig onderdeel
geworden van ons sociaal- en verzuimbeleid.
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Titel hoofdstuk
Personeel
en educatie

Zingen voor de
vuilnisman
In totaal 12 groepen van 6 Zeister scholen hebben
deelgenomen aan het door Kunst Centraal georganiseerde project ‘Zooi Mooi’. Een van de lesonderdelen
van dit project is dat de kleuters een lied instuderen en
gaan kijken hoe het afval in de wijk wordt in gezameld.
Het lied brengen ze daarbij voor de vuilnisman ten
gehore. Een mooi idee om kinderen al vroeg kennis te
laten maken met afval en het werk van ‘de vuilnisman’.

Bezoek aan De Schans
Dagbestedingsgroep De Sprong uit Soest (onderdeel van Amerpoort)
heeft een rondleiding gehad op afvalbrengstation De Schans in Soest.
De jongeren wilden meer te weten komen over het beroep medewerker
afvalbrengstation.
Bij de rondleiding is uitleg gegeven over de voorkomende werkzaamheden
op de Schans en verteld hoe het afval gescheiden wordt.

Schoolexcursies
uitgebreid
Vanaf schooljaar 2013-2014 kunnen ook scholen uit
Zeist, Nieuwegein en IJsselstein zich aanmelden voor
een excursie naar het afvalbrengstation. Eerder kon
dit alleen in Soest. In Baarn wordt gewacht op de
realisatie van het nieuwe afvalbrengstation.
Scholen kunnen zich opgeven voor een excursie via
de website www.nmegids.nl.

Personeel
Titelenhoofdstuk
educatie
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Recycling lege koffieblikken
De Donnerschool in de Glind is een school voor speciaal lager en middelbaar onderwijs. De leerlingen waren blij verrast toen de juf met een
speciaal project kwam: zelf trommels maken. RMN heeft het benodigde
materiaal geleverd door lege koffieblikken uit de bedrijfskantine ter
beschikking te stellen. Zo kregen de blikken die anders zouden worden
weggegooid een goede bestemming. Op de foto de kinderen met de zelf
gemaakte trommels. De kinderen mochten niet herkenbaar in beeld.

Afvalvrije basisscholen in
RMN-gemeenten
In de Gemeente Soest is een proef uitgevoerd waarbij
een basisschool volledig afvalvrij draait. De Insingerschool te Soest heeft dit concept samen met RMN,
wijkbeheerteam Overhees en de gemeente Soest
opgepakt. In november 2013 is ook montessorischool

De Vleugel in Nieuwegein gestart met het concept
afvalvrije school. Het doel is na één jaar geen restafval
meer in te zamelen. Het streven is dat straks alle
basisscholen in de RMN gemeenten meedoen met dit
concept.

Weet wat je eet
RMN is een campagne gestart om gezond eten en
leven onder de aandacht te brengen van medewerkers.
Aanleiding is een eerder uitgevoerd PMO-onderzoek
waaruit bleek dat veel medewerkers last hebben van
overgewicht. De medewerkers van de bedrijfskantines
hebben een speciale training gevolgd en hun kennis
over voeding vergroot, het kantine-aanbod is onder de
loep genomen en de bedrijfskantines zijn onder
andere voorzien van stimulerende posters en displays.
De campagne is vooral bedoeld om medewerkers
bewuster te maken.

Werkervaring
opdoen
RMN biedt regelmatig arbeidsplaat
sen voor
kandidaten die een kans verdiene
n op de arbeidsmarkt. RMN werkt daartoe onder
andere samen
met Werk en inkomen Lekstroom.
Zo kunnen
mensen met achterstand tot de arbe
idsmarkt op
het afvalbrengstation IJsselstein wer
kervaring
opdoen.
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Titel
Financieel
hoofdstuk

Administratieve zaken
Een interview met Wilko van Voorst,
Hoofd Financiën en Controle.

Financieel
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Wilko is als Hoofd Financiën en
Controle verantwoordelijk voor de
administratie van RMN. Hij zorgt
onder andere dat deze blijft voldoen

“Gemeenschappelijke
regelingen worden verplicht
tot schatkistbankieren”

aan de geldende wet- en regelgeving.
Een terugblik op het jaar 2013.
Een onderwerp waar we in 2013 mee te maken kregen
is de invoering van het zogenaamde schatkistbankieren. De tweede kamer heeft op 4 juli 2013 een wetsvoorstel aangenomen waarmee decentrale overheden
en gemeenschappelijke regelingen worden verplicht
tot schatkistbankieren. Voor RMN houdt dit in dat we
verplicht zijn overtollig liquide middelen aan te
houden in de schatkist bij het ministerie van Financiën.
Hiervoor is een aparte SKB-rekening geopend bij de
bank waarmee automatisch aan het eind van elke
werkdag overtollige liquide middelen tijdelijk in de
schatkist van het ministerie van Financiën worden
gestald. Het Rijk hoeft hierdoor minder te financieren
op de geld- en kapitaalmarkt en dat vertaalt zich in
een lagere staatsschuld. Bovendien zorgt het wetsvoorstel voor verdere vermindering van de beleggingsrisico’s bij decentrale overheden.

“Er is besloten af te zien
van het toepassen van
de koepelvrijstelling”

Geen koepelvrijstelling

RMN heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
om de koepelvrijstelling toe te passen. Dit zou als
voordeel hebben dat er geen BTW meer wordt
geheven op door RMN geleverde prestaties. Ook het
recht op aftrek van de voorbelasting zou komen te
vervallen. Wel zou het nog steeds mogelijk zijn om
door RMN betaalde BTW op inkopen en investeringen
door te schuiven naar de deelnemende gemeenten.
Dit zou mogelijk de BTW druk bij gemeenten verminderen omdat zij de doorgeschoven BTW kunnen
compenseren via het BTW compensatiefonds.

Uit het onderzoek blijkt echter dat het beoogde
voordeel in de praktijk niet gerealiseerd wordt omdat
de deelnemende gemeenten op verschillende
manieren omgaan met BTW bij het bepalen van de
afvalstoffenheffing. Daarom is besloten af te zien van
het toepassen van de koepelvrijstelling.

Transparantie salarissen topfunctionarissen

RMN heeft in het verslagjaar te maken gekregen met
een nieuw fenomeen: de wet normering bezoldiging
van topfunctionarissen in de publieke en semi
publieke sector (WNT). (Semi)publieke instellingen
moeten jaarlijks de bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van hun functionarissen
publiceren in de financiële jaarverslagen. Het inkomen
van een topfunctionaris in de (semi)publieke sector
mag maximaal 130% van een ministerssalaris zijn.
De WNT-norm voor 2014 is € 230.474,-. De normering
wordt met ingang van 1 januari 2015 verder aangescherpt.
Topinkomens in de (semi)publieke sector mogen dan
nog maximaal 100% van het ministerssalaris zijn.
Ter controle zijn deze inkomens verplicht vermeld in
het jaarverslag.

Administratieve processen

In 2013 is veel energie gestoken in het voorbereiden
van de overgang naar een nieuw softwareprogramma
voor de financiële boekhouding met ingang van
1 januari 2014. Er is versneld aangehaakt bij de
ontwikkelingen op ICT gebied in de organisatie.
Hierdoor is de financiële administratie geïntegreerd
in het nieuwe ERP systeem, met als doel verdere
efficiency in de werking van de administratieve
processen.
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Registratie van afvalstromen
RMN heeft in 2013 in totaal maar liefst 114.223 ton afval ingezameld

van in totaal 100.054 huishoudens. Dit betekent een stijging van bijna
30% ten opzichte van 2012. De toename is volledig toe te rekenen aan
de toetreding van de gemeenten Baarn en IJsselstein tot RMN, goed
voor 28.933 ton. Dit betekent dat de trend van de afgelopen jaren in
afname van afval voor de ‘oude’ gemeenten zich voortzet.
De afname van de totale afvalhoeveelheid in de
vergelijkbare gemeenten uit 2012 vond voor 71% plaats
bij het restafval en voor 29% bij het te recyclen afval.
Het totale recyclingpercentage van alle RMN gemeenten over 2013 komt neer op 58%

Hard kunststof

De hoeveelheid ingezamelde harde kunststoffen is ten
opzichte van 2012 met 77% gestegen. Het gescheiden
inzamelen van hard kunststof is relatief nieuw. In de
gemeente Zeist was in 2012 zelfs nog geen aparte
container voor hard kunststof. Dit verklaart dan ook de
toename.

Herbruikbaar grof afval

De hoeveelheid herbruikbaar grof afval is aanzienlijk
gestegen ten opzichte van 2012. Buiten het feit dat dit
te maken heeft met de toetreding van de gemeenten
Baarn en Nieuwegein is het in 2013 mogelijk gebleken
om 96,4% van de aangeboden hoeveelheid grof
restafval via nasortering alsnog te recyclen. In 2012
was dit nog 78%, dus dat is een aanzienlijke verbetering van het recyclingpercentage.

“De hoeveelheid ingezamelde
harde kunststoffen is met
77% gestegen”
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Ingezameld huishoudelijk afval per gemeente in tonnen
Ingezameld huishoudelijk afval per gemeente in tonnen*		
Afvalsoort

Soest

Zeist

Nieuwegein

IJsselstein

Baarn

Totaal 2013

Totaal 2012

Totaal 2011

Papier

3.154

3.406

2.865

1.755

1.471

12.651

9.801

10.490

Flessenglas

1.243

1.836

1.131

687

688

5.585

3.486

3.549

36

52

1

18

0

107

88

43

192

214

215

151

0

772

607

503

Afvalsoort

Vlakglas
Textiel

Soest

Zeist

Nieuwegein

IJsselstein

Baarn

totaal 2013

Totaal 2012

Totaal 2011

KCA

89

118

85

39

36

367

326

270

GFT

5.378

5.894

3.937

1.962

2.399

19.570

16.346

15.892

285

308

389

186

151

1.319

1.033

1.015

1.073

841

550

792

1.089

4.345

2.661

2.506

250

302

226

142

110

1.030

794

898

1.264

1.405

1.043

490

254

4.456

3.597

3.791

Elektrische apparaten
Grof tuinafval
Metalen
Hout
Gips
Schoon puin
Reinigbare grond

50

59

0

34

0

143

113

61

985

1.356

892

443

611

4.287

3.345

3.760

371

485

454

271

279

1.860

1.233

1.137

269

288

424

0

140

1.121

970

994

Dakbedekking

41

101

0

1

28

171

127

170

Autobanden

11

11

5

0

3

30

23

27

92

37

77

58

24

288

163

97
836

Bouw- en sloopafval

Hard kunststof
Plastic verpakkingen

377

256

339

147

184

1.303

992

Herbruikbaar grof afval

1.180

1.498

1.721

1.007

815

6.221

3.735

0

Herbruikbare huisraad

287

192

0

0

0

479

358

258

Totaal

16.627

18.659

14.354

8.183

8.282

66.105

49.798

46.297

Afval ter verbranding (of te storten)
Afvalsoort

Soest

8.431

13.116

Zeist

Nieuwegein

IJsselstein

Baarn

Totaal 2013

Totaal 2012

Totaal 2011

Grof afval

44

56

64

38

30

232

1.053

5.229

Restafval
Asbest
Totaal

17

8.492

20

13.192

13.895
7

13.966

7.481
0

7.519

4.913
6

4.949

47.836
50

48.118

36.977
62

38.092

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

38.439
55

43.723
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Balans per 31december 2013
alle bedragen in euro’s				
31-12-2013

31-12-2012

ACTIVA
vaste activa

Materiële vaste activa					
Investeringen met economisch nut
			
10.707.100
8.883.200
Totaal vaste activa				

10.707.100

8.883.200

Vlottende activa

Voorraden					
Gereed product en handelsgoederen				
132.300
94.400

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar				
Overige vorderingen				
558.200
209.700
Liquide middelen					
Bank- kassaldi				
64.800
40.900
Overlopende activa				

885.300

269.100

Totaal vlottende activa				

1.640.600

614.100

TOTAAL ACTIVA				

12.347.700

9.497.300

Financieel

alle bedragen in euro’s				
31-12-2013
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31-12-2012

PASSIVA
Vaste passiva

Eigen vermogen					
Algemene reserve				
715.400
382.800
Bestemmingsreserve				
112.200
91.000
Nog te bestemmen resultaat				
823.600
353.800
Voorzieningen					
Voorzieningen personeel				
200.000
Voorziening groot onderhoud				
16.000
Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer					
Binnenlandse banken
			
4.070.000
Totaal vaste passiva				

5.937.200

4.310.000
5.137.600

Vlottende passiva		

Vaste schulden met een looptijd korter dan één jaar
				
Binnenlandse banken				
240.000
240.000
Banksaldi				
3.017.700
1.686.300
Overige schulden				
570.700
709.500
Overlopende passiva				

2.582.100

1.723.900

Totaal vlottende passiva				

6.410.500

4.359.700

TOTAAL PASSIVA				

12.347.700

9.497.300
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Overzicht van Baten en Lasten 2013
Lasten (alle bedragen in euro’s)
Omschrijving
Personeel
Algemeen
Huisvesting
Materieel
Directe kosten
Verwerking
Bedrijfsafval

Realisatie		
Gewijzigde		
Realisatie
2013		
begroting 2013		
2012
7.351.000 		
440.000 		
465.000 		
4.613.000 		
975.000
4.187.000 		
53.000 		

5.573.300
502.200
454.300
3.269.000
652.700
2.861.000
41.800

Totaal lasten
16.710.900 		 18.084.000 		
			
Resultaat voor bestemming reserves
823.600
217.000 		
			
Mutatie reserves
- 		
- 		
			
Resultaat na bestemming reserves
823.600 		
217.000 		

13.354.300

Baten (alle bedragen in euro’s)
Omschrijving

7.087.600 		
598.700 		
455.900 		
4.095.000 		
965.700 		
3.467.100 		
40.900 		

353.800
353.800

Realisatie		
Gewijzigde		
Realisatie
2013		
begroting 2013		
2012

DVO taken					
Gemeente Nieuwegein
3.241.600 		
3.391.000 		
3.325.500
Gemeente Soest
3.693.000 		
3.961.000 		
3.763.700
Gemeente Zeist
5.549.900 		
5.967.000 		
5.837.500
Gemeente IJsselstein
2.306.200 		
2.346.000 		
Gemeente Baarn
2.145.300 		
2.139.000 		
DVO taken
Werk derden
Bedrijfsafval
Vooruitgefactureerde omzet
Financiering

Totaal baten

16.936.000

17.804.000 		

12.926.700

257.400 		
58.400 		
20.000-		
302.700 		

166.000 		
77.000 		
- 		
254.000 		

424.300
63.000
294.100

598.500 		

497.000 		

781.400

17.534.500 		

18.301.000 		

13.708.100
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Grondslagen voor waardering
en resultaatbepaling
Inleiding

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

Grondslagen en waardering

De waarderingsgrondslagen zijn door het algemeen
bestuur vastgesteld op 29 november 2000. De vaste
activa zijn opgenomen tegen aanschaf- c.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, danwel lagere marktwaarde.
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
Voorraad
De waarderingsgrondslag van de voorraad is
gebaseerd op een vaste verrekenprijs onder aftrek van
een voorziening voor incourantheid.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale
waarde eventueel onder aftrek van een voorziening
voor oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn tegen nominale waarde
opgenomen.

Vaste passiva

De vaste passiva zijn tegen nominale waarde
opgenomen.

Voorzieningen

De voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale
waarde.

Vlottende passiva

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.
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Toelichting op de balans
ACTIVA		
				
Vaste activa							

Materiële vaste activa					
Boekwaarde
					
31-12-2013
Investeringen met economisch nut:					
grond en terreinen					
750.000
Bedrijfsgebouwen					
2.597.000
Vervoermiddelen					
5.194.700
Machines, apparaten en installaties					
1.933.000
Activa in ontwikkeling					
Overige materiële vaste activa					
232.400
					
10.707.100
					
					
			
Boekwaarde
Des- Investeringen Afschrijvingen
Boekwaarde
31-12-2012 investeringen			
31-12-2013
					
		
Grond en terreinen
750.000
750.000
Bedrijfsgebouw
2.702.900
59.400
165.300
2.597.000
Vervoermiddelen
3.734.500
1.268.6002.706.100
22.7005.194.700
Machines, apparaten en installaties 1.584.700
614.800
266.500
1.933.000
Activa in ontwikkeling
- 		
Overige materiële vaste activa
111.100
183.700
62.400
232.400
8.883.200
1.268.6003.564.000
471.500
10.707.100
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PASSIVA							
Vaste passiva		

Reserves		Saldo
		
31-12-2012
Algemene reserve		
Reserve regionale samenwerking		
Reserve eigen risico		
Nog te bestemmen resultaat		

382.800
25.000
66.000
353.800

Toevoeging
2013

Onttrekking
2013

Saldo
31-12-2013

332.600
21.200
823.600

353.800

715.400
25.000
87.200
823.600

		
827.600
1.177.400
353.800
1.651.200
						
De algemene reserve wordt tot een plafond van € 1.250.000 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 Toevoeging Onttrekking
Saldo
		
31-12-2012
2013
2013
31-12-2013
						
Personeel		
200.000
200.000
Groot onderhoud		
16.000
16.000
		

-

216.000

-

216.000

De voorziening personeel wordt aangehouden ter afdekking van de financiële risico’s van afvloeiing van personeel.		
						
De voorziening groot onderhoud is gevormd voor het in stand houden van het afvalbrengstation aan de
Zandbergenlaan in Zeist.						

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 € 110.000 per jaar.

Huurovereenkomst 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 € 196.000 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.
Een huurovereenkomst betreffende een deel van een bedrijfsterrein aan de Zuidergracht 62 te Soest voor de duur
van 5 jaar voor een bedrag van € 31.000 per jaar.
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Toelichting op het overzicht van
baten en lasten 2013						
Lasten
Personeel
De daling van de personele lasten met € 263.400 is ondermeer het gevolg van het niet invullen van vacatureruimte in de buitendienst en niet geraamde WIA- en ZW-uitkeringen.
Overzicht bezoldiging topfunctionarissen in de semipublieke en publieke sector (WNT).

Functie(s)
voorzitter
AB/DB

Aard van de
functie

Naam

Beloning

Werkgeversdeel van
voorzieningen
Belastbare vaste ten behoeve
en variabele
van beloningen
onkostenbetaalbaar op
vergoeding
termijn

topfunctionaris

J.H. Reusch

nihil

nihil

nihil

nvt

H.L. Witte

nihil

nihil

nihil

nvt

plaatsvervangend topfunctionaris
voorzitter AB/DB

Omvang
dienstverband

lid AB/DB

top functionaris F.J. Leenders

nihil

nihil

nihil

nvt

lid AB/DB

topfunctionaris

J. Baerends

nihil

nihil

nihil

nvt

lid AB/DB

topfunctionaris

M.G.M. de Jong

nihil

nihil

nihil

nvt

secretarisdirecteur

topfunctionaris

R.A. Schram

€ 98.873,-

€ 8.373,-

€ 25.455,-

1 FTE

Nog niet aangenomen Aanpassingswet
Het normenkader rondom de ‘Wet Normering
bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semi
publieke Sector (hierna: WNT) is bekrachtigd in het
Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr. 20140000106049 en de Regeling van de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van
26 februari 2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader
nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer.
Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de
mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014,
gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014,
de Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het
normenkader gehanteerd.

Algemeen
De hogere kosten van algemeen beheer van € 158.700
houden verband met het automatiseringsprogramma
en nabezorging van de afvalkalender.
Huisvesting
De huisvestingskosten zijn € 9.100 lager dan geraamd.
Dit wordt met name veroorzaakt door lagere kosten
van schoonmaak.
Materieel
De kosten van materieel en de inzamelmiddelen zijn
€ 518.000 lager dan geraamd. Dit is o.a. het gevolg van
het langer in gebruik houden van voertuigen, beëindiging
huurcontract van de wave machines en boekwinst op
verkocht materieel. De kapitaallasten van de inzamelmiddelen zijn lager dan geraamd door gefaseerde
plaatsing van ondergrondse containers. Tenslotte zijn
de kosten van vervanging van minicontainers lager
onder andere vanwege de invoering van het cms
waarbij eveneens nieuwe minicontainers zijn verstrekt.

Financieel

Directe kosten
De directe kosten dalen per saldo met € 9.300.
Geraamd uitbesteed werk is voor een deel met eigen
middelen uitgevoerd. Deze kosten zijn verantwoord
onder de kosten van personeel en materieel. De kosten
van gladheidbestrijding zijn te laag geraamd.
De kosten van wegenzout voor IJsselstein en Baarn
zijn niet begroot.
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Baten
DVO taken
De lagere omzet van € 766.500 wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door lagere verwerkingskosten van
restafval en hogere vergoedingen voor metaal, papier
en plastic en lagere kapitaallasten van inzamelmiddelen.

Verwerkingskosten
Werk derden
De verwerkingskosten zijn € 719.900 lager dan
De omzet werk derden is € 91.400 hoger dan geraamd
geraamd als gevolg van tariefsverschillen en verschildoor verrekening van oud verlof van Baarn en aanvullen in hoeveelheden. Tenslotte zijn niet geraamde
lende opdrachten van gemeenten.		
uitkeringen van het afvalstoffenfonds ontvangen voor
		
papier, plastic en glas.		 		
		
Bedrijfsafval
De kosten van het bedrijfsafval nemen af als gevolg
van het teruglopen van het klantenbestand.
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Paragrafen
1.

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

1.1.

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.

1.1.1. Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit wordt berekend uit de
posten: algemene reserve, bestemmingsreserve en de
stille reserves en bedraagt ultimo 2013 € 1.651.200,-.
Het bestuur van RMN heeft bepaald dat toekomstige
bedrijfsresultaten tot een plafond van € 1.250.000,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 meerwaarde 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 continuïteit van
de onderneming niet in gevaar te laten komen.

Weerstandscapaciteit
Externe risico’s

Effect

Uittreden deelnemende gemeenten

Vaste lasten

Wijziging externe wet- en regelgeving (Arbo, CAO, Milieu) Investeringen

€

€

Fin. impact

300.000

Kans

5% €

Fin. risico
15.000

1.500.000

4% €

60.000

Wijziging dienstverleningsovereenkomst

Vaste lasten

€

750.000

10% €

75.000

Monetair beleid overheid

Prijsontwaarding

€

200.000

5% €

10.000

Weer (gladheid, sneeuw, vorst)

Aansprakelijkheid

€

100.000

6% €

6.000

Natuurrampen

Aansprakelijkheid

€

300.000

1% €

3.000

Stakingen

Aansprakelijkheid

€

220.000

4% €

8.800

Internationale conflicten

Grondstofprijzen

€

250.000

10% €

25.000

Conjuctuur

Grondstofprijzen

€

250.000

4% €

10.000

Arbeidsmarkt

Aansprakelijkheid

€

300.000

5% €

15.000

Wereldhandel

Grondstofprijzen

€

250.000

10% €

25.000

Vergrijzing

Investeringen

€

175.000

10% €

17.500

Interne risico’s
Brand

Vervolgschade

€

100.000

1% €

1.000

Milieuschade

Vervolgschade

€

40.000

5% €

2.000

Bedrijfsongevallen

Aansprakelijkheid

€

100.00

5% €

5.000

Fraude en diefstal

Vervolgschade

€

200.000

3% €

6.000

Gesubsidieerde medewerkers

Personele kosten

€

50.000

19% €

9.500

Immobiliteit en leeftijdsopbouw personeel

Productiviteitsverlies/inhuur

€

300.000

15% €

45.000

Frequent en langdurig ziekteverzuim

Productiviteitsverlies/inhuur

€

600.000

9% €

54.000

Onderbezetting werkplaats

Productiviteitsverlies/inhuur

€

120.000

10% €

Totaal

€ 6.105.000

€

12.000

404.800
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1.2.

Onderhoud kapitaalgoederen

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 verzorgingsgebied. 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 verzorgingsgebied behaalde prestaties zijn
kwalitatief en kwantitatief van een hoger (constant)
niveau. Daarnaast zijn de voertuigen samen met de
buitendienstmedewerkers gezichtsbepalend voor
RMN. Een goed verzorgd wagenpark draagt bij aan de
veiligheid en vermindert de belasting van het milieu.
Met het oog hierop wordt door RMN veel 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 erop gericht om
een optimale verhouding te vinden tussen enerzijds de
hoogte van de kosten van onderhoud en anderzijds de
kapitaallasten als gevolg van aanschaf van nieuwe
voertuigen.

1.3.

Financiering

De treasury-functie ondersteunt de uitvoering van de
programma’s. De treasury-functie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die
niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle
beslissingen in een complexer geworden geld- en
kapitaalmarkt. Er zijn aan de uitvoering van de
treasury-functie budgettaire gevolgen verbonden,
onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Het beleid
van RMN voor de financieringsfunctie is vastgelegd in
de financiële verordening welke in 2010 opnieuw is
vastgesteld.
1.3.1. 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)
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E.e.a. met inachtname van de wettelijke normen van
kasgeldlimiet en renterisiconorm.
1.3.2. Risicobeheer
1.3.2.1. 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, kasgeld
leningen 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.
1.3.2.2. 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 (zie pagina 46) blijkt dat het renterisico op
de vaste schuld in de periode 2015 - 2019 binnen de
wettelijke gestelde normen blijft.
1.3.2.3. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille
De kredietfaciliteit bestaat in de eerste plaats uit een
bij de BNG aangehouden: ‘Krediet in rekening-courant’.
De rente is gebaseerd op het interbancaire daggeld
tarief, 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 in acht
name van de kredietlimiet van maximaal € 7,5 mln.
In de rendementsnota is vastgelegd dat tot maximaal
30% in de behoefte aan financiering met kortlopende
kredieten kan worden voorzien.
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Renterisiconorm op vaste schuld (bedragen x € 1.000)
Renterisiconorm

2015

2016

2017

2018

Renterisico (aflossingen en renteherzieningen)

403

403

403

403

Het bij ministriele regeling vastgestelde percentage

20%

20%

20%

20%

3.470

3.531

3.602

3.674

Renterisiconorm (begrotingstotaal x 20%)
Totaal

3.067

3.129

3.199

3.272

Overzicht langlopende leningen (bedragen in euro’s)
Looptijd

Stand per
31-12-2013

Stand per
31-12-2014

Stand per
31-12-2015

Rente % Aflossing

Jaarlijkse
aflossing

2011-2021

750.000

750.000

750.000

3,30% einddatum

2011-2026

433.334

400.000

366.666

3,29% lineair

2011-2041

1.866.666

1.800.000

1.733.334

3,97% lineair

66.666

2012-2022

1.260.000

1.120.000

980.000

1,99% lineair

140.000

1.137.500

4,00% lineair

2014-2022
Totaal

-

4.310.000

1.300.000

5.370.000

4.967.500

0
33.334

162.500

3.272

402.500

Vanwege de wijze van bevoorschotting door de deelnemende gemeenten, vooraf per kwartaal, is de financierings
behoefte het grootst aan het einde van elk kwartaal. De onderstaande tabel geeft de financieringsbehoefte per
ultimo van het jaar aan.

Financieringsbehoefte (bedragen in miljoenen euro’s)
Begrote stand per 1 januari
Niet opgenomen krediet

2015

2014

0,0

0,0

8,2

7,3

Opname krediet

0,3

1,3

Aflossingen krediet

0,4

0,4

Stand per 31 december

8,1

8,2
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1.3.2.4. Relatiebeheer
In het begrotingsjaar worden geen veranderingen
voorzien in de relatie met de huisbankier.
1.3.2.5. 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.
1.3.2.6. Organisatie
In 2005 is de financiële verordening door het
algemeen bestuur vastgesteld. De uitgangspunten
voor het financiële beleid, het financieel beheer en
de inrichting van de financiële organisatie van de
gemeenschappelijke regeling zijn daarin nader
uitgewerkt.
1.3.2.7. Informatievoorziening
In 2014 wordt overgestapt naar een nieuw boekhoudpakket voor de financiële functie. Het boekhoudpakket
wordt geïntegreerd in het nieuwe ERP systeem.

1.4.

Bedrijfsvoering

1.4.1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid
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.
1.4.2. Samenwerking/regionale gebondenheid
Maatschappelijke verantwoordelijkheid komt tot
uiting in de samenwerking van RMN met andere
partijen, waaronder:
Partijen die betrokken zijn bij het beheer van de
openbare ruimten, zoals groenaannemers,
handhaving, openbare werken, waterschap,
kringloopcentra in de deelnemende gemeenten en
sociale werkvoorzieningen.
Scholen en verenigingen, gezamenlijk inzamelen
van papier
Buurtverenigingen/wijkbureaus
Met deze partijen wordt samengewerkt of samenwerking gezocht bij het o.a. blad- en zwerfafval opruimen,
inzamelen oud papier en participatie bij het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.
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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 de locatie na afloop weer schoon opleveren en
zorgdragen voor een goede afvalvoorziening.
1.4.3. Milieu
RMN heeft een gecertificeerd ISO-14001 milieuzorg
systeem. Het wagenpark en materieel voldoen aan
de strengste milieueisen. RMN is in het bezit van de
vereiste milieuvergunningen voor de door haar
beheerde afvalbrengstations en zorgt middels interne
audits voor waarborging van het naleven van de
gestelde eisen.
In 2013 ontving RMN de Lean and Green award.
Deze award wordt toegekend na overleggen van een
plan om minimaal 20% reductie op CO2 uitstoot te
realiseren. Het plan van RMN voorzag in 43% reductie
op CO2 uitstoot, te realiseren in 2 jaar. Een half jaar na
presentatie van dit plan is reeds 37% reductie gerealiseerd.
Naast CO2 reductie op de eigen bedrijfsvoering draagt
RMN een belangrijke bijdrage aan CO2 reductie als
gevolg van het gescheiden inzamelen van afval. Uit de
benchmark gegevens blijkt dat de CO2 reductie door
gescheiden inzameling van 2011 naar 2012 is gestegen
van 12.859 ton CO2 reductie naar 14.499 ton CO2
reductie.
Door actieve advisering aan de deelnemende gemeenten
geeft RMN invulling aan de medeverantwoordelijkheid
van duurzaam afvalbeheer.
1.4.4. Personeel
Het werk van RMN is afhankelijk van de factor mens.
RMN hecht grote waarde aan goed werkgeverschap.
RNM heeft een actieve OR die nauw wordt betrokken
bij de bedrijfsvoering en beleidsvorming van RMN.
RMN heeft een evenementen commissie die is
opgericht door enthousiaste medewerkers. Regel
matig verzorgen zij afwisselende activiteiten voor het
personeel. Tweemaal per jaar organiseert RMN een
personeelsbijeenkomst. Alle RMN medewerkers van
de verschillende vestigingen komen hier bij elkaar om
geïnformeerd te worden over de gang van zaken
binnen de organisatie.
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1.4.5. Duurzaam werken
RMN volgt de ontwikkelingen op de markt van afval en
reiniging op de voet en past nieuwe technieken of
werkmethoden die een verbeterd resultaat opleveren
op financieel- en/of milieugebied zo spoedig mogelijk
in haar bedrijfsvoering toe. Ook geeft RMN invulling
aan veranderd beleid/wetgeving zoals de verplichting
voor inzameling van plastic verpakkingsafval.
Enkele recent gekozen richtingen:
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
containers
Invoering van het Container Management Systeem
(CMS), ook wel containerregistratie genoemd.
De beleidsadvisering van RMN aan de gemeenten is
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.

1.4.6. 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 valt te denken aan thema’s als
kinderarbeid of mensenrechten. Per 2015 moeten
alle overheden, rijksoverheid, provincie, gemeente,
waterschappen voor 100% duurzaam inkopen.
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 productie
middelen conform de gestelde eisen in de Europese
wetgeving.

Financieel
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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 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigings
bedrijf Midden Nederland gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2013 en het overzicht van baten en lasten over 2013 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 in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting
en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag,
in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
Het dagelijks bestuur is tevens 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 voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving 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.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en de ‘Beleidsregels toepassing
WNT’, inclusief het controleprotocol WNT. 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.
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, alsmede in het kader van
de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, 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.

Financieel

51

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria 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.
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 van Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa
en passiva per 31 december 2013 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten en de “Beleidsregels toepassing WNT”.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties
over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in
dat de bedragen in overeenstemming zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, zoals vermeld in het referentiekader.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge Artikel 2:393, lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9
Boek 2 BW is opgesteld, en of de in Artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.
Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in Artikel 2:391, lid 4 BW.

Arnhem, 23 mei 2014
Ernst & Young Accountants LLP
drs. J.M.A. Drost RA
Partner
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