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4 Voorwoord

Voorwoord
Het thema van 2014 ‘aan de slag’ is niet voor niets gekozen. 

De in dit jaarverslag opgenomen artikelen laten zien dat 

we op alle fronten aan de slag zijn gegaan om RMN  

toekomstbestendig te maken. 

Bestuurlijk is ingezet op de ontwikkeling van de nieuwe toekomstvisie voor RMN.  
De vraagstukken daarbij waren onder andere: welke omvang is voor RMN de meest 
wenselijke, uit hoeveel gemeenten kan RMN bestaan en welke kenmerken moeten 
deze gemeenten hebben, hoeveel woonaansluitingen kan RMN bedienen en welke 
taken maken RMN een sterk en toekomstbestendig bedrijf.

Bij deze discussie is niet uit het oog verloren dat RMN een overheidsorganisatie is 
waarbij voortdurend een goede balans tussen bedrijfsmatig werken en overheids-
verantwoordelijkheid moet worden gezocht. Opdrachtgevers verwachten flexibiliteit 
in handelen en snel reageren op onverwacht voorkomende situaties. Eigenaren (zijnde 
dezelfde gemeenten), verwachten efficiënt en bedrijfsmatig werken. Ondanks dat dit 
met elkaar kan conflicteren hebben gemeenten uitgesproken tevreden te zijn over de 
wijze waarop RMN uitvoering geeft aan de opgedragen taken.

De dienstverlening moet uiteraard tegen aanvaardbare kosten worden uitgevoerd.  
De kostprijs is belangrijk. Service en de kwaliteit van dienstverlening wordt nadrukke-
lijk als prioriteit aangegeven.

Naast in goed overleg praten over toekomstige strategieën is binnen het bestuur  
ook een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling onderwerp van gesprek.  
Deze moet aangepast worden in verband met de nieuwe wetgeving en de inpassing 
van toekomstige RMN-taken. In 2015 wordt de gewijzigde gemeenschappelijke 
regeling aan de gemeenteraden aangeboden.

De organisatie heeft zich in 2014 ingezet op het verbeteren van dienstverlening  
naar inwoners (onder andere met een digitale afvalkalender) en opdrachtgevers  
ten behoeve van verbeterde en efficiëntere dienstverlening, zoals de invoering  
van ondergrondse containers en de invoering van minicontainers voor papier.  
Deze verbeteringsslagen zijn sneller opgeschreven dan uitgevoerd. Om hier uitvoering 
aan te geven zijn er in de gehele organisatie, op alle fronten, acties genomen.  

Samen met de gemeenten zijn we aan de slag gegaan met het regionaal afvalbeleids-
plan. Voor 2025 is de ambitie uitgesproken om maximaal 100 kilogram restafval per 
inwoner te produceren. De eerste tussenstap (200 kg in 2015) komt al flink dichtbij nu 
in 2014 al 210 kilogram per inwoner is gehaald.

Voor het aankomende jaar staan er nog diverse projecten in de steigers. Projecten die 
veelal voorbereid en/of uitgevoerd moeten worden, terwijl gelijktijdig aandacht voor 
voortdurende verbetering van de bestaande dienstverlening dient plaats te vinden. 
Met betrekking tot de organisatie rondom de projecten moet nadrukkelijk gekeken 
worden of deze passen binnen de beschikbare capaciteit en de gewenste prioriteit. 
Het jaarverslag doorlezend kan ik niet anders concluderen dat we niet alleen trots 
kunnen zijn op alles wat we het afgelopen jaar hebben neergezet, maar ook met 
vertrouwen kunnen uitkijken naar de volgende jaren. Langs deze weg bedank ik alle 
medewerkers, het bestuur en de gemeentelijke contactpersonen voor de manier 
waarop iedereen zich heeft ingezet om RMN verder te brengen naar een toekomst-
bestendig gemeenschappelijke bedrijf dat aan ieders verwachtingen kan voldoen. 

Rob Schram
Secretaris Directeur
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Bestuur
Y.C. Kemmerling 
Wethouder gemeente Soest Voorzitter AB/DB
 
V.G.M. van den Berg 
Wethouder gemeente IJsselstein Lid AB/DB
 
 P. Snoeren 
Wethouder gemeente Nieuwegein Lid AB/DB
 
 M. Breukelaar 
Wethouder gemeente Baarn Lid AB/DB
  
R. Luca 
Wethouder gemeente Zeist Lid AB/DB

Verzorgingsgebied
Gemeenten Baarn, Nieuwegein, Soest, IJsselstein en Zeist
Aantal inwoners: 226.370*
Aantal aangesloten huishoudens: 100.349

* Bron: CBS, demografische kerncijfers per gemeente 2014
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Bestuursvoorzitter 
aan het woord

RMN is 2014 met een compleet nieuw 
bestuur begonnen. Hoe heeft u dit ervaren? 
Het bestuur ervaar ik als vernieuwend  
en verfrissend. Ik ben me er nauwelijks 
bewust van dat het een heel nieuw 
bestuur is. Ik merk dat alle bestuursleden 
heel betrokken zijn en dat we vaak op 
dezelfde lijn zitten. Dat werkt heel 
prettig. Omdat we samen gestart zijn 
hebben we hetzelfde vertrekpunt. 

Het voorzitterschap heb ik ervaren  
als een leuke uitdaging. Een nieuwe 
portefeuille en dan ook meteen voorzit-
ter. Dat dwingt je om de materie meteen 
voldoende eigen te maken en na te denken 
over de invulling van het voorzitterschap. 
Ik denk dat ik dat op een vernieuwende 
manier gedaan heb. In het verleden werd 
het begrip ‘voorzitter van het dagelijks 

bestuur’ binnen RMN niet als zodanig 
gehanteerd. Daar heb ik verandering in 
gebracht. De invulling die ik eraan heb 
gegeven brengt natuurlijk ook meer 
verantwoordelijkheid met zich mee.  
Je bent meer in gesprek om erachter te 
komen wie is RMN, waar houdt RMN zich 
mee bezig, welke koers vaart het bedrijf 
en hoe kun je daarop inspelen. 

Welke doelen heeft het bestuur gesteld  
en wat is daarvan bereikt?
De koers was niet helder en eenduidig  
en er lagen verzoeken van gemeenten 
om toe te treden. We hebben met alle 
betrokken gemeenten een koersbepaling 
gedaan. We hebben gekeken hoe RMN 
het beste in balans is en welke omvang 
daarbij past. De strategische bedrijfsnota 
is daarvan het resultaat. Hierin staat 

Yvonne Kemmerling is sinds 2010 wethouder bij de  

gemeente Soest. Milieu en duurzaamheid zijn sinds vorig 

jaar onderdeel van haar portefeuille. In 2014 is zij tevens 

benoemd als voorzitter van het dagelijks bestuur van RMN. 
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voorop dat alle gemeenten blij zijn met 
RMN. Verder hebben we vastgesteld dat 
RMN de taken die zij nu doet het beste 
doet en dat de schaalvergroting beperkt 
moet blijven. Het doel is een goed 
aangestuurd en gezond bedrijf. Nu wordt 
er met de gemeenten gesproken over de 
optimale schaalgrootte en randvoor-
waarden voor eventuele taakuitbreiding. 
RMN is een goed bedrijf. Daarom kunnen 
we het ons nu ook veroorloven om na te 
denken over de toekomst. 

Waar bent u het meest trots op?
Het vaststellen van de strategische koers. 
Het leuke daaraan is het in harmonie  
in gesprek zijn met de deelnemende 
gemeenten en ervoor zorgen dat alle 
belangen in beeld komen. De betrokken-
heid is er en iedereen is er bewust mee 
bezig en voelt zich er goed bij dat we  
dit zo doen. Ik ben ook trots op RMN  
als organisatie. De kwaliteit van de 
dienstverlening is goed en RMN probeert 
vernieuwende zaken op te pakken vanuit 
het beleidsplan van Afval naar grondstof 
dat we regionaal hebben opgezet. 

Welke uitdagingen zijn er geweest?
De grootste uitdaging is nog steeds hoe 
je een andere mindset creëert bij de 
inwoners. De gemeente Soest heeft 
bijvoorbeeld geld teruggekregen omdat 
we het afval beter scheiden. Oftewel: 

grondstoffen zijn waardevol. Door het 
afval goed te scheiden doe je recht aan 
het milieu en je profiteert van de 
opbrengst ervan. Het mes snijdt dus aan 
twee kanten. Het zou mooi zijn als de 
inwoners dit ook gaan beseffen. 

Waar ligt naar uw idee de kracht van dit 
bestuur?
Dankzij de goede onderlinge sfeer 
kunnen we constructief naar elkaar 
kijken en de inzamelresultaten binnen  
de afzonderlijke gemeenten met elkaar 
vergelijken. Wat gaat goed, of juist niet, hoe 
komt dat, wat kunnen we daarvan leren. 

Waar denkt u aan bij de term ‘aan de slag’ 
als het gaat over RMN en/of het bestuur?
Op alle niveaus moeten we aan de slag 
om de toekomstvisie van het bedrijf 
verder vorm te geven en daarbij het 
milieu het beste te dienen en ook: op 
welke wijze gaan we aan de slag met  
de uitdaging om mensen te activeren  
om daaraan bij te dragen.  
In Soest zijn we extra trots op het nieuwe 
afvalbrengstation dat er gebouwd gaat 
worden. Dat geeft RMN een nieuwe impuls 
en laat zien dat we van deze tijd zijn. 

Wat is uw persoonlijke visie op samen-
werken?
Samenwerken doe je niet in je eentje!  
Als je dit werkelijk invulling geeft, 

vergroot dat de betrokkenheid bij het 
onderwerp. Op die manier versterk je 
elkaar, ben je gemotiveerd om het beste 
eruit te halen en neemt iedereen zijn 
eigen verantwoordelijkheid. 

Wat is uw persoonlijke visie op duurzaam-
heid? 
We hebben de verplichting zo goed 
mogelijk met onze planeet om te gaan. 
De boodschap ‘afval is grondstof’ gaat 
gelukkig bij steeds meer mensen landen 
en steeds meer mensen zijn bereid om 
eraan bij te dragen. Wat me wel zorgen 
baart is de plastic soep in zee en hoe 
makkelijk het plastic in zee belandt als je 
even niet oplet. Ik hoop dat ze in landen 
waar de economie snel groeit, zoals het 
voormalige Oostblok, China en India, op 
tijd beseffen dat ze ook aan het milieu 
moeten denken. Bij duurzaamheid denk 
ik ook aan een circulaire economie 
waarbij we grondstoffen hergebruiken 
zonder nieuwe grondstoffen te hoeven 
delven. Dat we toekunnen met de 
grondstoffen die er nu zijn en dat we het 

hergebruik bekostigen met de opbrengst 
van de gebruikte grondstoffen. 

Wat is uw visie op RMN? Wat hoopt u in 
de toekomst als bestuur nog te bereiken?
RMN heeft een uitstekend imago.  
De deelnemende gemeenten zijn trots 
op RMN. RMN is goed bezig met het 
uitvoeren van de taken waar de gemeen-
schappelijke regeling voor opgericht is.  
Ik hoop dat de zaken die nu in gang zijn 
gezet vanuit de strategische beleidsnota 
in deze vier jaar geeffectueerd worden en 
dat we er ook echt wat van gaan merken. 
Ik hoop ook dat inwoners de gezamenlijke 
visie zoals verwoord in het grondstoffen-
beleidsplan zullen gaan begrijpen en 
accepteren en dat we nog meer dan we 
al doen als voorbeeld gaan dienen van 
een goed georganiseerde en milieu-
bewuste organisatie.

Heeft u nog een persoonlijke boodschap 
voor de lezer van dit jaarverslag?
Ambitie hebben is goed, zeker als het om 
het milieu gaat! 

RMN heeft een uitstekend imago. 
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Brand in perscontainer afvalbrengstation  
IJsselstein
In de nacht van 7 op 8 januari is er brand ontstaan in  
de perscontainer voor het restafval op het afvalbreng-
station IJsselstein. Gelukkig is de schade beperkt 
gebleven tot de container zelf.

Nieuwe verhuur containers
RMN heeft nieuwe 240 liter mini containers aange-
schaft die worden gebruikt bij verhuur van containers 
bij evenementen. Aan het uiterlijk is duidelijk te zien 
waarvoor de containers bedoeld zijn. 

Niet meer gecombineerd inzamelen van afval
RMN heeft ervoor gekozen geen afvalstromen meer 
gecombineerd tussen verschillende RMN gemeenten in 
te zamelen. Gecombineerd wil zeggen dat één inzamel-
route meerdere gemeenten bestrijkt. Dit gebeurde 
bijvoorbeeld bij het legen van de verzamelcontainers 
voor plastic tussen Soest en Zeist en het legen van de 
ondergrondse restafvalcontainers tussen Soest en Baarn.

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen moest er 
geïnvesteerd worden in de weeg systemen die gebruikt 
werden voor het wegen van de containers. De kosten 
hiervoor wegen niet op tegen mogelijke alternatieven. 
Bijvoorbeeld het aanpassen van routes of tussentijds 
lossen. 

JANUARI FEBRUARI/MAART
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Filmdebuut
Een RMN-medewerker heeft zijn filmdebuut gehad bij 
een introductiefilm van de leverancier van een persende 
ondergrondse container. De medewerker is gefilmd 
tijdens het legen van de persende plastic container in 
Soest, die in het kader van een proef is geplaatst. Het 
filmpje is te vinden op: http://youtu.be/HnVDM35fpdQ

Aanschaf kleine veegmachine 
In 2014 heeft RMN een kleine veegmachine aangeschaft 
voor het vegen van het centrum en de winkelgebieden 
van Zeist en Soest. Het voertuig komt in de plaats van 
twee kleine veegmachines. 

Voordat we tot de aanschaf van dit voertuig zijn 
overgegaan hebben we verschillende machines onder 
wisselende omstandigheden getest op veeg- en 
rijeigenschappen. De Schmidt Swingo kwam daarbij  
als beste uit de bus. 

De machine is smal, heeft 4-wielbesturing en een zeer 
korte draaicirkel. Dit maakt het voertuig uitermate 
geschikt voor kleine hoekjes in winkelstraten en 
voetgangersgebieden.

Ingebruikname Olympus vuilniswagen 
In februari is de nieuwe Olympus vuilniswagen in 
IJsselstein in gebruik genomen. De sleutels zijn officieel 
overgedragen aan de vaste chauffeur. Dit ging gepaard 
met uitgebreide gebruiksinstructies van de leveranciers. 

De machine is uitgerust met extra brede banden  
en heeft een topsnelheid van 55 km/uur. Zo kan de 
bestuurder zich snel verplaatsen tussen Zeist en Soest. 
Het voertuig is begin november afgeleverd.
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Besparing groenstromen Soest, Zeist en Baarn
Sinds 1 maart gaan de groenstromen, van de gemeenten 
Soest, Zeist en Baarn ter verwerking naar Van Dorresteijn 
te Soest. Hieronder vallen ook de groenstromen van de 
afvalbrengstations.

Vanwege de prijsontwikkelingen op de markt blijft het 
totaal bedrag van de verwerkingskosten van de groen-
stromen onder de Europese aanbestedingsgrenzen. 
Daarom heeft RMN zelf de contractonderhandelingen 
kunnen voeren met de verschillende partijen. De drie 
gemeenten hebben daardoor een nieuw contract 
kunnen afsluiten. Per gemeente wordt er nu rond de  
€ 25.000,- per jaar bespaard op deze verwerkingskosten.

Nieuwe Ondernemingsraad
Sinds maart heeft RMN een (bijna) geheel nieuwe 
Ondernemingsraad. De OR is deze keer tot stand 
gekomen zonder verkiezingen. In het reglement van de 
OR is vastgelegd dat tot vijf kandidaten geen verkiezin-
gen nodig zijn. De nieuwe OR heeft twee cursus dagen 
gehad in maart en april. Daarbij zijn de voorzitter en de 
secretaris benoemd. 

Nieuw voertuig voor zware ondergrondse containers
In maart is in IJsselstein een nieuw voertuig voor de 
ondergrondse inzameling in gebruik genomen.  
Het voertuig bestaat uit een DAF CF 85 chassis met een 
HMf kraan en een afzetbare Schenk inzamel perscontai-
ner. De kraan heeft een capaciteit van maar liefst 26 ton 
meter en is daarmee de sterkste kraan die RMN bezit. 
Deze is uitermate geschikt om zware ondergrondse 
containers op grotere afstand te tillen. 
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APRIL
Afvalroadshow naar RMN
RMN heeft de bus die gebruikt is voor de campagne 
‘Doe meer met afval’ overgenomen van de AVU. De bus 
is een rijdende tentoonstelling over hergebruik van 
afval. Bekeken wordt of de bus – na een grondige 
opknapbeurt – onderdeel kan gaan uitmaken van de 
schoolexcursies. 

Laadpunt elektrische voertuigen
RMN heeft een laadpunt gekregen voor elektrische 
voertuigen bij het hoofdkantoor in Soest. Met behulp 
van dit laadpunt kunnen accu’s van hybride auto’s in 
drie uur weer volledig opgeladen worden. De laadpaal 
bij RMN is uitgerust met twee laadpunten. Bij de 
receptie ligt een pas waarmee de paal geactiveerd kan 
worden. RMN hoopt met dit laadpunt een (klein) 
steentje bij te dragen aan het verder terugdringen van 
de CO2-uitstoot.   

Excursie met Kringloop
RMN is benaderd door de Kringloop in Soest met de 
vraag of ze een keer mochten meekijken bij een excursie 
op ons afvalbrengstation. Omdat de Kringloop in Soest 
grenst aan het afvalbrengstation,  zagen zij regelmatig 
groepjes schoolkinderen over het terrein van RMN lopen. 
Dit vonden ze zo leuk dat ze wilden onderzoeken of zij 
zelf ook excursies konden gaan geven. Al snel kwamen 
we op het idee om bij wijze van proef een gezamenlijke 
excursie te organiseren.

Twee scholen mochten na een excursie bij RMN 
aansluitend bij de Kringloop op bezoek. De kinderen  
vonden het geweldig. De Kringloop biedt inmiddels  
op kleine schaal schoolexcursies aan via de NME.  
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Complimenten na Koningsdag

Onderstaand bericht ontvingen we van een inwoner  
van IJsselstein (via de gemeente):

Geacht gemeentebestuur,

Graag willen we u als inwoners van de binnenstad 
complimenteren voor het snelle en goede schoonmaken 
van het centrum na Koningsdag. Om 18.30 was er niets 
meer te zien van de festiviteiten. Alles was keurig aan 
kant. Onze complimenten!

Inventarisatie risico’s werkplek
Er is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 
uitgevoerd door de arbodienst. Daarbij is gekeken wat 
de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op de 
werkplek zijn. Dit is aan het MT gerapporteerd met  
een advies. 

Europese aanbesteding zijladers 
De firma Geesinknorba is winnaar van de Europese 
aanbesteding zijladers 2014. Voorafgaand hebben de 
vaste zijlader chauffeurs van RMN de drie kans hebben-
de voertuigen uitgebreid getest op gebruiksgemak.  
Ook de RMN-werkplaats heeft de auto’s gedegen 
onderzocht. Het voertuig van Geesinknorba kwam 
hierbij als beste uit de bus. De zijladers zijn begin 2015 
afgeleverd.

RMN-directeur Rob Schram en Arthur Hoffmann,  
Branch Manager Benelux van Geesinknorba tijdens de 
ondertekening van het contract.
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Verbeteringen werkplaats 
RMN heeft nieuwe apparatuur aangeschaft voor de 
werkplaats in Soest, zodat werkzaamheden eenvoudiger, 
sneller en doeltreffender kunnen worden uitgevoerd.  
Er is bijvoorbeeld een nieuwe hefbrug aangekocht,  
met een hefcapaciteit van maar liefst 8.000 kg en  
een apparaat om elektronische systemen te kunnen 
uitlezen. Ook is er een multifunctioneel airco-service-
apparaat aangeschaft.

Gaslekken opsporen
Alle vrachtauto’s, veegmachines en de meeste overige 
voertuigen van RMN (uitgezonderd de voertuigen voor 
de gladheidbestrijding) zijn voorzien van een airco. 
Daarvan moeten het koelgas en de olie regelmatig 
vervangen worden. Dit kan snel en efficiënt met dit 
airco-serviceapparaat, dat na installatie en programme-
ring geheel zelfstandig het aircosysteem kan leeghalen 
en met de juiste hoeveelheden weer kan vullen. Het 
afgezogen koelgas (dat schadelijk is voor de ozonlaag) 
wordt bovendien her gegenereerd. Het apparaat kan ook 
gebruikt worden om gaslekken in het aircosysteem op 
te sporen.

Toekomstdroom

Onderstaand bericht ontvingen wij begin juni:

Aan: info
Onderwerp: Bedankt!

Geachte ontvanger, 

Graag willen wij jullie van harte bedanken dat jullie 
onze zoon uit de gemeente Nieuwegein een paar 
uurtjes hebben meegenomen.

Fijn dat jullie ook onze autistische zoon de kans hebben 
gegeven om een kliko te legen, hij heeft het geweldig 
gehad.

Nu staat zijn droom voor volwassenheid over 7 jaar vast, 
hij wordt zeker vuilnisman.

Nogmaals dankjewel! 

(Om privacyredenen is de naam van de afzender 
verwijderd).
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MEI/JUNI
Nieuwe Ginaf vrachtauto 
In maart heeft RMN een nieuwe vrachtauto voor vervoer 
van afzetcontainers in gebruik genomen. De vrachtauto 
heeft een hoog netto laadvermogen van 18.745 kilogram 
en is daarnaast voorzien van een afzetsysteem voor 
afzetcontainers met een optrekvermogen van meer dan 
20 ton.

Daarmee is deze auto geschikt voor het vervoeren van 
de grootste en zwaarste containers die RMN in haar 
wagenpark heeft, met een inhoud van 40 m3. De wagen 
kan ook kleinere containers vervoeren.

Verrast met plant
Een RMN-medewerker werd verrast met een fleurige 
plant, nadat hij ervoor had gezorgd dat een verloren  
portemonnee bij de eigenaresse kon worden terug 
bezorgd. De medewerker vond de portemonnee op 
straat en leverde hem in bij het loket gevonden  
voorwerpen op het gemeentehuis in Soest. 

Herhalingscursussen BHV
Er hebben twee herhalingscursussen voor de Be-
drijfshulpverlening (BHV) plaatsgevonden. Daarbij  zijn 
er praktijkoefeningen uitgevoerd, zoals: de beademing 
van oefenpoppen, het gebruik van de Automatische 
Externe Defibrillator (AED) en een brandoefening met 
slachtoffers. De cursus is afgesloten met een brain-
stormsessie hoe de BHV binnen RMN verder verbeterd 
kan worden. 
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Hardlopen in IJsselstein
Op 7 juni 2014 is de IJsselsteinloop voor de 32ste keer 
georganiseerd. RMN liep voor het eerst mee. Ondanks  
de voor Nederlandse begrippen uitzonderlijke warmte, 
heeft iedereen de finish weten te halen. 

Alleskunner voor veegdienst
De oude LM Trac had een kapotte aandrijfmotor.  
Omdat repareren niet rendabel meer was is besloten 
een nieuwe vervangende machine aan te schaffen.  
Deze nieuwe machine is uitgerust met een onkruidborstel 
en een hondepoepzuigunit. Aan de machine kan ook een 
sneeuwborstel gekoppeld worden om fietspaden 
schoon te maken bij sneeuwval. 

Afvalbeleidsplan een feit
RMN heeft in opdracht van de gemeenten Baarn, 
Bunschoten, Nieuwegein, Soest, IJsselstein en Zeist  
een regionaal afvalbeleidsplan opgesteld. In dit plan 
adviseert RMN de betreffende gemeenten onder andere 
om omgekeerd inzamelen in te voeren en de afval-
brengstations te voorzien van een identificatie en 
registratiesysteem. De aanbevelingen moeten bijdragen 
aan een hoger afvalscheidingspercentage in de gemeen-
ten. Het plan is eind mei aangeboden aan de gemeen-
ten. Het is aan de gemeenten zelf in hoeverre zij de 
aanbevelingen overnemen.

regionaal afvalbeleidsplan 2014 - 2018
van afval    naar grondstof

baarn  –  bunschoten  –  nieuwegein  –  soest  –  ijsselstein  –  zeistRMN_kaft_beleidsplan.indd   1

20/05/14   12:37
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JULI

Klacht snel opgelost
Een inwoonster uit Soest diende per e-mail een klacht in 
over het vastzitten van de klep van de verzamelcontainer 
bij de flats aan de Wiardi Beckmanstraat. Zij vergat 
daarbij het huisnummer door te geven dat nodig is om 
er melding van te kunnen maken. Toen de Afdeling 
Publiekscontacten haar daarover mailde stuurde zij 
onderstaande reactie:

Mevrouw, mijnheer, ik hoor net van de buren dat zij ook 
al gebeld hebben over dat probleem. En ook nog zie ik, 
dat het probleem is opgelost. Compliment aan RMN!  
Zo snel opgelost. Hartelijk bedankt.

‘Nieuw’ strooivoertuig 
Voor Zeist is een strooivoertuig aangeschaft. Het is een 
voormalig brandweervoertuig dat al een aardige leeftijd 
heeft bereikt en toch heel weinig kilometers heeft 
gedraaid. Dankzij een 4-wielaandrijving kan het voertuig 
ook onder zeer gladde omstandigheden prima zijn werk 
doen. Verder kan er gemakkelijk een strooier op en af 
gezet worden die ook uitwisselbaar is met andere 
auto’s. Het voertuig heeft een automatische versnel-
lingsbak, zodat het werk voor de chauffeur aanzienlijk 
lichter wordt. 

Leerzaam
Leerlingen van het Christelijk Lyceum Zeist hebben een 
ochtendje meegekeken op het afvalbrengstation in  
Huis ter Heide. Een RMN-medewerker begeleidde de 
jongens over het terrein en gaf uitgebreid uitleg over 
het Klein Chemisch Afval. Ook konden ze een kijkje 
nemen in de grof afval vuilniswagen. De meekijk ochtend 
was onderdeel van een 20-urige stage die de leerlingen 
naast hun school moeten volbrengen. In het afsluitende 
gesprek hebben de jongens laten weten het erg leuk te 
hebben gevonden. 
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SEPTEMBERAUGUSTUS
Van minicontainer naar ondergrondse container
RMN is in Nieuwegein gestart met het plaatsen van 
ondergrondse verzamelcontainers voor restafval bij 
hoogbouw waarbij bewoners gebruik maken van 
minicontainers. De eerste vijf containers zijn geplaatst 
aan de Rijtuigendrift. Deze locatie heeft voorrang 
gekregen omdat het plaatsen van een ondergrondse 
container een nadrukkelijke wens was van de bewoners. 
Dit is gebleken uit onderzoek van de gemeente. 

Asbest
In augustus troffen twee RMN-medewerkers asbest  
aan tijdens het legen van een verzamelcontainer aan  
de Italiëlaan in IJsselstein. RMN heeft handhaving 
ingeschakeld, die een extern bedrijf liet komen voor 
nader onderzoek. Gelukkig bleek het te gaan om asbest 
gelijkend materiaal. Aangezien dit materiaal niet 
gevaarlijk is kon RMN het materiaal zelf uit de container 
verwijderen. RMN heeft het materiaal volgens voor-
schrift verpakt in asbestzakken en afgevoerd. 

Nasleep hevige regen
In IJsselstein kregen we te maken met de nasleep van de 
hevige regen. De ondergrondse containers op de pleinen 
aan de Televisiebaan in IJsselstein liepen vol. Nadat het 
meeste water eruit gepompt was kon de ondergrondse 
container worden geleegd. Dat er alsnog een grote 
hoeveelheid regenwater in de wagen terecht is geko-
men blijkt bij het openen van het inspectieluik.
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Kunst van afval
Kunstenaars van de vereniging Luna voor Kunst in de 
Openbare Ruimte hebben kunstwerken gemaakt van 
afval voor in een moestuin in de wijk Smitsveen. RMN 
heeft hiervoor afval ter beschikking gesteld. De twee 
kunstwerken zijn 18 september onthuld. De kunst-
werken moeten het woonplezier in de wijk vergroten. 

Drijvend vuilnis
Aan de professor Krabbelaan in Baarn is een onder-
grondse container volgelopen met water na de extreme 
regenval. Door de druk van het water kwam de container 
zelfs helemaal omhoog. Een extern bedrijf uit Maarse-
veen heeft zo’n 5.000 (!) liter water weggepompt en 
afgevoerd. 

Dubbel milieubewust
Onkruidbestrijding met de WAVE waarbij heet water 
gebruikt wordt is beter voor het milieu dan bestrijding 
met gif. Van alle drie WAVE-machines wordt de uitstoot 
bovendien volledig CO2-gecompenseerd door het 
aanplanten van bossen in Maleisië. 
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OKTOBER
Containers op proef
RMN is niet over één nacht ijs gegaan bij de aanschaf 
van de papiercontainers voor Nieuwegein. In september 
zijn de 12 mogelijke modellen uitgebreid beoordeeld op 
gebruiksgemak. Gekeken is onder andere naar het 
beetpakken, openen, verplaatsen, oppakken en reinigen 
van de container. Hiervoor is op het terrein van RMN een 
straat met containers nagebootst. 

Compliment straatreiniging

Onderstaand bericht ontvingen we van een tevreden 
inwoner van Soesterberg:

Hierbij wil ik even een compliment aan uw instelling 
geven, daar bij ons tussen de huizen de straat tussen  
de schuren mooi is geborsteld. Het onkruid is mooi 
weggehaald. Dus degene die dat gedaan heeft, verdient 
een compliment.

Onkruid verwijderen met de handwave

Voorbereiding glasinzameling 
Vanaf 1 april 2015 gaat RMN zelf glas inzamelen. Een 
aantal RMN-medewerkers heeft alvast onderzocht wat 
voor RMN de beste oplossing is om dit te gaan doen.  
Er is onder andere bij een collega-bedrijf gekeken hoe zij 
het glas inzamelen. Dit heeft erin geresulteerd dat voor 
de glasinzameling een speciaal voertuig is besteld. Het 
voertuig is onder andere voorzien van een weegsysteem. 
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NOVEMBER
Aanhangkaarten aangepast
Bij RMN werken we met verschillende soorten aanhang-
kaarten. Deze worden gebruikt om inwoners instructies 
te geven over gebruik van de container. In overleg met 
de betrokken teamleiders zijn de gele, groene en rode 
aanhangkaarten aangepast. De aanpassingen moeten 
de chauffeurs helpen om het afgesproken beleid in de 
praktijk te handhaven en inwoners daarbij duidelijk te 
instrueren. 

www.rmn.nl

Geachte heer/mevrouw

Wij legen uw container met een zijlader. Dat doen 
wij graag veilig en zonder morsen. Wilt u uw 
afvalcontainer daarom voortaan als volgt aanbieden:

 Op de plek waar wij de container nu hebben 
achtergelaten.

 Met (minimaal) 30 cm tussenruimte.
 Container met de opening naar de weg zetten.
 Met het deksel gesloten.
 Met voldoende afstand van obstakels

Alvast bedankt voor  
uw medewerking!

info@rmn.nl
0900 - 60 39 222
www.rmn.nl

MIN.
30 cm

MAX.
50 cm

MAX.
75 KG

MIN.
50 cm

MIN.
50 cm

MIN.
4 meter

Dorpsstraat

MIN.
50 cm

MIN.
30 cm

MAX.
50 cm

MAX.
75 KG

MIN.
50 cm

MIN.
50 cm

MIN.
4 meter

Dorpsstraat

MIN.
50 cm

MIN.
30 cm

MAX.
50 cm

MAX.
75 KG

MIN.
50 cm

MIN.
50 cm

MIN.
4 meter

Dorpsstraat

MIN.
50 cm

www.rmn.nl

Wij vragen uw medewerking

 Wilt u uw afvalcontainer voortaan aanbieden 
op de plek waar wij deze nu hebben achterge-
laten. Wij kunnen de container anders moeilijk 
bereiken.

 Los afval en vuilniszakken naast de container 
mogen wij niet meenemen.

info@rmn.nl
0900 - 60 39 222
www.rmn.nl

www.rmn.nl

Geachte heer/mevrouw

Uw afvalcontainer is niet geleegd om de  
volgende reden(en):

 Er zit verkeerd afval in de container.
 Er steekt teveel afval uit de container  

(deksel is niet gesloten).
 Inhoud zit vast en komt na het schudden  

niet los.
 Uw container is te zwaar (zwaarder dan 75 kg).
 Uw container is wederom op de verkeerde 

plaats aangeboden.

info@rmn.nl
0900 - 60 39 222
www.rmn.nl

Nieuw voertuig straatreiniging
In november is een nieuw voertuig voor de straatreini-
ging afgeleverd. Deze auto wordt voornamelijk ingezet 
voor toezicht en vervoer van personen en materialen. 
Het voertuig heeft 4-wielaandrijving en is daarom ook 
geschikt voor de gladheidbestrijding. Voor dit doel is de 
auto voorzien van een uitgebreide anti-roestbehande-
ling. 

Compliment Bladploeg

Onderstaand bericht ontvingen we van een tevreden 
tuingroep uit Soest:

Bij de Emmakerk in Soest plaatsten wij een zelf gemaak-
te bladkorf. Deze is bij het legen van de officiële bladkor-
ven ook steeds geleegd. Heel attent! Namens de mensen 
van de Wijkgemeente Emmakerk en de tuingroep willen 
wij u hartelijk bedanken.

DECEMBER
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Verhuizing vlekkeloos verlopen
RMN heeft in opdracht van de gemeente Soest de 
ondergronds containers voor papier, glas, plastic en 
textiel aan de Rademakerstraat in Soesterberg verhuisd 
naar de vlakbij gelegen Rademakershof. Aanleiding  
was de verhuizing van de Plus Supermarkt. Om deze 
verhuizing in één dag te kunnen laten plaatsvinden 
heeft de aannemer tijdens de bestratingswerkzaam-
heden vijf nieuwe putten geplaatst. Dankzij de goede 
samenwerking tussen RMN, de gemeente Soest, 
aannemer Van Asch, Sidcon perscontainers en  
Container Techniek Nederland is de verhuizing  
vlekkeloos verlopen.    Medewerkers verlenen eerste hulp 

In de maand december was het in de ochtendspits soms 
aardig glad op de weg ondanks strooiwerkzaamheden. 
In de gemeente Baarn leidde dit op 9 december tot een 
glijpartij. Twee medewerkers van RMN verleenden 
eerste hulp. Ondergrondse containers Laan van Vollenhove

In november en december 2014 zijn er bij de Laan van 
Vollenhove bij de L-flat, Gero en Montessoriflat in Zeist 
16 ondergrondse containers geplaatst. Het gaat om 12 
ondergrondse containers voor het restafval en vier 
containers voor de papierinzameling. 
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Fijner zout en nieuw materieel
Het geleverde zout in Soest en IJsselstein was dit jaar 
van een fijnere structuur. Steenzout met een korrel-
grootte van 0 – 1,6 mm levert namelijk de beste 
strooi-efficiëntie op. Tijdens het seizoen is ook divers 
nieuw materieel ingestroomd in Soest en Zeist. Drie 
vrachtauto’s zijn vervangen en twee nieuwe sneeuw-
ploegen zijn in gebruik genomen. Tevens is in Soest een 
borstelmachine voorzien van een kleine strooiunit voor 
het strooien van fietspaden en het marktterrein in Soest. 

Gladheidsbestrijding 
Ten opzichte van voorgaand seizoen is gedurende het 
seizoen 2014 – 2015 veel meer gestrooid. Het gladheid-
bestrijdingsseizoen begon met zacht najaarsweer, 
gevolgd door een gemiddelde winter met enkele 
perioden waarin veel gestrooid moest worden.  
Tot eind december waren de temperaturen relatief 
hoog. Op 27 december viel de eerste echte sneeuw en 
brak een echte winterse periode aan waarbij dagelijks 
gestrooid moest worden. Eind januari volgde opnieuw 
een periode van sneeuw en ijzel waarbij er veel gestrooid 
moest worden. Daarna diende zich zachter weer aan 
waarbij alleen opvriezingen en gladde weggedeelten 
moesten worden bestreden. De tweede helft van 
februari en maart kenmerkte zich door zacht voorjaars-
weer zonder noemenswaardige gladheid. 
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24 

32

42

4X beperkt en 20X volledige route      

2X beperkt en 30X volledige route     

7X beperkt en 35X volledige route

Dit komt neer op 14 
kilogram per inwoner per jaar

Dit komt neer op 11  
kilogram per inwoner per jaar

Dit komt neer op 12 
kilogram per inwoner per jaar

Dit komt neer op 8  
kilogram per inwoner per jaar

Baarn

332 ton

IJsselstein

382 ton

Soest

501 ton

Zeist

468 ton

TOTAAL 1730 ton

14

11

12

8

Uitrukken strooiwagen Verbruikt zout per gemeente
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Incidenten in 2014Behandelde meldingen/klachten  
mbt plaagdierbestrijding in 2014

16
27

1
1

milieu-incidenten 
(waarvan 26 
olielekkages)

brand

bedreiging 
personeel

ongevallen

Ratten
Baarn: 85
Soest: 68
Zeist: 81

Muizen 
Baarn: 52
Soest: -
Zeist: 98

Wespen 
Baarn: 12
Soest: 68
Zeist: 90

Overig
Baarn: 17
Soest: 18
Zeist: 20
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Proactief verzuimbeleid
Zoals in een eerder jaarverslag reeds vermeld zijn er diverse 

instrumenten ingezet om de grip op het verzuim verder te 

vergroten. Dit vanuit de overtuiging dat verzuim te beïn-

vloeden is en een verdere afname van verzuim mogelijk is.

In 2010 was het verzuimpercentage nog 8,26%. Over 2014 is een verzuimpercentage 
van 5,9% gerealiseerd. Deze 5,9% omvat ook medewerkers die qua urenopbouw 
(nagenoeg) volledig aan het werk zijn, maar die toch volledig meetellen voor het 
verzuimpercentage. Dit omdat zij vanwege fysieke en/of persoonlijke omstandig-
heden in een andere functie binnen de organisatie zijn ingezet. Denk bijvoorbeeld  
aan re-integrerende medewerkers. 

In 2014 is met name ingezet op preventie.
 Zo verwachten we van medewerkers en leidinggevenden dat ze zich de vraag 

stellen of verzuim (melding) de beste oplossing is en hoe verzuim voorkomen kan 
worden. Veel situaties zijn te beïnvloeden, waardoor een ziekmelding niet nodig is.

 Ook maken we gebruik van vitaliteitprogramma’s, zoals het aanbieden van 
gezondere maaltijden en deelname aan professionele gewichtsafnameprogramma’s.

 We zorgen voor prettige werkomstandigheden, zoals: het creëren van goede arbo- 
technische omstandigheden en afwisseling van werkplek, taak of functie. 

 Ook proberen we voor een zo goed mogelijke balans tussen werk en thuis te 
creëren. Oplossingen zoals thuiswerken zijn amper in te zetten als middel voor 
buitendienstmedewerkers. We proberen de balans goed te houden of te herstellen 
door te zorgen dat we actief hulp bieden bij omstandigheden die in de privésfeer 
liggen. Als de mentale belastbaarheid niet goed is, gaat het op het werk ook vaak 
niet goed. 

 Verder is er gekozen om gebruik te maken van een arbodienst die meer aansluit  
bij de visie van RMN. Spreekuren worden zeer pragmatisch bij RMN op kantoor 
gehouden door een arbo-arts die kennis heeft van de werkzaamheden binnen 
RMN.  Op verzoek van de medewerker of arbo-arts kan iemand van de afdeling 
P&O of de leidinggevende uitgenodigd worden om zo tot een spoedig herstel te 
komen of verder verzuim te voorkomen. 

 Ook loopbaancoaching hoort bij het proactieve verzuimbeleid binnen RMN.

We zijn niet tevreden met een stabilisatie van het verzuimcijfer rond de 6%. Het doel 
voor 2015 is dat de daling verder ingezet gaat worden. In 2014 zijn er twee medewer-
kers uit dienst en drie medewerkers in dienst getreden. 

Het doel voor 2015 is dat de daling 
verder ingezet gaat worden.

Daling minder groot dan beoogd
Hoewel de daling van het verzuim weliswaar verder is ingezet, is deze minder groot 
dan vooraf beoogd. Enerzijds ligt hieraan ten grondslag dat overgenomen verzuim van 
toetredende gemeenten groter is dan ingeschat. Anderzijds is het aantal langdurig 
arbeidsongeschikte medewerkers minder sterk afgenomen dan vooraf gedacht.  
De beïnvloeding van dit langdurig verzuim is in de praktijk vele malen lastiger en 
minder beïnvloedbaar dan het korte verzuim.
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Deelname aan hardloopevenement

We houden ons als organisatie al een aantal jaar bezig met verzuimpreventie en de 
gezondheid van onze medewerkers. Aanleiding is een in 2011 gehouden PMO-onder-
zoek waaruit is gebleken dat veel medewerkers last hebben van overgewicht. In 2013 
hebben we al aandacht besteed aan gezond eten en aanpassingen doorgevoerd in ons 
kantine-aanbod. Ook hebben we de e-bike gepromoot. In 2014 hebben we als organi-
satie besloten deel te nemen aan een hardloopevenement en hierin ook te faciliteren.

Verantwoord trainen 
Er is daarbij gekozen voor de IJsselsteinloop. De gemeente IJsselstein is in 2013 
toegetreden tot RMN en dus voor RMN een relatief nieuwe gemeente. Voor mede-
werkers dus een mooie gelegenheid om te werken aan hun conditie en de gemeente 
IJsselstein beter te leren kennen. Onze Evenementencommissie is op zoek gegaan naar 
een trainer om de medewerkers klaar te stomen voor de 5 of 10 kilometer. Er is gekozen 
voor Peter Kramer van Business Run Support. Hij heeft ervoor gezorgd dat de trainin-
gen en deelname op een gezonde en verantwoorde manier zijn verlopen.

Jantina Elzinga is KAM-Coördinator binnen RMN.  

Het welzijn van de medewerkers behoort tot een van haar 

taakgebieden. Zij vertelt over de deelname van RMN aan 

de IJsselsteinloop op 7 juni 2014.  

Vaststellen trainingsdoel
In december 2013 hebben we het evenement aangekondigd in onze nieuwsbrief. 
Medewerkers konden zich tot 1 januari inschrijven. Alle deelnemers hebben eerst een 
individueel intakegesprek gehad. Daarbij is onder andere gekeken naar conditie en 
gebruikelijk bewegingspatroon. Op basis daarvan is een aanpak en trainingsdoel 
vastgesteld. De deelnemers kregen ook instructies over kleding, schoeisel, voeding, 
drinken en veiligheid. Er werd bijvoorbeeld geadviseerd om een veiligheidshesje te 
dragen tijdens de trainingen ook werd ons op het hart gedrukt dat we goed moesten 
luisteren naar ons eigen lichaam. Daarna begonnen de trainingen. Eerst een keer per 
week een uur, later twee keer per week een uur. De trainingen startten vanaf het 
hoofdkantoor in Soest en gingen altijd door, ook bij slecht weer. 

Eindstreep behalen
De eerste weken bestonden de trainingen uit een uur lang flink doorwandelen met af 
en toe korte stukjes hardlopen. Dit om de spieren te laten wennen aan de belasting. 
Het wandeltempo lag daarbij rond de 5 à 6 kilometer per uur en het hardlooptempo 
rond de 7 km per uur. Geleidelijk aan is het tempo verhoogd tot een voor iedere deelne-
mer maximaal aanvaardbaar niveau. Het doel was dat iedereen op 7 juni de eindstreep 
zou behalen. Dit is ook gelukt. In totaal hebben er 12 medewerkers meegedaan. 
Aanvankelijk hebben zich nog twee medewerkers opgegeven, maar die moesten om 
fysieke redenen verstek laten gaan.

Hele prestatie
Er hebben drie medewerkers meegelopen met de 10 kilometer en negen medewerkers 
met de 5 kilometer. De medewerkers die meededen aan de 5 kilometer hebben de 
trainingen onder begeleiding van Peter Kramer gevolgd. De medewerkers die voor  
de 10 kilometer gingen waren al gewend om hard te lopen en hebben zelfstandig 
getraind. Ik ben er trots op dat iedereen de eindstreep heeft behaald. Dat is toch een 
hele prestatie. Zeker voor degenen die niet gewend waren hard te lopen of daarvoor 
zelfs helemaal niet sportten. Een aantal medewerkers traint nu nog steeds. 

Alle deelnemers hebben eerst een 
individueel intakegesprek gehad.
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Aanmoedigen
Ik heb zelf ook meegedaan aan de IJsselsteinloop en de trainingen. We zagen er 
weleens tegenop om te gaan trainen, maar achteraf viel het altijd mee. Het was leuk 
om te doen en we hadden een leuk ploegje. Op 7 juni stonden de 10 kilometer renners 
de 5 kilometer renners aan te moedigen. Zelfs onze directeur heeft meegelopen.  

De eerste weken bestonden de 
trainingen uit een uur lang flink 
doorwandelen met af en toe  
korte stukjes hardlopen. 
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Abdelkader Drissi is medewerker buitendienst bij RMN. 

Ooit speelde hij in de Eredivisie van Marokko. Hij vertelt 

over zijn deelname aan de IJsselsteinloop.  

Ik ben er trots op dat ik heb meegedaan. Ik heb de 5 km in 24 minuten gelopen. Ik had 
het nog sneller kunnen doen, maar de eerste kilometer was er bijna geen doorkomen 
aan. Zoveel mensen waren er. 

Ik heb zo’n vier maanden getraind. Ik heb daardoor een hele goede conditie gekregen. 
De begeleiding en adviezen hebben mij goed geholpen. Ik heb geleerd om rustig op te 
bouwen. Ik heb ook helemaal geen spierpijn gehad. 

De begeleiding en adviezen  
hebben mij goed geholpen.

Ik ben heel trots op de collega’s  
die meededen. 

We hadden een leuk groepje. Ik had altijd zin om mee te doen met de training. Ook de 
IJsselsteinloop zelf was heel gezellig. Na afloop hebben we met elkaar nog wat fris 
gedronken. 

Ik ben heel trots op de collega’s die meededen. Een van hen had zelfs nog nooit hard- 
gelopen. De trainingen vond ze in het begin heel zwaar. Toch heeft ze de 5 km in één 
ruk uit weten te lopen.

Ik loop nu nog steeds elke week hard en ik voetbal. Als RMN nog een keer meedoet 
met de IJsselsteinloop doe ik weer mee. Een teamsport samen met mijn collega’s lijkt 
mij ook heel leuk. Als RMN dat nog eens organiseert doe ik zeker mee! 
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In Zeist en Nieuwegein zijn in 2014 een groot aantal onder-

grondse containers geplaatst ter vervanging van andere 

inzamelmiddelen. Teamleider Planning & Werkvoorberei-

ding Jim van Roest vertelt over de aanpak van deze om-

vangrijke projecten en de uitdagingen die daarbij op zijn 

pad zijn gekomen.

In opdracht van de gemeente Zeist hebben we een plan uitgewerkt voor het plaatsen 
van ondergrondse verzamelcontainers voor restafval op diverse locaties in de gemeen-
te. In dit plaatsingsplan staan onder andere de aantallen en de locaties van de 
containers en het aantal aangesloten huishoudens. Dit plan hebben we vervolgens  
ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente.

Asbest verdacht
Met het oog op de subsidieregeling heeft de gemeente opdracht gegeven bij de Laan 
van Vollenhove te starten. Op vrijwel alle locaties zit asbest in de grond. Om in die 
grond te kunnen werken zijn vergunningen nodig en er gelden specifieke regels. 
Omdat een monsterafname de nodige vertraging met zich mee zou brengen hebben 
we ervoor gekozen de grond direct te behandelen als asbest verdacht. Dit betekende 
wel dat de grond moest worden afgevoerd volgens de asbestrichtlijnen. 

Geen persende containers
Een wens van de gemeente was dat er zo min mogelijk containers in het straatbeeld te 
zien zouden zijn. Daarom hebben we de mogelijkheden en kosten onderzocht voor het 

Plaatsing ondergrondse 
verzamelcontainers
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plaatsen en ledigen van persende containers. Uiteindelijk bleken reguliere containers 
voordeliger en heeft de gemeente daarvoor gekozen.

Vaststellen containerlocaties
De locaties zijn gescand op bodemvrijheid. Aan de hand van tekeningen is er gekeken 
welke kabels en leidingen er in de grond aanwezig zijn. Op basis van de overzichtskaart 
van het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) hebben we vervolgens de 
containerlocaties vastgesteld. Na akkoord van de gemeente zijn we aan de slag 
gegaan.

Containers voor papier
Als eerste hebben we de containers besteld vanuit een lopende aanbesteding.  
Op dat moment stonden we op het punt om de droge fracties uit te breiden om meer 
grondstoffen in te zamelen. Daarom hebben we de gemeente voorgesteld om op de 
locaties direct ondergrondse containers voor papier te plaatsen. Daar zijn zij mee 
akkoord gegaan. Deze containers konden we dus gelijk mee bestellen. 

Gedeelde verantwoordelijkheid
Met de vervanging van de inpandige containers door uitpandige zou er een verschui-
ving plaatsvinden van verantwoordelijkheid. Voor inpandige containers draagt de 
woningbouw namelijk de verantwoording en voor uitpandige containers de gemeen-
te. Om te voorkomen dat alle verantwoordelijkheid op schouders van de gemeente 
terecht zou komen heeft de gemeente met de woningbouw afspraken gemaakt om 
deze verantwoording te delen. 

Vergunningen
Daarna konden we de aan de slag met het maken van afspraken met de aannemer  
en het regelen van de benodigde vergunningen. Op het laatste moment bleek de 
vergunning niet op orde. Er ontbrak nog een handtekening. Gelukkig konden we 
starten op een plek waar geen vergunning voor nodig was. Drie dagen later was de 
vergunning alsnog rond en konden we echt beginnen.

Project gestaakt
We kwamen al heel snel tot de conclusie dat de kabels en leidingen niet lagen zoals  
ze hadden moeten liggen. De ruimte op de locatie was minimaal waardoor we niet 
konden uitwijken. Dit betekende dat het plan niet uitgevoerd kon worden. Daarop 
hebben de aannemer, de gemeente en RMN zich teruggetrokken en is er eerst een 
nieuw plan uitgewerkt. In het oude plan werd alleen op de stoep gewerkt. In het 
nieuwe plan moest er ook in het asfalt gewerkt worden. Dat is veel ingrijpender omdat 
je te maken krijgt met verkeer en een andere regelgeving. Die aanpassing heeft ons 
veel tijd gekost. Toen het project stil kwam te liggen ontstond er bovendien onrust bij 
de inwoners. Zij hadden het gevoel dat het asbest de oorzaak was dat het project was 
gestaakt. De woningbouw en de gemeente kregen hierover veel vragen.

Dankzij de door de gemeente  
verkregen subsidie en medewerking 
van de woningbouw hebben  
wij dit project succesvol kunnen 
uitvoeren.
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Nieuw gezamenlijk product
Toen het nieuwe plan was goedgekeurd hebben we de aannemer weer uitgenodigd 
en gingen we opnieuw aan de slag. Op een enkele gasleiding en watertransportleiding 
na verliep het deze keer soepel. Alle containers zijn uiteindelijk geplaatst en begin 2015 
is de laatste container opgeleverd.  De toegangspasjes zijn in samenwerking met de 
woningbouw verstrekt aan de burgers. Er is een gezamenlijke brief verstuurd naar de 
betrokken huishoudens. De woningbouw heeft daarin ook haar interne regels 
meegenomen. Er is dus gezamenlijk een nieuw product neergezet.

Grof afval
Gelijktijdig met de plaatsing van deze ondergrondse containers hebben we ook een 
nieuw plan gemaakt voor grof afval. In de oude situatie werd grof afval tegelijk met 
het reguliere afval ingezameld. In de nieuwe situatie kon dat natuurlijk niet meer. 
Daarom hebben we een nieuwe inzamelstructuur uitgewerkt en per portiek een vaste 
aanbiedplek aangewezen. Deze plekken zijn gemarkeerd met gekleurde tegels. Deze 
aanpak werkt in de praktijk heel goed. Omdat het gelijktijdig met de andere wijzigin-
gen is meegenomen kon deze wijziging snel en efficiënt worden ingevoerd. We 
konden ook meeliften op de communicatie rondom de invoering van de containers. 

Verbetering straatbeeld 
De Laan van Vollenhove was de gemeente Zeist een doorn in het oog. Er stonden drie 
keer per week meer dan 100 verzamelcontainers aan de straat, die niet waren afgeslo-
ten en vaak overvol waren zodat dieren en mensen ermee aan de haal gingen. Ook 
werd er vaak los afval naast gezet. Dankzij de door de gemeente verkregen subsidie en 
medewerking van de woningbouw hebben wij dit project succesvol kunnen uitvoeren 
en is het straatbeeld er enorm op vooruit gegaan.  

Plaatsingsplan
In Nieuwegein zijn we in 2014 begonnen met het omzetten van minicontainers bij 
hoogbouw naar ondergrondse containers. De minicontainers vormden een grote 
belasting voor de reguliere inzamelwijken en ook bleven de containers vaak buiten 
staan, wat het straatbeeld niet ten goede kwam. RMN heeft de locaties bezocht en op 
basis daarvan een plan gemaakt en dit aan de gemeente gepresenteerd. De gemeente 
heeft dit plan grotendeels goedgekeurd. Vervolgens hebben wij een plaatsingsplan 

gemaakt waarin we een aantal randvoorwaarden hebben meegenomen. Bijvoorbeeld 
dat de plaatsing niet ten koste mocht gaan van parkeerplaatsen en groen, zoals 
bomen en perken. Ook hebben wij gelet op de maximale loopafstanden naar de 
verzamelcontainer. Dit plan is goed ontvangen door de gemeente. De gemeente heeft 
zelf de bewoners uitgenodigd om de plannen kenbaar te maken en waar nodig bij te 
stellen. In drie gevallen werden de locaties iets gewijzigd. Inmiddels zijn de containers 
besteld. De plaatsing start in april 2015. 

Mooi houden
Het organiseren en plaatsen van de ondergrondse containers in Zeist is een megaklus 
geweest. Ondanks de tegenslagen hebben we een mooi resultaat behaald. De 
omgeving is helemaal opgeknapt. De uitdaging is nu hoe houden we het mooi. 
Daarvoor moeten de gemeente, woningbouw, handhaving en RMN samenwerken en 
goede afspraken maken. In Nieuwegein brengt RMN in 2015 ook een advies uit over 
het vervangen van een aantal inpandige verzamelcontainers naar ondergrondse 
containers. Daarin nemen we ook de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot de 
grondstoffeninzameling mee. 

Status ondergrondse inzamelmiddelen verzorgingsgebied RMN tot april 2015

Soest Zeist Nieuwegein Baarn IJsselstein
Restafval 157 182 65 38 40
Glas 41 42 74 7 15
Papier 40 25 74 1 17
Plastic 10 5 0 0 0
Textiel 12 7 0 0 4



33RMN aan de slag

Jan Schuurhannes is chauffeur bij RMN. Sinds 2014 leegt hij 

de ondergrondse verzamelcontainers in de gemeente Zeist. 

Hij vertelt hoe hij dit aanpakt. 

Een container die (vrijwel) leeg is hoeft natuurlijk niet geleegd te worden. Daarom 
maak ik alle containers eerst open om te kijken wat erin zit. Dit hou ik bij op een lijst, 
zodat de informatie gebruikt kan worden voor het optimaliseren van de routes.
Ik leeg de containers voor plastic, papier en restafval. Meestal begin ik met plastic. 

Daarna begin ik alvast voor te rijden met restafval. Anders krijg ik het niet voor elkaar 
om alle containers aan het eind van de dag geleegd te hebben. Het legen van de 
containers is flink aanpoten! 

Het werk vind ik leuk omdat ik veel buiten ben en zelf mijn tijd kan indelen. De routes 
liggen natuurlijk vast, maar afhankelijk van de omstandigheden van het moment 
maak ik eigen keuzes. Die zelfstandigheid vind ik erg prettig. 

Natuurlijk heeft het werk ook nadelen. Zoals de vele drempels die ik tegenkom op mijn 
route. Of het rijtijdenbesluit. Omdat ik chauffeur ben moet ik na 4,5 uur aaneengeslo-
ten rijden 45 minuten rusten. Onderweg stap ik zo vaak uit dat ik aan een half uur 
pauze ook genoeg heb. Dan ga ik liever weer aan de slag!  

Het legen van de containers is  
flink aanpoten!



34 RMN aan de slag



35RMN aan de slag

In 2014 is RMN in vier van de vijf deelnemende gemeenten 

afgestapt van het huis aan huis verspreiden van een papie-

ren afvalkalender. In de plaats daarvan een inzamelschema 

op adresniveau dat inwoners online kunnen raadplegen. 

Onno Stofberg, Hoofd afdeling Planning en Beheer bij 

RMN, vertelt hoe RMN dit heeft aangepakt. 

De overgang van papier naar online is niet van de ene op de andere dag gegaan.  
Ons eerste voorstel naar de gemeenten dateert uit 2012. Er was toen al behoefte naar 
een online inzamelschema vanuit diverse huishoudens binnen de RMN gemeenten.  
De gemeenten reageerden in eerste instantie nog terughoudend op het voorstel 
vanwege de impact op het serviceniveau. Toen er vanuit andere gemeenten steeds 
meer ervaring werd opgedaan met het online aanbieden van een inzamelschema 
kwam er bij de gemeenten ook de overtuiging dat er een online inzamelschema moest 
komen. Door fouten in het inzamelschema van 2014 (verspreiding eind 2013) waren  
we voor de inzamelgegevens grotendeels aangewezen op het inzamelschema op de 
website. Dit heeft de besluitvorming naar mijn idee bespoedigd. Toen we groen licht 
hadden van de gemeenten zijn we gericht op zoek gegaan naar partijen die we konden 
inschakelen voor de technische uitvoering. 

Eén bestand als uitgangspunt
We hebben er binnen RMN voor gekozen om ons databeheer zo in te richten dat we 
zoveel mogelijk met één bestand (bron) werken waardoor het exporteren van informa-
tie (vrijwel) niet nodig is. Op die manier kunnen we zo efficiënt mogelijk werken en 
beperken we de foutmarges. Dit is ook het uitgangspunt geweest voor het online 
inzamelschema. We zijn daarom op zoek gegaan naar een partij die een live koppeling 
met onze databestand kon realiseren. Dat wil zeggen dat de data die in het online 

Inzamelschema nieuwe stijl
inzamelschema getoond wordt rechtstreeks afkomstig is uit het databestand waar wij 
dagelijks mee werken. De informatie is op die manier altijd actueel en betrouwbaar 
voor inwoners. Uit onze inventarisatie bleek dat er maar één partij was die dit reeds 
had ontwikkeld. Daar zijn we dan ook mee in zee gegaan. 

Alle inzamelgegevens op adresniveau
Op basis van onze wensen is er een ontwerp gemaakt. De input die we naar aanleiding 
van de afvalkalender 2014 hebben ontvangen hebben we in het ontwerp meegeno-
men. Het inzamelschema is te bekijken vanaf alle devices zonder dat er software 
gedownload moet worden. Inwoners hoeven alleen hun postcode en huisnummer in 
te vullen. Daarna verschijnen met één muisklik alle inzamelgegevens van dat adres. 
Het online inzamelschema is eigenlijk heel positief ontvangen. We kregen zelfs een 
aantal bedankmailtjes van inwoners. Er was wel kritiek op de printversie. Die was niet 
duidelijk leesbaar. Inmiddels is dit aangepast. In 2015 gaan we er verder mee om de 
online versie nog strakker te krijgen, zodat wat je vandaag aanpast, ook vandaag live 
staat. Nu zit daar nog vertraging in. We zijn nog met onze leveranciers in overleg 
hierover. Ook moeten de locatiecodes van de verzamelcontainers nog toegevoegd 
worden en zijn we aan het kijken naar een tool waarbij de inzamelgegevens door 
digitale agenda’s gelezen kunnen worden. 

Databestand steeds betrouwbaarder
Op enkele kleine incidenten na is de invoering soepel verlopen. We hebben ervoor 
gekozen om de inwoners een brief te sturen om hen te informeren over de wijzigingen 
en uitleg te geven over het gebruik van het online inzamelschema. In het verleden 
kregen we bij een mailing van onze afvalkalender grote aantallen kalenders retour. Nu 
is het aantal retour gekomen poststukken nihil. Dankzij de invoering van de container-
registratie en een strakke werkwijze bij het aanmaken van nieuwe inzameladressen is 
ons databestand steeds betrouwbaarder geworden. De meeste retourzendingen zijn 
dan ook afkomstig uit Baarn en IJsselstein waar de containerregistratie nog niet is 
ingevoerd. 
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Extreme pieken voorkomen
We willen inwoners die geen internet of geen printer hebben natuurlijk ook van 
dienst zijn. Daarom hebben we de mogelijkheid geboden om een printversie van 
het inzamelschema aan te vragen. Het aanvragen kan online of telefonisch. Zo’n 
2.000 huishoudens hebben rond de jaarwisseling van deze mogelijkheid gebruik 
gemaakt. Omdat we de mailing gelijktijdig naar vier gemeenten (zo’n 80.000 
huishoudens) hebben verstuurd, raakten onze telefooncentrales op de piekmo-
menten overbelast. Ook hebben we extra personeel ingehuurd om alle aanvragen 
te verwerken (het versturen van de prints). Dit soort extreme pieken aan het eind 
van het jaar willen we in 2015 zoveel mogelijk voorkomen. Bijvoorbeeld door 
inwoners al in oktober/november een verzoek te kunnen laten indienen voor 
toezending van een geprint inzamelschema.

Dynamischer 
Het grote voordeel van het online inzamelschema is dat we 24 uur per dag 7 dagen 
per week de actuele inzamelgegevens laten zien. In plaats van elk jaar een kalender 
te produceren hoeven we inwoners nu alleen nog maar te attenderen op eventuele 
wijzigingen. Daarmee zijn we dynamischer en voorkomen we onnodig papierver-
bruik en kosten. Tegelijkertijd bieden we inwoners extra service, zoals gerichte 
informatie over specifieke afvalstromen die met één extra muisklik beschikbaar is. 
Als je bijvoorbeeld op plastic klikt, zie je direct waar je de plastic containers in jouw 
omgeving kunt vinden en ook waar je nieuwe zakken kunt bestellen. In 2015 gaat 
ook de gemeente Baarn over op een online inzamelschema. Verder zullen we 
komende jaren de mogelijkheden voor een app onderzoeken, gelijktijdig met de 
update van onze internetsite. 
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Wil de Ruijgt is medewerker Publiekscontacten bij RMN. 

Toen het nieuwe online inzamelschema werd gelanceerd 

bemande zij samen met haar collega’s de telefoon.  

Zij vertelt hoe zij dit ervaren heeft.

In november kregen we al telefoontjes en e-mails van inwoners die van ons wilden 
weten wanneer ze het afval buiten moesten zetten rond de feestdagen. Na het 
versturen van de mailing, half december, barstte de drukte pas echt los! We kregen  
aan een stuk door telefoontjes en e-mails van inwoners die een printversie van het 
inzamelschema wilden aanvragen, omdat ze die niet konden downloaden of omdat  
ze geen computer of printer hadden.

Dagelijks versturen
Die periode hebben we allemaal overgewerkt om alle aanvragen te verwerken. Ook is 
er een uitzendkracht ingehuurd om mee te helpen de printversies te versturen. Duurde 
het te lang dan belden inwoners weer waar het inzamelschema bleef, dus probeerden 
wij ze dagelijks te versturen. Dat lukte niet altijd vanwege de hele hoge stapels.

Te vroeg aan de weg
Over de printversie zelf kregen we van sommige inwoners klachten. Deze was niet 
goed leesbaar. Later hebben we de inzamelschema’s dubbelzijdig uitgeprint zodat het 
beter leesbaar was. Ook lazen sommige inwoners het inzamelschema niet goed. Ze 
dachten dat het icoontje dat de afvalstroom aanduidt achter de datum stond in plaats 
van ervoor. Het gevolg was dat ze hun container een dag te vroeg aan de weg zetten 
en daarna belden dat de container niet was geleegd. Wij legden dit dan uit. 

Ook positieve telefoontjes
Soms was voor inwoners niet duidelijk wat er wel of niet werd opgehaald. Vanuit Zeist 
kregen we bijvoorbeeld de nodige telefoontjes van bewoners van een aantal flats. Zij 
zagen het plastic niet meer op het inzamelschema staan terwijl ze het altijd aan de 
weg legden. Formeel maakt de hoogbouw gebruik van ondergrondse containers voor 
plastic. In overleg met de gemeente zijn een aantal van deze adressen alsnog in de 
plastic route opgenomen en zijn de ophaaldagen voor plastic bij die adressen ook aan 
het inzamelschema toegevoegd. Over het inzamelschema kregen we gelukkig ook 
positieve telefoontjes. Inwoners die belden om te zeggen dat ze het zeer overzichtelijk 
vonden! 

Een verbetering
Zelf vind ik het inzamelschema een verbetering. Het ziet er mooier uit dan de vorige 
afvalkalender en je hoeft alleen de postcode en het huisnummer in te vullen en je ziet 
meteen wanneer en wat er op dat adres wordt opgehaald. Inmiddels hoeven we nog 
maar een enkel inzamelschema na te sturen.  

De telefoon stond geen minuut stil 
en de e-mails stroomden binnen.

Verkeerde informatie
Heel verwarrend was dat de oude afvalkalender nog tot en met eind december op de 
website te zien was. Sommige inwoners bekeken de oude kalender en kregen daardoor 
verkeerde informatie. Dit leverde ook allerlei telefoontjes en e-mails op. Ook kregen we 
veel telefoontjes en e-mails van inwoners die het inzamelschema voor hun adres niet 
konden downloaden of waarbij het inzamelschema incompleet was. Bijvoorbeeld 
zonder inzameldagen voor plastic of papier. De telefoon stond geen minuut stil en de 
e-mails stroomden binnen.
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Positieve resultaten uit proefwijk
Voordat de inzameling van papier met 
minicontainers in heel Nieuwegein is 
ingevoerd, is RMN in december 2012 
gestart met een proef. Om het optimaal 
scheiden van papier te stimuleren kregen 
de betrokken huishoudens een grote  
240 liter minicontainer die halverwege 
de proef kon worden omgewisseld voor 
een kleiner formaat. Deze proef heeft  
een jaar gelopen. De resultaten waren  
zo positief dat de raad heeft besloten  
de papierinzameling in de proefwijk 
definitief voort te zetten en het project  
in heel Nieuwegein uit te rollen. Bij de 
proef waren zo’n 2.000 huishoudens 
betrokken; 90% daarvan heeft de 
papiercontainer gehouden.

Overgang naar 
papier inzameling met 
minicontainers 
John de Koeijer is werkvoorbereider bij RMN. Hij vertelt  

hoe de overgang naar papiercontainers in de gemeente 

Nieuwegein in zijn werk is gegaan. 

Een belangrijke doelstelling van de 
gemeente Nieuwegein was het percen-
tage ingezameld oud papier te verhogen. 
Logistiek was dit niet haalbaar met de 
scholen, die de papierinzameling in de 
avonduren uitvoerden met vrijwilligers. 
RMN heeft de inzameling overgenomen 
en deze verschoven naar de dag, zodat 
deze binnen de openingstijden van  
RMN uitgevoerd kan worden. Daarbij is 
gekozen voor inzameling met mini-
containers, omdat het inzamelen van 
losse papierbundels niet aansluit bij de 
bedrijfsvoering van RMN. De nieuwe 
papierroutes zijn opgenomen in de 
bestaande minicontainer routes. 
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Inzet achterladers
In het begin werden er nog losse 
papierbundels ingezameld, omdat de 
levering van de minicontainers op zich 
liet wachten. Er moesten dus achter-
laders worden ingezet in plaats van 
zijladers, waardoor er per voertuig twee 
man personeel meer nodig was. Gelukkig 
kon dit vanuit de bestaande bezetting 
worden opgevangen en waren er ook 
voldoende achterladers beschikbaar.  
Wel moesten we ervoor zorgen dat alle 
huishoudens waren voorzien van een 
minicontainer vóórdat de kerstbomen 
inzameling (waarvoor de achterladers 
benodigd waren) startte. Dat was een 
enorme uitdaging.

Samenstellen routes
Na het raadsakkoord is RMN direct een 
aanbesteding gestart voor de aanschaf 
van de benodigde 15.000 minicontainers 
en begonnen met het samenstellen van 
de routes voor de inzameling van papier 
met minicontainers. Uit praktische 
overwegingen zijn de routes zoveel 
mogelijk gelijk gehouden aan de bestaande 
inzamelwijken voor restafval en GFT.  
Wel is er rekening gehouden met het feit 
dat een papierwijk gemiddeld anderhalf 
keer zo groot is als een restafvalwijk.  
Na de zomervakantie is RMN begonnen 
de huishoudens schriftelijk te informeren 
over de nieuwe manier van papier 
inzamelen en is de papier inzameling  
van start gegaan. 

Opslag materieel
Voor het uitzetten van de minicontainers 
heeft RMN een planning opgesteld 
waarin alle acties dag voor dag zijn 
vastgelegd. Van het versturen van de 
informatiebrief tot het uitzetten en 
ophalen van de minicontainers.  
Vervolgens is er een extern bedrijf 
ingeschakeld voor de uitvoering daarvan. 
Om zo efficiënt mogelijk te kunnen 
werken werd ernaar gestreefd het 
benodigde materieel zo dicht mogelijk  
bij het project te houden. Daarom heeft 
RMN een hal gezocht in Nieuwegein 
waar de papiercontainers gedurende  
het project gestald konden worden.  
De containers zijn rechtstreeks op  
deze locatie afgeleverd en van daaruit 
uitgezet in de wijken. De geleverde 
containers zijn ook op die locatie 
gecontroleerd.

Driedaagse marge bij uitzetten 
Het externe bedrijf startte ’s morgens 
met het ophalen van minicontainers die 
geweigerd waren en ging daarna verder 
met het uitzetten van minicontainers.  
Op deze manier zijn er dagelijks 400-800 
minicontainers uitgezet. Om te voorkomen 
dat de chauffeurs de lege minicontainers 
bij de inzameling aanzien voor te ledigen 
papiercontainers is de planning zo 
opgesteld dat er geen papierinzameling 

is op het moment dat de minicontainers 
bij de huishoudens worden afgeleverd.
 
Telefoontjes van omwonenden 
voorkomen
Naarmate het project vorderde en steeds 
meer huishoudens een papiercontainer 
kregen, kwamen er ook steeds meer 
aanvragen binnen van huishoudens  
die een papiercontainer wilden laten 
ophalen. Op dat moment was de 
voornaamste taak ervoor te zorgen dat  
er voldoende mankracht beschikbaar  
was om alle minicontainers uit te zetten. 
Het doel was een straat aan het eind van 
een werkdag in zijn geheel te hebben 
voorzien van papiercontainers om vragen 
van omwonenden te voorkomen.  
De afdeling Publiekscontacten was op 
dat moment namelijk al druk genoeg 
met het afhandelen van aanvragen om 
containers op te halen. 

Goed communiceren
Op het gebied van communicatie was  
er de uitdaging om inwoners snel en 
doeltreffend te informeren. Niet goed 
communiceren kan grote gevolgen 
hebben. De inhaaldag na oudejaarsdag is 
bijvoorbeeld niet duidelijk gecommuni-
ceerd naar de huishoudens. De namen 
van wijken die in de berichtgeving 
genoemd zijn komen niet één op één 

Uit praktische overwegingen  
hebben we de bestaande inzamel-
wijken voor restafval en GFT  
zoveel mogelijk aangehouden.
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Alle huishoudens voorzien
Op een paar kleine schoonheidsfoutjes 
na, zoals een straatje dat nog gesplitst 
moet worden, loopt het project naar 
tevredenheid. Sinds begin februari 
2015 zijn alle huishoudens in Nieuwe-
gein voorzien van een minicontainer 
voor papier. In april 2015 heeft er nog 
een omwisselronde plaatsgevonden 
waarbij huishoudens de container 
konden omwisselen voor een kleiner 
formaat. Ongeveer 10% van de 
huishoudens heeft van deze mogelijk-
heid gebruik gemaakt. Al met al dus 
een omvangrijk, maar geslaagd 
project.  

overeen met de inzamelroutes. Daarom 
stonden op 1 januari veel papiercontai-
ners buiten. Dit kon gelukkig worden 
opgelost door een extra route te rijden. 

Container voor hoogbouw
Op enkele haperingen na is het project 
netjes en strak verlopen. We hebben even 
geworsteld met de splitsing hoogbouw 
en laagbouw. In eerste instantie was  
het de bedoeling dat de hoogbouw 
huishoudens niet werden voorzien van 
een papiercontainer. Later is bepaald  
dat hoogbouwhuishoudens die al een 
minicontainer voor restafval hadden ook 
in aanmerking komen voor een papier-
container. Een extra moeilijkheidsfactor 
was dat gedurende het project sommige 
hoogbouwhuishoudens in het kader van 
een ander project van minicontainers 
overgingen op ondergrondse containers. 

Uitzetten zonder onderbrekingen
Uiteindelijk hebben alle hoogbouw 
huishoudens een brief gekregen, waarin 
staat dat ze via de huismeester collectief 
een container kunnen aanvragen mits ze 
plek hebben om deze op eigen terrein te 
stallen. De aanvragen voor papiercontainers 
door hoogbouw heeft RMN pas na het 
uitzetten van de containers bij laagbouw 
ingepland, zodat het uitzetten daarvan 
zonder onderbrekingen kon worden 
afgerond. 
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Kevin Hutten is medewerker containermanagement bij RMN. 

Hij is in 2014 in dienst gekomen bij RMN. Kort na zijn indienst-

treding bij RMN in 2014, is hij gestart met de distributie van 

de papiercontainers in Nieuwegein.

Op het moment dat ik bij het project betrokken raakte was er vanuit de aanbesteding 
net een bestelling geplaatst voor 15.000 grijze minicontainers met blauwe deksel.  
Aan mij de taak om contact te onderhouden met de leverancier en de leveringen te 
controleren. De noodzaak hiervan bleek al direct bij de eerste levering van 2.000 
minicontainers. Bij maar liefst twee vijfde van de minicontainers waren niet de juiste 
wielen meegeleverd. De geleverde wielen waren van veel minder goede kwaliteit dan 
de wielen die waren besteld.

Minicontainers tekort
Bij de volgende levering werden wel de juiste wielen meegeleverd, maar kregen we 
200 minicontainers minder dan gepland en de levering daarop zelfs 1.400 minder.  
Het tekort was in drie weken tijd al opgelopen tot 1.600 minicontainers en zo ging het 
maar door. Volgens de planning zouden in de week voor Kerst de laatste minicontai-
ners geleverd worden. Uiteindelijk is dat de tweede week van januari 2015 geworden. 
Om alle minicontainers compleet en met de juiste specificaties geleverd te krijgen, 
had ik dagelijks contact met de leverancier.

Lossen met laadklep
Omdat op de gehuurde locatie waar de minicontainers gelost werden geen heftruck 
aanwezig is, is met de leverancier afgesproken de minicontainers te leveren in 
vrachtwagens met laadklep. Bij de eerste paar vrachten ging dat goed, maar bij de 
vijfde levering kwamen er twee vrachtwagens waarvan maar één met laadklep.  
De leverancier wilde de vrachtwagens naast elkaar zetten en de minicontainers van  
de ene naar de andere vrachtwagen overhevelen. Levensgevaarlijk. Uiteindelijk heeft 
de leverancier een heftruck gehuurd, waarmee wij alle minicontainers hebben gelost. 

Andere leverancier
In totaal zijn er 28 vrachtwagens vol met minicontainers gelost. Soms kwamen er wel 
drie vrachten op één dag. Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken is met de 
leverancier afgesproken dat de vrachtwagens een half uur na elkaar zouden komen, 
zodat de minicontainers achter elkaar door gelost konden worden. Helaas kon deze 
logistieke belofte niet worden nagekomen en heeft dit er mede toe geleid dat RMN in 
2015 voor een andere leverancier heeft gekozen. Toch vond ik het een heel leuk project 
om te doen! 

Uitzetten minicontainers
Het uitzetten van de minicontainers in de wijken is uitbesteed aan een externe partij. 
Ik heb een dag in de wijk meegeholpen om inzicht te krijgen in de werkwijze. Eerst 
worden de minicontainers zo efficiënt mogelijk in de bestelbus geladen. In de straat 
waar de containers uitgezet gaan worden, worden de containers uitgeladen, voorzien 
van wielen en assen en de benodigde registratiestickers en daarna voor de woning 
neergezet. Op deze wijze worden de minicontainers straat voor straat uitgezet.

Geslaagd project
De medewerkers rijden met 2-3 auto’s in totaal zo’n vier routes en kunnen op die 
manier maximaal 1.000 minicontainers per dag uitzetten. In de praktijk waren het er 
400-800 per dag, omdat ’s morgens eerst de minicontainers werden opgehaald die 
geweigerd waren. Bewoners die de minicontainer weigerden konden een afspraak 
maken met RMN, zodat het externe bedrijf de minicontainers kon ophalen. Dat waren 
er aardig wat, waardoor het uitzetten van het beoogde aantal van 1.000 minicontai-
ners per dag in de praktijk niet gehaald werd. Mede dankzij de inzet van RMN is het 
ondanks alle hindernissen toch een geslaagd project.  

Mede dankzij de inzet van RMN is  
het ondanks alle hindernissen toch 
een geslaagd project. 
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Personele bezetting 
Een andere wens was een verhoogd bordes. Dit is gebruiksvriendelijk voor zowel 
bezoekers als personeel. Je hoeft niet op trappen te klimmen om iets weg te gooien  
of in een container te kijken. Je ziet direct of een container vol is en wat er in ligt.  
Een ander belangrijk uitgangspunt dat we hebben gehanteerd is: hoe kun je het 
afvalbrengstation runnen met zo laag mogelijke personeelskosten, zonder dit ten 
koste gaat van de dienstverlening en kwaliteit. 

Punten overgenomen
Het opstellen van het programma van eisen liep parallel aan de voor 2015 geplande 
herbouw van afvalbrengstation Soest. De gemeente Baarn heeft de door RMN als 
noodzakelijk aangegeven punten overgenomen. Dat is voor ons als beherende partij 
natuurlijk heel prettig. 

Realisatie nieuw afvalbrengstation Baarn

Het oude afvalbrengstation was gesitueerd op de voormalige gemeentewerf  
en had niet meer voldoende voorzieningen voor een huidig afvalbrengstation.  
Het brengstation was sterk verouderd en moest bovendien plaats maken voor een 
school. Er moest dus een nieuw afvalbrengstation komen. 

Aanbestedingsprocedure
De firma Grontmij is aangesteld als projectleider en was later ook de aannemer van  
de civiele aanleg. De gemeente Baarn is opdrachtgever en eigenaar van het nieuwe 
afvalbrengstation dat RMN inmiddels beheert. Grontmij heeft het raadsvoorstel 
opgesteld en de aanbestedingsprocedure verzorgd. Die procedure is heel snel gegaan. 

Snelle en soepele samenwerking
RMN heeft al eerder samengewerkt met Grontmij bij de realisatie van het nieuwe 
afvalbrengstation in Zeist. Grontmij wist daarom al met wie ze te maken hadden en 
wat de wensen waren. De samenwerking is daardoor snel en soepel verlopen. 

Nieuwe deelstromen
RMN heeft veel inbreng gehad in het programma van eisen. Onze wens was bijvoor-
beeld dat er voldoende afzetcontainers zouden komen om de huidige afvalstromen 
gescheiden kwijt te kunnen. Ook wilden we een mogelijkheid tot uitbreiding met 
nieuwe deelstromen en een scheiding tussen bezoekers en bedrijfsactiviteiten.  
Dit laatste vanwege de veiligheid.

In de gemeente Baarn is in een jaar tijd een compleet 

nieuw afvalbrengstation gerealiseerd. Gertjan de Ridder, 

teamleider afvalbrengstations en transport bij RMN,  

vertelt hierover. 

RMN heeft veel inbreng gehad in 
het programma van eisen.

Transportbewegingen minimaal
De nieuwe locatie is overzichtelijk en heeft voldoende ruimte. Er zijn meer en grotere 
containers ten opzichte van de oude locatie. Zo kunnen de afvalstromen optimaal 
worden gescheiden. 
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De containers zijn waar mogelijk voorzien van verdichters. Hierdoor is er beduidend 
minder afvoer nodig en is het aantal transportbewegingen minimaal. De investering 
van de roll-overs voor verdichting en de grotere volume afzetcontainers wordt 
terugverdiend door besparing van de transportkosten. 

Tevreden stellen
Ondanks de reeds opgedane ervaring in Zeist was de realisatie van het nieuwe 
afvalbrengstation een uitdaging. Er zijn veel aspecten waar je aan moet denken.  
De grootste uitdaging is om alle partijen tevreden te stellen. Dat is gelukkig goed 
gelukt. 

Betere service
Op het nieuwe afvalbrengstation kunnen we een betere service leveren en het is 
veiliger dankzij een scheiding van bedrijfs verkeer en bezoekers. Dankzij het lage bordes 
kunnen bezoekers het afval zo in de containers scheppen. 

Optimale samenwerking
We mogen tevreden zijn over wat er in korte tijd bereikt is en de bijdrage die  
wij daar als bedrijf aan hebben geleverd. Het resultaat is een prachtig en compleet 
afvalbrengstation. De enige kanttekening bij de snelle realisatie is dat ik de mede-
werkers van het afvalbrengstation minder bij het project heb kunnen betrekken  
dan ik had gewild. Dankzij de snelle procedures en een optimale samenwerking tussen 
de betrokken partijen kon het afvalbrengstation na het raadsbesluit binnen een jaar 
gerealiseerd worden. 

Extra uitdaging
In 2015 komt er in Soest een nieuw afvalbrengstation op de locatie van het oude 
afvalbrengstation. Dat is een extra uitdaging voor ons als organisatie en ook de 
inwoners van Soest zullen daar zeker wat van gaan merken. De voorbereidingen 
daarvoor zijn dan ook al in volle gang.  



Ronald Smit is sinds 2010 medewerker op het afval-

brengstation in Baarn. Hij geeft zijn kijk op het nieuwe 

afvalbrengstation.  

Het oude afvalbrengstation was knus, maar ook rommelig. Met de jaren zijn er steeds 
meer te scheiden afvalstromen bijgekomen. Er was te weinig capaciteit. De bakken 
raakten snel vol en bezoekers hadden vaak onze hulp nodig bij het weggooien van het 
afval. Op het nieuwe brengstation is dat niet meer nodig. Bezoekers kunnen het afval 
gemakkelijk zelf in de containers gooien.
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Bezoekers kunnen veel vlotter  
hun afval kwijt.

Minder bemoeienis
Omdat het zo overzichtelijk is hebben wij veel minder bemoeienis met de bezoekers. 
Ze kunnen veel vlotter hun afval kwijt en zijn dan weer weg. Er is een goede door-
stroming van verkeer en als de volle bakken weggehaald worden hebben we daar ook 
geen last van. Een ander voordeel van het nieuwe afvalbrengstation is dat het veel 
schoner is en ook schoner blijft.

Steeds meer eigen.
Het heeft wel even geduurd voordat ik aan het nieuwe brengstation gewend was.  
De eerste tijd voelde ik mij zogezegd als een kat in een vreemd pakhuis. Als bezoekers 
vroegen waar een container stond moest ik echt om me heen kijken. Gaandeweg is 
het afvalbrengstation steeds meer eigen geworden. Ik merk dat de inwoners van Baarn 
na 1 of 2 bezoeken hun weg wel vinden. Het aantal bezoekers van buiten Baarn valt erg 
mee. Op de 300 bezoekers moeten we er misschien één wegsturen.  

Ruim en overzichtelijk
Het nieuwe afvalbrengstation is veel overzichtelijker en er is meer ruimte. Er kunnen 
wel 25 auto’s tegelijkertijd op zonder dat ze dubbel hoeven te parkeren. Het oude 
brengstation was met 10 auto’s al vol. Dat het groots is opgezet heeft wel als nadeel 
dat we een flink eind moeten lopen. Daarom spreken we met elkaar een punt af tot 
waar we bezoekers helpen. Voorbij dat punt neemt een collega het dan over. Zo hoef  
je niet zover heen en weer te lopen.
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Faciliteren in  
Afvalvrije school
Jacqueline Roeten is teamleider Publiekscontacten bij RMN 

en tevens projectleidster van het project Afvalvrije school. 

Zij vertelt over de aanpak van dit duurzame project waarbij 

RMN vooral een adviserende en faciliterende rol speelt. 

In een ‘Afvalvrije school’ wordt het afval gescheiden ingezameld. In het project 
‘Afvalvrije school’ gaan wij uit van voorkomen, hergebruiken en recyclen. Door het 
gescheiden inzamelen bestaan er alleen nog grondstoffen die hergebruikt kunnen 
worden. Er bestaat eigenlijk geen restafval meer.

Papierinzameling door verenigingen stopgezet
In 2013 is RMN in samenwerking met de gemeente Nieuwegein het project Afvalvrije 
school gestart. Het project kwam juist op het moment dat de papierinzameling bij 
scholen door verenigingen werd stopgezet. In hetzelfde jaar is het WBT Overhees in 
samenwerking met de gemeente Soest en RMN een vergelijkbaar project gestart op 
de Insingerschool.

Tekenwedstrijd bij start
De eerste school in Nieuwegein die is getransformeerd tot afvalvrije school is Montes-
sorischool De Vleugel. Deze school heeft het project groots omarmd. Bij de start is er 
een tekenwedstrijd uitgeschreven onder de leerlingen. Van de winnende tekening,  
met als titel ‘Afval scheiden is leuk’, is een poster gemaakt. Deze is op 15 oktober onthuld 
door wethouder Peter Snoeren. De posters zijn maandenlang te zien geweest op de 
voertuigen van RMN en op diverse locaties in Nieuwegein.
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Uitvoeren quickscan 
RMN voert op de school eerst een quickscan uit. Daarbij kijken we heel praktisch naar 
het aantal leerlingen, het aantal klassen en ruimten, hoe nu wordt omgegaan met het 
aanwezige afval en hoe dat wordt afgevoerd en ook naar de aanwezigheid van 
eventuele opslagruimten. Op basis daarvan wordt in overleg met de school bepaald 
welke afvalsoorten apart gehouden kunnen worden, hoe groot de grondstoffencontai-
ners moeten zijn, hoeveel er nodig zijn en hoe vaak ze geleegd moeten worden.  

Grondstoffenbakken in lokalen
Vervolgens verstrekken wij de inzamelmiddelen aan de school en zorgen voor afvoer 
van de grondstoffen (papier, plastic, GFT, etc.). In alle lokalen zijn kleinere grondstoffen-
bakken geplaatst. Het restafval wordt door de leerlingen mee terug naar huis geno-
men of gaat in een transparante zak  die in een houder op een centrale plaats in de 
school is geplaatst. Op die manier ziet iedereen wat er nog aan restafval overblijft en 
kan meedenken over wat er nog gedaan kan worden om de hoeveelheid restafval nog 
verder te verminderen.

Waarde van afval als grondstof
Je zou ook kunnen spreken van een afval ‘arme’ school. Er blijft namelijk altijd iets van 
restafval aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan een stofzuigerzak. Belangrijk is dat de 
grondstoffen die op de school aanwezig zijn, gescheiden worden afgevoerd zodat ze 
niet verloren gaan. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen op deze manier bewust 
worden van de waarde van afval als grondstof. Dat ze ook in praktische zin met 
hergebruik van grondstoffen leren omgaan en weten wat er in de wereld gebeurt.  
Die ervaring nemen ze immers ook mee naar huis en die is waardevol voor hun 
toekomst en voor die van hun omgeving.

“De combinatie van kennis-
overdracht en het opdoen van 

praktijkervaring is een belangrijk 
wapen bij de bewustwording en  

gedragsverandering bij leerlingen 
(en ouders) als het gaat over het 

scheiden van afval”.
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Bewustwording en gedragsverandering
Er is ook een lesprogramma gekoppeld aan de afvalvrije school. Deze kunnen de 
scholen zelf aanvragen bij organisaties als de NME en Buitenwijs. Een excursie naar 
het afvalbrengstation in de betreffende gemeente is een (mogelijk) onderdeel van het 
lesprogramma. Juist de combinatie van kennisoverdracht en het opdoen van praktijk- 
ervaring, is een belangrijk wapen bij de bewustwording en gedragsverandering bij 
leerlingen (en ouders) als het gaat over het scheiden van afval.

Activiteit in algemeen belang
De invoering van de Afvalvrije school zal dan ook bijdragen aan het verbeteren van  
de afvalscheidingsresultaten. Niet alleen op school, maar ook thuis. RMN heeft een 
adviserende rol maar verzorgt vooral de praktische invulling van dit project. Dat loopt 
eigenlijk allemaal op rolletjes. De contacten met de school verlopen goed. De lijnen 
met de verantwoordelijken op school zijn kort. Knelpunten worden direct opgelost. 
Ideeën en wensen van de school worden getoetst en zo mogelijk ingepast. De grootste 
uitdaging ligt uiteindelijk bij de school zelf. Een groot gedeelte van het voorkomen van 
afval heeft te maken met gedrag, voorlichting en educatie. Dat moet ervoor zorgen dat 
de kinderen (en de ouders) ernaar gaan leven en er ook naar blijven leven. Ook is het 
essentieel dat de gemeente het project ondersteunt. Voordat RMN het afval kan 
inzamelen moet de gemeente het concept Afvalvrije school binnen de wet Markt & 
Overheid als een activiteit in algemeen belang aanmerken.   

Meer scholen motiveren
De gemeente Nieuwegein heeft het concept Afvalvrije school al aangemerkt als een 
activiteit in algemeen belang en dus is dit de eerste RMN-gemeente waar we het 
project verder kunnen uitrollen. Om ook de andere basisscholen in Nieuwegein te 
informeren over het concept Afvalvrije school, is een stappenplan opgesteld en een 
informatiefolder gemaakt. Daarnaast is het idee om speciale informatieavonden op 
scholen te gaan organiseren zodat we meer scholen kunnen motiveren om mee te 
doen. In Soest heeft de Insingerschool in 2015 als eerste het officiële predicaat 
‘Afvalvrije school’ ontvangen. Wij hopen dat het gehele RMN-bestuur het project 
‘Afvalvrije school’ ook positief ontvangt en dat in de toekomst alle scholen in de 
RMN-gemeenten afvalvrij zijn! 

Containers omwisselen vanwege hygiëne
De leerlingen legen zelf de grondstoffenbakken die in de klassen zijn geplaatst in de 
grotere minicontainers die elke 14 dagen omgewisseld worden voor schone lege 
minicontainers. In een school is het omwisselen wel zo prettig vanwege de hygiëne.  
Er zijn een aantal vaste grondstoffen die wij ophalen, namelijk: papier, plastic, GFT  
en een milieubox (voor o.a. stiften, pennen en batterijen). Scholen mogen daar zelf 
afvalsoorten aan toevoegen als zij dat willen. Willen ze bijvoorbeeld een aparte 
minicontainer voor glas of hout? Dan kan dat. De minicontainers worden in overleg 
met de school geleverd.

Percentages bijhouden
De dagen waarop de minicontainers worden omgewisseld, zijn in overleg met de 
school gepland. Uiteraard houden we daarbij rekening met schoolvakanties en vrije 
dagen. De minicontainers worden tegelijk met de reguliere minicontainers geleegd, 
maar alle grondstoffen die wij ophalen, worden in percentages in een apart overzicht 
bijgehouden. Als er in de toekomst meerdere scholen meedoen kunnen die percenta-
ges met elkaar worden vergeleken. Dat kan heel leerzaam zijn. 

De grootste uitdaging ligt  
uiteindelijk bij de school zelf.
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Inzameling bij Montessorischool 
De Vleugel
(Gemiddeld per 14 dagen)

0,78 minicontainer

1,61 minicontainer

2,66 minicontainer

2,66 minicontainer

GFT

Plastic

Papier

Restafval
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Ruben Bakker is buitendienst medewerker bij RMN. In 2014 

heeft hij de Afvalvrije scholen tweewekelijks bezocht om 

de minicontainers om te wisselen. 

Het omwisselen van de containers vond ik een hele interessante ervaring. Nadat ik 
tekst en uitleg had gekregen van Jacqueline (de projectleidster), ben ik met verschillen-
de soorten minicontainers (zelf noem ik ze mc’s) onderweg gegaan. Bij de scholen 
zette ik de lege minicontainers neer en nam de volle mee terug. Al bij een van de 
eerste omwisselingen zag ik de potentie van dit project voor de toekomst.

Door mijn werk ben ik dagelijks 
betrokken bij het ophalen van 
grondstoffen en ik zie dat afval 
scheiden loont.

Ik hoop dat er in de toekomst  
meer grondstoffenbewuste  
scholen bijkomen.

Ik vind het leuk om te zien hoe de kinderen zich op deze scholen met het scheiden van 
afval bezighouden en dat de hoeveelheid gescheiden afval hierdoor ook toeneemt. 
Door mijn werk ben ik dagelijks betrokken bij het ophalen van grondstoffen en ik zie 
dat afval scheiden loont. Dit ervaar ik ook privé.

We begonnen met een klein aantal minicontainers per school, maar gaandeweg 
werden het er steeds meer. Bij het omwisselen van de minicontainers liep ik daardoor 
meerdere keren heen en weer over het schoolplein. De spelende kinderen vinden het 
prachtig als je langskomt en omdat ze je herkennen durven ze ook vragen te stellen. 

De betrokkenheid van deze kinderen, die daarmee thuis ook hun familie kunnen 
stimuleren voor meer scheiding van afval, vind ik fijn om te zien. Ik hoop dan ook dat er 
in de toekomst meer Afvalvrije scholen (in mijn optiek eigenlijk grondstoffenbewuste 
scholen) bijkomen. Dat is beter voor onze jeugdige planeetbewoners en voor de 
planeet zelf.
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Registratie van afvalstromen
De in de RMN-gemeenten ingezamelde hoeveelheid afval wordt 
steeds meer omgebogen tot grondstofstroom. Uit de gepresen-
teerde cijfers blijkt dat de totale hoeveelheid huishoudelijk afval 
weliswaar met 1.421 ton is toegenomen tot 115.644 ton.  
De hoeveelheid restafval is echter gedaald met 602 ton en de 
hoeveelheid hergebruikstromen zijn met 2.023 ton toegeno-
men. Dit brengt het totale hergebruikspercentage op 59%.

Ambitie binnen handbereik
In 2014 is in het RMN verzorgingsgebied per inwoner 511 kilo 
afval ingezameld, waarvan 301 kilogram wordt hergebruikt.  
Dit betekent dat 210 kilogram afval nog als restafval wordt 
afgevoerd. De RMN-gemeenten zijn daarmee op de goede weg 
en de uitgesproken ambitie om in 2015 nog maximaal 200 
kilogram restafval per inwoner te produceren ligt binnen 
handbereik.

Hard kunststof
Ook in 2014 is er weer een mooie stijging van de afvalstroom 
hard kunststof te zien. Is er in 2013 nog 288.000 kilo van  
deze grondstofstroom ingezameld. In 2014 is de hoeveelheid 
opgelopen tot 339.000 kilogram. Dat betekent een toename 
van 18% van een grondstof die voorheen nog in het grof 
restafval terecht kwam.

Elektrische apparaten
Een andere opvallende stijging is de hoeveelheid afgedankte 
elektrische en elektronische apparaten. In 2013 is in totaal 
1.319.000 kilogram ingeleverd. In 2014 is de hoeveelheid apart 
ingeleverde apparaten opgelopen tot 1.504.000 kilogram.  
Dit betekent een stijging van 14%.

Afvalbeleidsplan
Met de opstelling van het afvalbeleidsplan hebben de RMN- 
gemeenten met elkaar de ambitie uitgesproken om 75% 
hergebruik te realiseren. Voor de ene gemeente is dit dichterbij 
dan voor de andere. Dit betekent niet dat het dan ook makkelij-
ker is om deze ambitie te bereiken. De laatste procenten zijn 
wellicht het lastigst te realiseren. Met de uitvoering van de in 
het afvalbeleidsplan opgenomen maatregelen gaan we  
op weg naar 100 kilogram restafval per inwoner in 2025.

Opstarten proeven
De RMN-gemeenten zijn bereid om diverse proeven op te 
starten om de meest effectieve en tevens betaalbare methode 
te ontdekken waarmee deze ambitie kan worden waargemaakt. 
In het jaarverslag 2015 hopen wij hier meer over te kunnen 
melden. 

De ingezamelde hoeveel-
heid afval wordt steeds 
meer omgebogen tot 
grondstofstroom.
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Afvalstoffen Baarn IJsselstein Nieuwegein Soest Zeist Totaal
Papier 1.506 1.746 2.711 3.065 3.343 12.371
Glas 580 633 1.168 1.070 1.412 4.863
Vlakglas 7 23 12 49 56 147
Textiel 0 144 259 156 207 766
KCA (incl. accu's en batterijen) 42 54 91 77 101 365
GFT-afval 2.470 1.993 4.014 5.454 5.992 19.923
Wit- en bruingoed 180 205 469 304 346 1.504
Grof tuinafval 1.094 905 548 1.111 839 4.497
Metalen (ferro + non-ferro) 109 137 236 240 347 1.069
Hout 344 691 1.068 1.304 1.485 4.892
Gips 0 68 0 60 62 190
Schoon puin 690 648 913 1.155 1.478 4.884
Reinigbare grond 291 237 446 515 549 2.038
Bouw-en sloopafval 163 0 466 282 336 1.247
Dakbedekking (bitumen) 40 14 0 36 95 185
Autobanden 3 3 8 15 12 41
Hard kunststof / PVC 31 58 76 82 92 339
Kunststof verpakkingen 187 163 342 377 297 1.366
Herbruikbaar grofafval 812 1.079 2.163 1.098 1.986 7.137
Herbuikbaar huisraad 0 0 0 227 77 304

Totaal hergebruik/ recycling/ nuttige toepassingen 8.549 8.801 14.990 16.677 19.112 68.128

Restafval 4.963 7.298 13.591 8.502 12.838 47.192
Grof afval 30 40 81 41 74 267
Asbest 9 6 6 20 16 57

Totaal verbranden/storten 5.002 7.344 13.678 8.563 12.928 47.516

Algemeen totaal 13.551 16.145 28.668 25.240 32.040 115.644
Percentage recycle 63% 55% 52% 66% 60% 59%
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alle bedragen in euro’s 31-12-2014 31-12-2013

ACTIVA

vaste activa
Materiële vaste activa   
Investeringen met economisch nut  9.899.200   10.707.100 

Totaal vaste activa 9.899.200   10.707.100 

Vlottende activa
Voorraden    
Gereed product en handelsgoederen  123.100   132.300 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar   
Overige vorderingen 666.000   558.200 

Liquide middelen  
Bank- kassaldi  41.900   64.800 

Overlopende activa  1.434.000  885.300 

Totaal vlottende activa  2.265.000   1.640.600 

TOTAAL ACTIVA  12.164.200   12.347.700 

Balans per 31december 2014
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   31-12-2014 31-12-2013

PASSIVA

Vaste passiva
Eigen vermogen   
Algemene reserve  1.250.000   715.400 
Bestemmingsreserve  129.700   112.200 
Nog te bestemmen resultaat  939.600   823.600 

Voorzieningen    
Voorzieningen personeel  72.300   200.000 
Voorziening groot onderhoud  33.000   16.000 

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer   
Binnenlandse banken  3.830.000   4.070.000 

Totaal vaste passiva  6.254.600   5.937.200 

Vlottende passiva
Vaste schulden met een looptijd korter dan één jaar   
Binnenlandse banken  240.000   240.000 
Banksaldi   2.130.200   3.017.700 
Overige schulden  1.012.700   570.700 
  
Overlopende passiva  2.526.800   2.582.100 

Totaal vlottende passiva  5.909.700   6.410.500

TOTAAL PASSIVA  12.164.300   12.347.700 
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Lasten (alle bedragen in euro’s)

Omschrijving  Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013

Personeel   6.969.400   7.741.000   7.087.600 
Algemeen   775.400   513.000   598.700 
Huisvesting   444.400   436.000   455.900 
Materieel  4.392.600   4.750.000   4.095.000 
Directe kosten   774.800   895.000   965.700 
Verwerking   2.694.500   3.974.000   3.467.100 
Bedrijfsafval   52.000   50.000   40.900 

Totaal lasten    16.103.100   18.359.000   16.710.900  
  
Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten  939.600   42.000   823.600  
  
Mutatie reserves –  –  –  
  
Gerealiseerde resultaat  939.600   42.000   823.600 

Overzicht van Baten en Lasten 2014
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Baten (alle bedragen in euro’s)

Omschrijving  Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013

DVO-taken     

Gemeente Nieuwegein  3.272.200   3.384.000   3.241.600 
Gemeente Soest  3.415.000   3.971.000   3.693.000 
Gemeente Zeist  5.375.000   5.866.000   5.549.900 
Gemeente IJsselstein  2.234.400   2.404.000   2.306.200 
Gemeente Baarn  2.036.000   2.213.000   2.145.300 

DVO-taken   16.332.600   17.838.000   16.936.000 

Werk derden   250.000   201.000   257.400 
Bedrijfsafval   83.900   77.000   58.400 
Vooruitgefactureerde omzet  20.000   –  20.000-
Financiering   356.200   285.000   302.700 

    710.100   563.000   598.500 

Totaal baten   17.042.700   18.401.000   17.534.500 
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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. overname-
prijs. 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 vervaardigings-
prijs 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 
     31-12-2014
Investeringen met economisch nut:     
Grond en terreinen      750.000 
Bedrijfsgebouwen     2.441.000 
Vervoermiddelen     4.565.900 
Machines, apparaten en installaties      1.981.200 
Activa in ontwikkeling      – 
Overige materiële vaste activa      161.100 

      9.899.200 
      
   
 Boekwaarde Desinvesteringen Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde
 31-12-2013    31-12-2014
 
Grond en terreinen  750.000   –   –   –   750.000 
Bedrijfsgebouw  2.597.000   –   15.100   171.100   2.441.000 
Vervoermiddelen  5.194.700   681.800-  564.000   511.000   4.565.900 
Machines, apparaten en installaties  1.933.000   –   333.100   284.900   1.981.200 
Activa in ontwikkeling  –    –   –   – 
Overige materiële vaste activa  232.400   –   6.300   77.600   161.100 

  10.707.100   681.800-  918.500   1.044.600   9.899.200  
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Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
2014

(1) Drempelbedrag 250
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen  61  6  22  51 
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag  189  244  228  199 
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag – – – –
(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar  18.116 
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen  18.116 
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat –

(1) = (4b)*0,0075 + 
(4c)*0,002 met een 
minimum van 
€250.000

Drempelbedrag 250

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)  5.518  557  2.033  4.676 
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen  61  6  22  51 

Liquide middelen
In de liquide middelen zijn de overtollige middelen opgenomen die in het kader van het schatkistbankieren verplicht gestald dienen te worden bij het ministerie van Financiën. 
De overtollige middelen worden aangehouden op rekening 21394 en bedroegen ultimo 2014 € 400,-.



PASSIVA      

Vaste passiva  
Reserves  Saldo Toevoeging Onttrekking Saldo 
  31-12-2013 2014 2014 31-12-2014

Algemene reserve   715.400   534.600  –  1.250.000 
Reserve regionale samenwerking   25.000  – –   25.000 
Reserve eigen risico   87.200   17.500  –   104.700 
Nog te bestemmen resultaat   823.600   939.600   823.600   939.600 

   1.651.200   1.491.700   823.600   2.319.300 
      
 
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 
  31-12-2013 2014 2014 31-12-2014
      
Personeel  200.000  –  127.700   72.300 
Groot onderhoud gebouwen   16.000   17.000  –   33.000 

  216.000 17.000 127.700   105.300  
    
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. 
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Ultimo 2014 bestaan de volgende niet in de balans opgenomen rechten  
en verplichtingen:
Huurovereenkomst betreffende 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 betreffende 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 betreffende bedrijfsruimte aan de Kamerlingh Onneslaan 26 te 
IJsselstein voor de duur van 5 jaar voor een bedrag van € 63.000,- per jaar.

Huurovereenkomst betreffende 620 m2 bedrijfsterrein aan de Zuidergracht 62 te 
Soest voor de duur van 5 jaar voor een bedrag van € 31.000,- per jaar. 

Licentie- en onderhoudovereenkomsten voor hardware en software voor een duur van 
3 jaar voor een bedrag van € 98.000,- per jaar.

Afnameverplichtingen van inzamelmiddelen voor een bedrag van € 80.000,-.
Leasecontract voor een personenauto voor een bedrag van € 12.000,- per jaar.
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Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2014
LASTEN

WNT-verantwoording 2014 RMN
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van 
de volgende op RMN van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.

bedragen x € 1 R.A. Schram J.H. Reusch H.L. Witte R. Coppens F.J. Leenders J. Baerends

Functie(s) secretaris-
directeur

voorzitter 
AB/DB

Lid AB/DB Lid AB/DB Lid AB/DB Lid AB/DB

Duur dienstverband in 2014 1/1 - 31/12 1/1 - 8/4 1/1 - 14/2 15/2-8/4 1/1 - 8/4 1/1 - 8/4
Omvang dienstverband (in fte) 1 nihil nihil nihil nihil nihil
Gewezen topfunctionaris? nee nee nee nee nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking ja nee nee nee nee nee
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? ja ja ja nee ja ja

Bezoldiging
Beloning 100.255 – – – – –
Belastbare onkostenvergoedingen 4.150 – – – – –
Beloningen betaalbaar op termijn 16.958 – – – – –

Totaal bezoldiging 121.363 – – – – –

Toepasselijk WNT-maximum 230.474 230.474 230.474 230.474 230.474 230.474
Motivering indien overschrijding: zie nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor RMN is € 230.474. Het weergegeven toepasse-
lijke WNT-maximum per persooon of functie is berekend naar rato van de omvang (en 
voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de 
berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht/Raad 
van Commissarissen; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% 
van het bezoldigingsmaximum.

–



bedragen x € 1 M. de Jong Y. Kemmerling R. Luca M. Breukelaar V. van den Berg P. Snoeren

Functie(s) Lid AB/DB voorzitter 
AB/DB

lid AB/DB lid AB/DB Lid AB/DB Lid AB/DB

Duur dienstverband in 2014 1/1 - 8/4 9/4 - 31/12 9/4 - 31/12 9/4 - 31/12 9/4 - 31/12 9/4 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) nihil nihil nihil nihil nihil nihil
Gewezen topfunctionaris? nee nee nee nee nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking nee nee nee nee nee nee
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? nee nee nee nee nee nee

Bezoldiging
Beloning – – – – – –
Belastbare onkostenvergoedingen – – – – – –
Beloningen betaalbaar op termijn – – – – – –

Totaal bezoldiging – – – – – –

Toepasselijk WNT-maximum 230.474 230.474 230.474 230.474 230.474 230.474
Motivering indien overschrijding: zie nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen 
die in 2014 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvan-
gen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT 
heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op 
grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Personeel
De lagere kosten van de personele lasten met € 771.600 is het gevolg van het niet 
invullen van vacatureruimte in de binnen- en buitendienst, lager ziekteverzuim dan 
geraamd, effectievere uitvoering van de werkzaamheden, niet geraamde WIA- en 
ZW-uitkeringen en lagere kosten van opleidingen en cursussen. 
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Algemeen
De hogere kosten van algemeen beheer van € 262.400 zijn voornamelijk toe te 
schrijven aan de implementatie van een nieuwe ICT landschap. De kosten hiervan 
waren nog niet opgenomen in de begroting. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor 
drukwerk en vormgeving als gevolg van faillissement van de drukker en kosten voor 
ondersteuning en begeleiding bij het IBOR-project.

Huisvesting
De huisvestingskosten zijn € 8.400 hoger dan geraamd. Dit wordt met name veroor-
zaakt door niet geraamde kapitaallasten van de verbouwing van de kantine in 
IJsselstein.

Materieel
De kosten van materieel en de inzamelmiddelen zijn € 357.400 lager dan geraamd.  
Dit is het gevolg van de lagere brandstofprijzen, niet geraamde opbrengsten van 
afgestoten voertuigen, lagere kapitaallasten en kosten van onderhoud van de  
ondergrondse containers door uitloop van de werkzaamheden.

Directe kosten
De directe kosten dalen per saldo met € 120.200. De kosten van gladheid zijn  
weersafhankelijk en te hoog geraamd in de begroting.

Verwerkingskosten
De verwerkingskosten zijn € 1.279.500 lager dan geraamd. De in te zamelen hoeveel-
heid brandbaar afval is te hoog geraamd, de opbrengsten van papier en glas zijn hoger 
dan geraamd. De uitkeringen van het Afvalfonds zijn niet geraamd. Daarnaast zijn de 
opbrengsten van oud ijzer sterk gestegen vanwege een nieuw verwerkingscontract.  
De kosten van groenafval zijn lager dan geraamd vanwege een nieuw contract met 
lagere verwerkingstarieven.

Bedrijfsafval
De kosten van het bedrijfsafval zijn hoger als gevolg van nafacturering van enkele 
contracten.

BATEN

DVO-taken
De lagere omzet van € 1.505.400 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere  
verwerkingskosten van restafval, hogere vergoedingen voor metaal, papier en plastic, 
lagere kapitaallasten en kosten van onderhoud van inzamelmiddelen en lagere kosten 
van gladheidbestrijding.

Werk derden
De omzet werk derden is € 49.000 hoger dan geraamd als gevolg van extra aanvullende 
opdrachten waaronder de verhaalde kosten van het regionale beleidsplan.
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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.

1.1 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 weerstands-
capaciteit 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 meer-
jarenraming.

1.1.1 Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit wordt berekend uit de posten: algemene reserve,  
bestemmingsreserve en de stille reserves en bedraagt ultimo 2014 € 2.319.300,-. 
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 € 1.250.000,- 
aan de algemene reserve worden toegevoegd. Hiermede wordt de algemene reserve 
op een niveau gebracht passend bij het risicoprofiel en omvang van de Regeling.  
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. 

De risico’s zoals weergegeven in de tabel op pagina 67, 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.

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 én die van de 
gemeente Nieuwegein. 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 gezichts-
bepalend 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 voertui-
gen. In 2014 is voor € 564.000,- geïnvesteerd in nieuwe voertuigen. De kapitaallasten 
van het wagenpark bedroegen € 1.411.300,- in 2014.
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Externe risico’s Effect Financiele impact Kans Financieel risico
Wijziging in externe wet- en regelgeving (Arbo, CAO, Milieu) Investeringen €   300.000 5% €    15.000
Uittreden deelnemende gemeenten Vaste lasten € 1.500.000 2% €   30.000
Wijziging dienstverleningsovereenkomst Vaste lasten €    750.000 6% €   45.000
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 20% €   50.000
Conjuctuur Grondstofprijzen €    250.000 2% €     5.000
Arbeidsmarkt Aansprakelijkheid €    300.000 5% €   15.000
Wereldhandel Grondstofprijzen €    250.000 25% €   62.500
Vergrijzing Investeringen €     175.000 20% €   35.000

Interne risico’s Effect Financiele impact Kans Financieel risico
Brand Vervolgschade €    100.000 1% €      1.000
Milieuschade Vervolgschade €      20.000 5% €      1.000
Bedrijfsongevallen Aansprakelijkheid €    100.000 5% €     5.000
Fraude en diefstal Vervolgschade €    200.000 3% €     6.000
Gesubsidieerde medewerkers Personele kosten €      50.000 50% €   25.000
Immobiliteit en leeftijdsopbouw personeel Productiviteitsverlies/inhuur €    300.000 15% €   45.000
Frequent en langdurig ziekteverzuim Productiviteitsverlies/inhuur €   600.000 8% €  48.000
Onderbezetting werkplaats Productiviteitsverlies/inhuur €     120.000 12% €   14.400

Totaal € 6.085.000 € 430.700
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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 financierings-
functie is vastgelegd in de financiële verordening welke in 2010 opnieuw is vastge-
steld.

Schatkistbankieren
Sinds eind 2013 zijn decentrale overheden verplichte deelnemers aan schatkist-
bankieren. Vanaf dat moment zijn alle decentrale overheden (provincies, gemeenten, 
waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar 
lichaam) verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. 

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 financierings-
behoefte 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. 

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 aangetrok-
ken 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. Voor 2014 bedraagt de kasgeldlimiet  
€ 1.486.000,-. 

Op basis van het verloop van de opgestelde liquiditeitsprognose kan worden geconclu-
deerd dat de liquiditeitspositie gedurende het begrotingsjaar voldoet aan de kasgeld-
limiet. 

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 blijkt dat het renterisico op de vaste schuld in de periode 2014 – 2017 
binnen de wettelijke gestelde normen blijft. 
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Renterisiconorm 2013 2014
Renterisico (aflossingen en renteherzieningen) 240 240
Het bij ministeriële regeling vastgelegde percentage 20% 20%
Renterisiconorm (begrotingstotaal x 20%) 3.623 3.688

Ruimte onder renterisiconorm 3.383 3.448

Looptijd stand per 
31-12-2012

stand per 
31-12-2013

stand per 
31-12-2014

Rente % Aflossing Jaarlijkse 
aflossing

2011-2021 750.000 750.000 750.000 3,30% einddatum 0
2011-2026 466.667 433.334 400.000 3,29% lineair 33.334
2011-2041 1.933.333 1.866.666 1.800.000 3,97% lineair 66.666

2012-2022 1.400.000 1.260.000 1.120.000 1,99% lineair 140.000

Totaal 4.550.000 4.310.000 4.070.000 240.000

Uit de tabel blijkt dat het renterisico op de vaste schuld in de periode 2013 – 2014 
binnen de wettelijke gestelde normen blijft.

1.3.2.3 Financieringsbehoefte en leningenportefeuille
In de financieringsbehoefte wordt voorzien door een kredietfaciliteit bij de NV Bank 
Nederlandse Gemeenten aan te houden. De overeenkomst is in 2010 gewijzigd en 
bestaat uit een kredietfaciliteit van in totaal € 7.500.000,-. De kredietfaciliteit bestaat 
in de eerste plaats uit een krediet in rekening-courant ten bedrage van € 3.000.000,-. 
De rente is gebaseerd op het 1-maands Euribor-tarief vermeerderd met een opslag van 
0,125%. 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 kort lopende kredieten kan 
worden voorzien. 

Naast kort lopend krediet wordt in de financieringsbehoefte voorzien door het 
aantrekken van langlopend krediet. Onderstaande tabel geeft inzicht in ontwikkeling 
van de langlopende leningen over de periode 2012 tot en met 2014. In verband met 
uitloop van werkzaamheden is een geprognotiseerde lening van 1,3 miljoen euro nog 
niet in 2014 afgesloten. De leningen zijn alle afgesloten bij de NV Bank Nederlandse 
Gemeenten.

Tabel Overzicht langlopende leningen (bedragen in euro’s).

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

Tabel financieringsbehoefte (bedragen in miljoenen euro’s).

1.3.2.3 Relatiebeheer
In het verslagjaar heeft geen verandering plaatsgevonden in de relatie met de 
huisbankier.

2014 2013
Investeringen
Boekwaarde investeringen 9.899.200 10.707.100

Financieringsmiddelen
Vaste leningen 4.070.000 4.310.000
Interne financiering (reserve en voorziening 2.424.600 1.867.200

Te financieren 3.404.600 4.529.900
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1.3.2.4 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.

1.3.2.5 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 gemeenschappelijke regeling nader zijn uitgewerkt.
In 2010 is onder andere in verband met de overname van de werkplaats van de 
gemeente Soest een functiewaarderingstraject opgestart voor een tweetal nieuwe 
functies.

1.3.2.6 Informatievoorziening
Er zijn voor het begrotingsjaar geen wijzigingen voorzien in het informatiesysteem 
voor het beheer van de financieringsfunctie. De aandacht gaat voornamelijk uit naar 
de verdere ontwikkeling van het ERP-systeem en versterking van de Planning en 
Control functie.

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 groen-
aannemers, 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 oa. blad- en 
zwerfafval opruimen, inzamelen oud papier en participatie bij het verbeteren van 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.

1.4.3 Milieu
RMN heeft een gecertificeerd ISO-14001 milieuzorgsysteem. 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 audit voor waarborging van het naleven van de gestelde eisen.

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.
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RMN heeft een evenementencommissie die is opgericht door enthousiaste medewer-
kers. Regelmatig verzorgen zij afwisselende activiteiten voor het personeel. Twee maal 
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. 

1.4.5 Duurzaam werken
RMN volgt de ontwikkelingen op de markt van afval en reiniging nauwgezet op de 
voet en past nieuwe technieken of werkmethoden die een verbeterd resultaat 
opleveren op financieel- en/of milieugebied zo spoedig mogelijk in haar bedrijfsvoe-
ring toe. Ook geeft RMN invulling aan veranderd beleid/wetgeving zoals de verplich-
ting voor inzameling van plastic verpakkingsafval. 

Enkele recent gekozen richtingen:
 Werken op beeldbestek voor onkruid en zwerfafval
 Onkruidbestrijding middels de duurzame ‘WAVE-methode’ (heetwatertechniek)
 Inzamelen in stedelijk gebied met zijladers
 Inzamelen afval van hoogbouw met ondergrondse containers
 Invoering van het Container Management Systeem (CMS), ook wel container-

registratie 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 bedrijfs-
voering 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 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 2014 van de Gemeenschappelij-
ke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland gecontroleerd. Deze jaarrekening 
bestaat uit de balans per 31 december 2014 en het overzicht van baten en lasten over 
2014 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 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden 
Nederland is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor 
het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland 
geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.  
Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten 
en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de 
jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand  
zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de 
begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen.

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige 
totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties 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 (Bado) en 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 oordeels-
vorming, 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 beheer-
sing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het 
getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, 
lasten en balansmutaties, 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 de gebruikte financiële rechtmatigheids-
criteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de Gemeenschap-
pelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland gemaakte schattingen, alsmede 
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge Artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, 
voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Arnhem, 15 juli 2015

Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. J.M.A. Drost RA

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1%  
en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves.  
Op basis van Artikel 2 lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het bestuur 
vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen 
die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen 
materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen 
WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol 
WNT.

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 Reinigings-
bedrijf Midden Nederland een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 
zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014  
in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten 
alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten 
rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de 
relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen.
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