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2 Inhoudsopgave

Inleiding
Beheer(st), dat is de titel die we aan dit jaarverslag hebben gegeven. Beheer

maakt sinds 2016 een essentieel onderdeel uit van de RMN werkzaamheden.
Met ingang van 1 januari 2016 is de gemeente Bunnik toegetreden en heeft

daarbij aanvankelijk een bescheiden pakket werkzaamheden op het gebied van
groenbeheer en klein civiel ingebracht. Met ingang van 1 juni 2016 kreeg RMN
van de inmiddels bestaande deelnemer IJsselstein het complete groenbeheer
met het daarbij behorende medewerkers overgedragen.

Beheer
Werkzaamheden in de openbare ruimte zijn RMN niet vreemd. Reinigingstaken

behoren sinds de oprichting al tot het basispakket van RMN. De uitbreiding naar
werkzaamheden in het groen, als additioneel takenpakket, is voor RMN een

welkome taakuitbreiding. Naast flexibilisering van werkzaamheden voor onze

medewerkers, resulteert bundeling van werkzaamheden in de openbare ruimte
in kwaliteitsverbetering en synergie door maximale afstemming. Daarnaast
biedt dit ook kansen voor de deelnemende gemeenten om mensen met een

afstand tot de arbeidsmarkt onder te brengen bij een verbonden partij. In 2017
worden hier gerichte acties voor uitgezet.

Met de overdracht van het groenbeheer zijn 29 medewerkers vanuit de

gemeente IJsselstein aan de RMN formatie toegevoegd en is de omzet

met € 2.7 miljoen toegenomen. De tweede helft van 2016 heeft in het kader

gestaan van de implementatie van dit takenpakket en de start van een oplei-

dingstraject voor medewerkers en leidinggevenden om invulling te geven aan

werken met beeldkwaliteit met behulp van proces- en productbladen.

3 Bestuur

Maar het mooiste beheer is het natuurlijk beheer, waarvan u op omslag een foto
aantreft. Beheer op een natuurlijke manier door middel van begrazing.

Beheerst

Gecombineerd met de voortdurende efficiency verbeteringsslagen vergt dit een

beheerste aanpak om de organisatie niet onevenredig te belasten en toch maximaal resultaat te behalen op de geformuleerde doelstellingen.

Beheerst verwijst naar de invoering van maatregelen om recycling en herge-

Einde beheer

vermindering van restafval te realiseren.

plaatsgevonden voor de in 2017 op te starten afvalinzameling in de gemeente Bunnik.

bruiksdoelstellingen te halen, dan wel om de geformuleerde doelstelling voor

De RMN-gemeenten hebben aan RMN de opdracht gegeven een regionaal

afvalbeleidsplan op te stellen. Het regionaal afvalbeleidsplan is ontstaan vanuit
de door de gemeenteraden onderschreven voorkeursstrategie. Het regionaal
afvalbeleidsplan is in maart 2014 aan de gemeenten aangeboden.

Een belangrijke voorkeur van de gemeenteraden betreft de dienstverlening te

richten op grondstoffen en minder op (rest)afval. Een manier om hier invulling
aan te geven is door meer grondstof of alleen nog maar grondstof aan huis in

Buiten de aandacht voor het nieuwe afvalbeleid heeft in 2016 de voorbereiding

Deze gemeente is de eerste gemeente in RMN verband waar de afvalinzameling

bij toetreding nog in particuliere handen was. Het contract is door RMN beheerd
tot aan de einddatum 31 december 2016. Vanaf 1 januari 2017 komt er een einde

aan het beheren van het contract en is de afvalinzameling in eigen hand genomen.
Binnen het RMN gebied is dit voor het eerst in het 17 jarig bestaan dat RMN de
afvalinzameltaak van de particuliere markt overneemt en terugbrengt naar de
publieke uitvoering.

te zamelen en het restafval minder in te zamelen of door de inwoners zelf weg

Dankwoord

‘omgekeerd inzamelen’.

deelnemende gemeenten, op zoek naar de beste methode om het restafval te

te laten brengen. In het land zijn deze mogelijkheden bekend onder de naam

In RMN verband zijn en/of worden in 2016 proeven uitgevoerd met diverse

inzamelmethoden. Aan de hand van de resultaten wordt door RMN geadviseerd
hoe verder met de invoering van omgekeerd inzamelen kan worden omgegaan.

RMN is hierin adviseur en niet de beleidsbepaler. Elke gemeente heeft haar eigen
beleid en daarbij ook haar eigen tempo. Dit kan betekenen dat het ene jaar geen
enkele gemeente toe is aan het wijzigen van het afvalbeleid en het andere jaar

meerdere gemeenten tegelijk wensen over te gaan tot nieuwe uitvoeringsmaatregelen. Het is aan RMN om de verschillende trajecten dusdanig aan en opvolgend aan elkaar te verbinden voor maximaal rendement.
4 2015 in vogelvlucht

RMN bevindt zich in roerige tijden. Net als de rest van Nederland zijn we, met de
verminderen. Daarnaast heeft uitbreiding van taak en werkgebied de nodige weerslag op de organisatie. Ik ben er trots op dat de klanttevredenheid van onze deelnemers
goed is, dat onze medewerkers op straat door de inwoners worden gewaardeerd
en dat we met elkaar zorgen voor een schone en opgeruimde leefomgeving.

Langs deze weg bedank ik iedereen, binnen en buiten RMN, die meehelpt om dit
te realiseren.
Rob Schram

Directeur RMN

Algemene grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling					
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

(BBV) en de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet waarin de regels
voor het financiële beleid alsmede de regels voor het financiële beheer en voor
de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden

in principe plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar

van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in
aanmerking genomen.

Ten aanzien van investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven geldt dat vanuit de spaarcomponent

van heffingen gevormde voorzieningen voor toekomstige vervangingsinvesteringen
met economisch nut in mindering zijn gebracht op de in het boekjaar gepleegde
investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een
heffing is geheven. Over het resterende bedrag wordt afgeschreven.

waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in

De op de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs toegepaste jaarlijkse

brutobedrag.

toekomstige gebruiksduur (kortste van de geschatte economische levensduur óf

dat jaar hebben geleid. Baten en lasten worden daarbij verantwoord tot hun

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgings
prijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aan-

schaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe

kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen

wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen
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afschrijvingen corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte
technische gebruiksduur) van de geactiveerde objecten en voorzieningen.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn vastgesteld door het algemeen

bestuur op 29 november 2000. De afschrijvingen worden berekend volgens de
liniaire methode. Afschrijvingen geschieden daarnaast onafhankelijk van het

resultaat van het boekjaar. Op gronden wordt niet afgeschreven, tenzij de grond
deel uitmaakt van een investering in de openbare ruimte met maatschappelijk
nut. Eventuele boekwinsten bij inruil of afstoting van een kapitaalgoed zijn als
incidentele bate in de jaarrekening verwerkt.				

Duurzame waardevermindering van vaste activa

Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van

opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde. Lagere taxatiewaarden dan de

ning voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht.

Afwaardering van bedrijfseconomisch vastgoed vindt plaats indien de directe
boekwaarden van onroerende zaken zijn hierbij als duurzame waardedaling in

aanmerking genomen. Afwaardering van maatschappelijk vastgoed vindt plaats

indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde en er ten opzichte van de huidige functie geen (bestuurlijke) intentie is voor duurzame exploitatie.

Buiten gebruik gestelde vaste activa

het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zonodig is een voorzieParticipaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen

aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de
verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.

VLOTTENDE ACTIVA

Indien een vast actief buiten gebruik is gesteld, heeft op het moment van buiten-

Voorraden

lagere restwaarde.

Onderhoudsartikelen en grijpvoorraden

Afschrijvingen

of vervaardigingsprijs. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of

gebruikstelling een afwaardering van de boekwaarde plaatsgevonden naar de

De volgende afschrijvingstermijnen gelden:
Gronden en terreinen n.v.t.
Gebouwen: 15-30 jaar

Onderhoudsartikelen en grijpvoorraad worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsvervaardigingsprijs worden de onderhoudsartikelen en grijpvoorraad tegen deze
lagere marktwaarde gewaardeerd.

Vervoermiddelen: 5-10 jaar

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overige materiële vaste activa, waaronder:

gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een

Machines, apparaten en installaties: 5-15 jaar
inventarissen 5 jaar

automatisering 3-5 jaar
software 3-5 jaar

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgings-

prijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen.
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De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden
voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.
Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende activa

Aan voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen

oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt

Uitgevoerd achterstallig onderhoud is daarbij ten laste van de exploitatie verant-

De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte
statisch bepaald.

VASTE PASSIVA
De vaste passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd anders staat vermeld.
Reserves

over meerdere begrotingsjaren ligt een actueel (beheer)plan ten grondslag.

woord. Deze lasten zijn niet ten laste van de gevormde voorziening gebracht.
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom)

verminderd met het totaal van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben
een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als

Vlottende passiva

vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is

betreffende balanshoofd anders staat vermeld.

eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt
een zaak van het bestuur. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in
algemene en bestemmingsreserves. Zodra het bestuur aan een reserve een

bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve.
Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de organisatie.

Om die reden kunnen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen
negatieve stand kennen. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale

De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar zijn
gewaardeerd tegen nominale waarde.
Overlopende passiva

De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Vennootschapsbelasting

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande

geen bedrijfsresultaat wordt gegenereerd. Op grond hiervan is RMN niet belasting-

voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening

gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.		

De kosten worden volledig verrekend met de deelnemende gemeenten zodat er
plichtig voor de vennootschapsbelasting.
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Registratie van afvalstromen
De ontwikkeling van minder restafval naar meer grondstoffen wordt doorgezet.
Met de invoering van PMD inzameling in de RMN gemeenten (met uitzondering

van Nieuwegein) komen we weer een stukje dichter bij de beoogde doelstelling.

Was in 2015 de hoeveelheid ingezamelde restafval nog 210 kilogram per inwoner,
in 2016 is dit teruggebracht tot 201 kilogram per inwoner.

Zodra ook Nieuwegein is overgaan tot de inzameling van PMD (Wat per 1 januari

2017 gaat plaatsvinden) zal dit een aanzienlijke impact hebben op de gemiddelde

restafval, maar wel op de bewustwording van de hoeveelheid afval (in volume)
waar de inwoners dagelijks mee geconfronteerd worden.

Naar aanleiding van de inzamelgegevens over het eerste kwartaal 2017 kunnen
we de verwachting uitspreken dat over 2017, bij gelijkblijvend afvalbeleid, de

gemiddelde hoeveelheid restafval in het RMN verzorgingsgebied uit gaat komen
op 198 kilo restafval per inwoner.

hoeveelheid restafval per inwoner.

Van afval naar grondstof

Doelstelling in zicht

verschillende maatregelen, variërend van vermindering van service op restafval,

In 2016 is in het RMN verzorgingsgebied 523 kilo huishoudelijk afval en grondstoffen per inwoner ingezameld. Daarvan is 61% hergebruikt. De hergebruiks
percentages van de RMN gemeenten varieerden in 2016, als gevolg van het

voeren van eigen afvalbeleid, van 53% tot 69%. Gelijkschakeling van afvalbeleid

In het streven naar minder afval en meer grondstoffen nemen de RMN gemeenten
gratis inzamelen grof tuinafval, betaald ophalen grof restafval tot het vertrekken
van gratis extra containers voor GFT. De ambitie om in 2025 nog 100 kg restafval
per inwoner in te zamelen vergt diverse maatregelen.

zal uiteindelijk ook leiden tot een vergelijkbaar hergebruiks-percentage, alsmede

In 2016 hebben in 2 gemeenten proeven plaatsgevonden met het verstrekken van

van 186 tot 220 kilogram restafval per inwoner.

het ophalen van restafval van 1 maal per 2 weken, naar 1 maal per 4 weken. De 4e

tot een gelijke hoeveelheid restafval per inwoner, welke momenteel nog varieert

Van Kunststof verpakkingen naar PMD
In de gemeenten waar PMD in 2016 is ingevoerd is een aanzienlijke stijging van

de apart ingezamelde grondstoffen bereikt. Ondanks dat in Nieuwegein het PMD

een aparte (4e) container voor PMD, gelijktijdig met de verlaagde frequentie van

container werd verstrekt aan huishoudens met een perceeloppervlakte van 130 m2

of meer. Bij de kleinere percelen werd de restafvalcontainer omgeruild voor een

PMD container en werd een (verzamel)brengvoorziening voor restafval geplaatst.

nog niet als aparte grondstofstroom kon worden aangeboden is deze grond

Op basis van de uitkomsten van deze proeven, gaat de gemeente Soest, als eerste

Als gevolg van de samenstelling geen grote impact op het gewicht van het

van minicontainers.

stofstroom in 2016 gestegen van 1.514.000 kilogram naar 2.390.000 kilogram.

8 Financieel

gemeente van het RMN gebied in 2017 over tot inzameling van PMD met behulp

Afvalstoffen
Papier
Glas
Vlakglas
Textiel
KCA (incl. accu's en batterijen)
GFT-afval
Wit- en bruingoed
Grof tuinafval
Metalen (ferro + non-ferro)
Hout
Gips
Schoon puin
Reinigbare grond
Bouw- en sloopafval
Dakbedekking (bitumen)
Autobanden
Harde kunststoffen
PMD
EPS
Herbruikbaar grofafval
Herbuikbaar huisraad

Baarn
1.451
538
20
121
36
2.359
175
1.230
127
780
33
702
253
97
37
5
35
302
2
621
140

Totaal hergebruik/ recycling/
nuttige toepassingen

9.064

5.999

Restafval
Grof afval
Asbest

4.804
23
9

Totaal verbranden/storten
Algemeen totaal
Percentage recycle

* Inclusief kringloop, frituurolie en cartridges

Bunnik Nieuwegein
1.042
3054
347
1178
19
35
79
276
31
91
1.913
3866
111
378
596
591
103
235
541
1236
11
0
497
1093
0
491
0
518
22
0
5
7
37
91
184
380
1
6
420
1985
40
0

Soest
2872
1129
39
243
84
5710
296
883
223
1429
54
1040
373
310
28
11
92
588
3
945
402

IJsselstein
1813
652
27
162
53
2052
215
883
161
843
73
841
257
0
12
5
50
350
4
997
0

Zeist
3545
1428
52
203
92
5961
379
900
246
1795
63
2143
697
852
87
12
92
586
3
1836
263

totaal
13.777
5.272
192
1.084
387
21.861
1.554
5.083
1.095
6.624
234
6.316
2.071
1.777
186
45
397
2.390
19
6.804
845

15.512

16.754

9.450

21.235

78.014

2.738
16
5

13524
74
12

8605
35
17

6873
37
10

12306
69
19

48.850
254
72

4.836

2.759

13.610

8.657

6.920

12.394

49.176

13.900
65%

8.758
68%

29.122
53%

25.411
66%

16.370
58%

33.629
63%

127.190
61%

Balans per 31 december 2016
alle bedragen in euro’s

31-12-2016

31-12-2015

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa		
Investeringen met economisch nut

10.880.800

10.051.600

Totaal vaste activa

10.880.800

10.051.600

Vlottende activa

Voorraden		
Onderhoudsartikelen en grijpvoorraad

135.500

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Overige vorderingen
Overlopende activa

523.200

1.547.000

116.600

1.869.400
1.172.400

Liquide middelen		

Bank- kassaldi

29.500

3.900

Totaal vlottende activa

2.235.200

3.162.300

TOTAAL ACTIVA

13.116.000

13.213.900
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alle bedragen in euro’s

31-12-2016

31-12-2015

PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen		
Algemene reserve

Bestemmingsreserve

Gerealiseerd resultaat

1.250.000

1.170.500

329.300-

502.100

340.100

161.600

Voorzieningen		
Voorziening personeel

Voorziening groot onderhoud

-

50.600

Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer		

112.500
37.600

Binnenlandse banken

4.650.000

4.890.000

Totaal vaste passiva

5.961.400

6.874.300

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Binnenlandse banken

240.000

240.000

Kredietinstellingen

3.901.000

3.709.600

Overlopende passiva

2.001.200

1.274.800

Totaal vlottende passiva

7.154.600

6.339.600

13.116.000

13.213.900

Overige schulden

TOTAAL PASSIVA
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1.012.400

1.115.200

Overzicht van Baten en Lasten 2016
Lasten (alle bedragen in euro’s)
Omschrijving
Personeel

Algemeen

Huisvesting

Werkelijk 2016

Begroting 2016

Werkelijk 2015

8.800.200

8.215.000

7.569.200

553.900

476.000

453.600

943.700

Materieel

5.075.800

Verwerking

867.000

758.200

5.116.000

4.598.000

3.084.600

3.826.000

3.791.700

Additionele taken

1.666.800

1.823.000

-

Totaal lasten

21.294.500

21.770.000

18.143.600

Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten

329.300-

26.000

422.600

Mutatie reserves

329.300-

-

79.500-

0

26.000

502.100

Directe kosten
Bedrijfsafval

1.169.500
-

1.447.000

-

916.300
56.600

			
			
			
			
Gerealiseerd resultaat
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Baten (alle bedragen in euro’s)
Omschrijving

Werkelijk 2016

Begroting 2016

Basis taken			
Gemeente Baarn

2.208.400

Gemeente IJsselstein
Gemeente Soest

Gemeente Bunnik

Gemeente Nieuwegein

Gemeente Zeist

Werkelijk 2015

2.257.000

2.282.000

2.654.100

2.818.000

2.515.600

3.758.500

3.876.000

1.192.000
3.565.100

5.384.300

1.285.000

3.557.000

5.633.000

-

3.630.400

3.886.400

5.570.400

			
Basis taken

18.762.400

19.426.000

17.884.800

			
Additionele taken			
Gemeente Bunnik

202.900

275.000

Gemeente IJsselstein

1.463.900

1.547.000

Additionele taken

1.666.800

1.822.000

			

Aanvullende taken			
Diverse opdrachten
Bedrijfsafval

201.400

-

173.000

0

175.100

-

151.600

334.600

375.000

354.700

536.000

548.000

681.400

20.965.200

21.796.000

18.566.200

			
Financiering

Totaal baten
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Toelichting op de balans
ACTIVA (alle bedragen in euro’s)							
							

Vaste activa						

							
Materiële vaste activa					

Boekwaarde 31-12-2016

Investering met economisch nut:
Grond en terreinen

750.000

Gebouwen

2.220.700

Vervoermiddelen

5.508.800

Machines, apparaten en installaties

2.216.700

Overige materiële vaste activa

184.600

10.880.800
Boekwaarde

Grond en terreinen

Gebouwen

Vervoermiddelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa
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31-12-2015

Correctie

boekwaarde

Desinves-

Investeringen

Afschrijvingen

Boekwaarde

750.000

-

-

-

-

750.000

2.273.000

10.400-

2.195.300

10.500

10.051.600

100

teringen			
31-12-2016

-

113.900

4.704.500 		

466.100-

2.213.700

128.800 		

-

155.800

2.220.700

943.300

5.508.800

75.000

184.600

-

371.700

130.800

360.800

466.100-

2.830.100

1.534.900

2.216.700

10.880.800

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			
In de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 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 2016 € 20,-.

PASSIVA
Vaste passiva							
							

Reserves		Saldo
		
31-12-2015

Toevoeging
2016

Onttrekking

Saldo

2016

31-12-2016

-

1.250.000

-

231.600

					
Algemene reserve		

1.170.500

79.500

Reserve eigen risico		

136.600
502.100

95.000

329.300-

502.100

329.300-

		

1.834.200

71.300-

502.100

1.260.800

Reserve regionale samenwerking		

25.000

Nog te bestemmen resultaat		

83.500

-

108.500

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.			
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Voorzieningen

Saldo

Toevoeging

Onttrekking
2016

31-12-2016

112.500
37.600

0

16.100

112.500
3.100

-

50.600

150.100

16.100

115.600

50.600

31-12-2015

Personeel

Groot onderhoud

2016

Saldo

				
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 recyclestation aan de Zandbergenlaan in Zeist.

Ultimo 2016 bestaan de volgende niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen:					

			
Investeringsverplichtingen in voertuigen voor een totale waarde van €178.000,-.								

Huurovereenkomst betreffende de grond en opstallen gelegen aan de Lange Brinkweg 79 te Soest ter grootte van ca. 10.000 m2 voor een duur van 5 jaar voor een
bedrag van € 110.000,- per jaar.								

Huurcontract 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 terreinen en opstallen aan de Kamerlingh Onneslaan 26 te IJsselstein voor de duur van 5 jaar voor een bedrag van € 160.000,per jaar.

Een huurovereenkomst betreffende 866 m2 bedrijfsterrein aan de Zuidergracht 62 te Soest voor de duur van 5 jaar voor een bedrag van €36.200,- per jaar.
Huurovereenkomst betreffende een bedrijfsruimte, ter grootte van circa 665 m2, alsmede het bij het object behorende buitenterrein gelegen aan de
Archimedesstraat 4 te IJsselstein voor de duur van 5 jaar met een huur van € 50.000,- per jaar.

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

Leasecontracten voor een viertal voertuigen voor de duur van 3,5 respectievelijk 4 jaar voor een bedrag van € 38.000,- per jaar.							

								

					
		

16 Financieel

Tabel schatkistbankeren 2016
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
(1)

Drempelbedrag

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

(1) Berekening drempelbedrag

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat
(1) = (4b)*0,0075 Drempelbedrag
+ (4c)*0,002 met
een minimum
van €250.000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

(5b)

Dagen in het kwartaal

(2) - (5a) / (5b)
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Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

250

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

250

227

239

224

21.796

0

0

0

-

-

21.796

23
-

0

11
-

0

26
-

0

250

0
0

0
0

0
0

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

-

2.130

1.038

2.418

91

91

92

92

-

23

11

26

Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2016
LASTEN
WNT-verantwoording 2016 RMN

Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die
op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke

Personeel

basis van de volgende op RMN van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene

als gevolg van de invoering van het individueel keuzebudget. Een deel van de

en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op

In de salarissen en sociale lasten personeel zijn inbegrepen de eenmalige lasten

WNT-maximum.					
uitbestede taken zijn teruggehaald en leiden tot lagere kosten bij de overige

			

directe kosten. De extra lasten voortvloeiend uit de invoering van het IKB worden

toepasselijke WNT-maximum per persooon of functie is berekend naar rato van

Daarnaast is vacatureruimte door interim professionals ingevuld en is tijdelijk

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor RMN is € 179.000. Het weergegeven

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.					

conform het besluit van het bestuur ten laste gebracht van de algemene reserve.
extra capaciteit ingezet ter ondersteuning van de geautomatiseerde processen.

Tenslotte zijn extra opleidingskosten gemaakt ter versterking van de effectiviteit
van de bestuurlijke samenwerking.

						
Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht/

Algemeen

leden 5% van het bezoldigingsmaximum.

ten behoeve van het verrichten van veldonderzoek naar geschikte locaties voor

Raad van Commissarissen; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige

De verplichte tabellen zijn opgenomen in het technisch document.

In de algemene kosten zijn de kosten verwerkt van extra ingehuurde capaciteit
ondergrondse containers en voor het opzetten van proefwijken ter voorbereiding
van de invoering van het nieuwe afvalbeleid van afval naar grondstof.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

De kosten van de proefwijken worden conform bestuursbesluit gedekt uit de

rissen die in 2016 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum heb-

baar gesteld.

Naast de in de tabel vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionaben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de
WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.
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bedrijfsreserve. Voor de kosten van het veldonderzoek is extra budget beschik-

De algemene kosten bevatten ondermeer kosten voor bijzondere opdrachten

waaronder het ontwikkelen en integreren van de bedrijfsvoering van het nieuwe

taakveld groen en civiel, het actualiseren van de dienstverleningsovereenkomsten,

In het verslagjaar zijn extra minicontainers ingekocht ten behoeve van de
proefprojecten omgekeerd inzamelen.

het vorm geven en uitwerken van de toekomstvisie van RMN in een houtkool-

Directe kosten

onderzoek met betrekking tot de toekomst van de eigen werkplaats. De kosten

taken op het gebied van machinaal vegen en het omzetten van budgetten voor

schets, het doen van onderzoek naar toetreding van Montfoort en het doen van
worden deels gecompenseerd door lagere kapitaallasten als gevolg van gefaseerde
invoering van de boordcomputers.
Huisvesting

De huur voor locatie Bunnik is niet in de begroting opgenomen. De inkomsten uit
onderverhuur zijn gepresenteerd onder de baten.				

De directe kosten nemen af door het in eigen beheer uitvoeren van uitbestede
onkruidbestrijding naar eigen uitvoering.
Verwerkingskosten

De verwerkingskosten zijn gedaald door hogere opbrengsten van papier, glas,
textiel en PMD en afname van de hoeveelheid ingezameld restafval.

			

BATEN

De kapitaallasten van de voertuigen zijn lager dan geraamd door latere instroom

Basistaken

ingehuurd.

overeenkomsten waarbij de verwerkingskosten verrekenbaar zijn en leiden tot

Materieel

en ingebruikname van de voertuigen. Hier staat tegenover dat extra capaciteit is

De kosten van brandstof en onderhoud zijn lager dan geraamd doordat de ge-

De basistaken zijn afgerekend conform de afspraken uit de dienstverlenings
een aanpassing van de bijdrage voor de gemeenten.

middelde prijs van brandstof gedurende het jaar lager was dan geraamd.

Additionele taken

De kapitaallasten van de inzamelmiddelen zijn lager dan geraamd als gevolg van

personeelskosten en niet volledige uitnutting van de werkbudgetten.

gefaseerde uitrol van de ondergrondse containers en vrijvallen van de kapitaal-

De omzet uit de additionele taken blijft achter bij de raming door lagere

lasten van het containermanagementsysteem (CMS).

Diverse opdrachten					

De kosten van onderhoud van de containers zijn gestegen als gevolg van het

de deelnemende gemeenten onder meer de inkomsten uit onderverhuur,

toenemen van de gemiddelde leeftijd van de ondergrondse containers.		
					

De omzet uit diverse opdrachten bevat naast aanvullende opdrachten voor
de bijdragen in de servicekosten en de opbrengsten van de kantines.
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1.

Paragrafen

Besluit Begroting en Verantwoording

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

dienen overheidsorganen in de begroting en de jaarstukken een aantal verplichte
paragrafen op te nemen.
Voor RMN betreft dit:
1.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.

Financiering

5.

Verbonden partijen

2.
4.

Onderhoud kapitaalgoederen
Bedrijfsvoering

1.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing			

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen van de gemeen-

schappelijke 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 weer-

standscapaciteit en ongedekte risico’s en is van belang voor het bepalen van de

gezondheid van de financiële positie van RMN voor het begrotingsjaar maar ook
voor de meerjarenraming.
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1.1.1. Weerstandscapaciteit		

De weerstandscapaciteit wordt berekend uit de posten: algemene reserve, bestemmingsreserve en de stille reserves en bedraagt ultimo 2016 € 1.260.800,-.

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 volledige verrekening van de kosten plaatsvindt met de deel-

nemende gemeenten met uitzondering van benoemde kosten die ten laste van
de reserve worden gebracht. Dit impliceert dat het weerstandsvermogen van

RMN in de loop der tijd afneemt en de financiële risico’s overgenomen worden
door de deelnemende gemeenten.

Onderstaande risico’s zijn grotendeels afgedekt door het onderbrengen ervan bij
solide verzekeraars en door het voeren van een gericht beleid om de risico’s te

beperken. De weerstandscapaciteit wordt van voldoende omvang geacht om de
continuïteit van de onderneming niet in gevaar te laten komen.		

					

Financiële risico’s
Externe risico's

Effect

Fin. Impact

kans

Fin. Risico

vaste lasten

€ 1.500.000

4%

60.000

5%

10.000

Wijziging in externe wet- en regelgeving (arbo- cao, milieu)

investeringen

Wijziging Dienstverleningsovereenkomst

vaste lasten

Weer (gladheid, sneeuw, vorst)

aansprakelijkheid

Uittreden deelnemende gemeenten

Monetair beleid overheid

€ 300.000

10%

€ 100.000

6%

€ 250.000

4%

10.000

1%

1.000

€ 200.000

Stakingen

aansprakelijkheid

€ 220.000

Arbeidsmarkt

aansprakelijkheid

€ 300.000

vervolgschade

€ 100.000

Interne risico’s
Brand

grondstofprijzen

15.000

€ 750.000

prijsontwaarding

Conjunctuur

5%

4%

5%

75.000
6.000
8.800

15.000

Faillissement leverancier

Herinvesteren

€ 200.000

5%

10.000

Bedrijfsongevallen

aansprakelijkheid

€ 100.000

5%

5.000

Milieuschade

Fraude en diefstal

vervolgschade
vervolgschade

€ 200.000

productiviteitsverlies/inhuur

€ 300.000

Gesubsidieerde medewerkers

personele kosten

Frequent en langdurig ziekteverzuim

productiviteitsverlies/inhuur

Immobiliteit en leeftijdsopbouw personeel
Onderbezetting werkplaats
Totaal
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€ 100.000

productiviteitsverlies/inhuur

5%
3%

6.000

15%

45.000

€ 50.000

50%

€ 600.000

8%

€ 120.000

€ 5.390.000

5.000

12%

9.500

54.000
12.000

€ 347.300

1.2. Onderhoud kapitaalgoederen

Er zijn aan de uitvoering van de treasury-functie budgettaire gevolgen verbon-

chines en on-gekentekend werkmaterieel. De kwaliteit van de kapitaalgoederen

financieringsfunctie is vastgelegd in de financiële verordening welke in 2010

RMN zet veel kapitaalgoederen in, zoals huisvuilwagens, vrachtwagens, veegmais mede bepalend voor de prestaties in het verzorgingsgebied. De kwaliteit wordt
gewaarborgd door tijdig en vakkundig uitgevoerd onderhoud door de eigen

den, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Het beleid van RMN voor de
opnieuw is vastgesteld.

werkplaats of vakgarages.

1.3.1. Rentebeleid

RMN streeft ernaar het onderhoud op een kwalitatief hoog peil te houden. Het

de rentetarieven daartoe aanleiding geven haar financieringsbeleid daarop

onderhoud wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de eigen werkplaats. Investeren
in onderhoud is van belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, het voor-

komt onnodige stilstand en de in het verzorgingsgebied behaalde prestaties zijn
kwalitatief en kwantitatief van een hoger (constant) niveau. Daarnaast zijn de
voertuigen samen met de buitendienstmedewerkers gezichtsbepalend voor

RMN. Een goed verzorgd wagenpark draagt bij aan de veiligheid en vermindert

RMN volgt de ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarkt op de voet en zal indien
aanpassen. De kaders hiervan zijn opgenomen in een rendementsdocument die

door het algemeen bestuur van RMN is vastgesteld. Op grond hiervan is gekozen

om in de financieringsbehoefte voor maximaal 30% te voorzien met kort lopende
kredieten (krediet in rekening-courant en daggeldleningen) E.e.a. met in acht

name van de wettelijke normen van kasgeldlimiet en renterisiconorm. 		

de belasting van het milieu. Met het oog hierop wordt door RMN veel geïnves-

1.3.2. Risicobeheer

gaan met de aan hen toevertrouwde middelen. Het beleid van RMN is er opge-

1.3.2.1. Kasgeldlimiet

kosten van onderhoud en anderzijds de kapitaallasten als gevolg van aanschaf

worden aangetrokken op de geldmarkt. De kortlopende middelen worden aange-

teerd in het opleiden van het personeel om zuinig, veilig en verantwoord om te
richt om een optimale verhouding te vinden tussen enerzijds de hoogte van de
van nieuwe voertuigen. In het verslagjaar 2016 bedragen de hiermede gemoeide
investeringen in nieuwe voertuigen € 1.742.000,-. De kapitaallasten met betrekking tot het wagenpark bedragen € 1.554.000,- in 2016.
1.3. Financiering

De treasury-functie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. De treasuryfunctie 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. 				
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De kasgeldlimiet is het maximum bedrag waarvoor financiële middelen mogen

trokken in de vorm van daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op de rekening
courant. De financiële middelen worden aangetrokken bij de huisbankier van

RMN, de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De grootte van de kasgeld-

limiet is afhankelijk van het begrotingstotaal aan het begin van het jaar. Voor
2016 bedraagt de kasgeldlimiet € 1.643.000,-.

1.3.2.2. Renterisiconorm

De rente is gebaseerd op het interbancaire daggeldtarief met een opslag van

van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel van deze norm is het

‘krediet in rekening-courant’ wordt in onderling overleg daggeld of kasgeld

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal
beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rente

lasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste
schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening.

Renterisiconorm op vaste schuld (bedragen x €1.000)

0,25% (EONIA-tarief). Er zijn geen zekerheden gesteld. In aanvulling op het

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.		

Overzicht langlopende leningen in euro’s				

						
					
Renterisiconorm
2015
2016
Looptijd
stand per stand per stand per Rente % Aflossing
jaarlijkse
Renterisico (aflossingen en renteherzieningen)
240
240
31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017
aflossing
Het bij ministriele regeling vastgestelde percentage
20%
20%
Renterisiconorm (begrotingstotaal x 20%)

3.642

4.109

2011-2021

Ruimte onder renterisiconorm			

3.402

3.869

2011-2041

Uit de tabel blijkt dat het renterisico op de vaste schuld in de periode 2015 – 2016
binnen de wettelijke gestelde normen blijft.

1.3.2.3. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

2011-2026
2012-2022

750.000

366.666

750.000

750.000

333.332

299.998

840.000

700.000

1.733.334 1.666.668 1.600.002

980.000

2015-2023

1.300.000 1.300.000 1.300.000

Totaal

5.130.000 4.890.000 4.650.000

3,30% einddatum
3,29% lineair
3,97% lineair
1,99% lineair

0,99% einddatum

33.334

66.666

140.000

240.000

De investeringen van circa € 2,8 mln. worden deels gedekt uit de vrijvallende

Door de wijze van bevoorschotting door de deelnemende gemeenten, vooraf per

kapitaal. De kredietfaciliteit bestaat in de eerste plaats uit een bij de BNG

De onderstaande tabel geeft de financieringsbehoefte per ultimo van het jaar

afschrijvingen en binnen het kredietarrangement aangetrokken kortlopend
aangehouden: ‘Krediet in rekening-courant’.
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kwartaal, is de financieringsbehoefte het grootst aan het einde van elk kwartaal.

aan. In 2016 is €138.000,- aan rente betaald met een gemiddeld rentepercentage
van 2,69%.

Financieringsbehoefte in mln euro’s.			
Stand per 1 januari

Niet opgenomen krediet

Opname krediet

Aflossingen krediet

Stand per 31 december

2015
9,74
0,0

1,73

0,24

11,23

2016
11,23

0,00
0,81

0,24

11,80

van boordcomputers. De website wordt opnieuw vorm gegeven en interactief
gemaakt om burgers meer service te bieden.
1.4. Bedrijfsvoering
1.4.1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van RMN als overheidsbedrijf maakt
1.3.2.4. Relatiebeheer

In het begrotingsjaar worden geen veranderingen voorzien in de relatie met de

dat RMN vakkennis aanwendt om beleidsmatige koersen uit te zetten. Nauw

gezette communicatie met beleidsverantwoordelijken binnen de gemeenten is
noodzakelijk om niet langs elkaar heen te werken.

huisbankier.					

			

1.4.2. Samenwerking/regionale gebondenheid

Jaarlijks wordt een eindafrekening opgesteld van de kosten voor de overeen

RMN met andere partijen, waaronder:

1.3.2.5. Kasbeheer					
Maatschappelijke verantwoordelijkheid komt tot uiting in de samenwerking van

gekomen diensten met de deelnemende gemeenten. Het verschil tussen het

totaal van de voorschotnota’s en het totaal af te rekenen bedrag wordt met de
betreffende gemeente verrekend.
1.3.2.6. Organisatie

In 2016 is de regeling gewijzigd en zijn het dienstverleningshandvest en

kostenallocatie model vastgesteld. In de door het bestuur vastgestelde financiële
verordening zijn de uitgangspunten voor het financiële beleid, het financieel

beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke
regeling nader uitgewerkt.					

			

Partijen die betrokken zijn bij het beheer van de openbare ruimten, zoals

groenaannemers, handhaving, openbare werken, waterschap, kringloopcentra
in de deelnemende gemeenten en sociale werkvoorzieningen.

Partijen die betrokken zijn bij de participatiewetgeving door het aanbieden
van participatie werkplaatsen
Afvalvrije scholen

Buurtverenigingen/wijkbureaus

Met deze partijen wordt samengewerkt of samenwerking gezocht bij het o.a.
blad- en zwerfafval opruimen, inzamelen oud papier en participatie bij het
verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.

1.3.2.7. Informatievoorziening

Door deze samenwerking ontstaat een gebondenheid met de samenleving in de

processen, het versterken van de planning en control cyclus, het verbeteren van

activiteiten kan RMN zorg dragen voor een goede afvalvoorziening en na afloop

Er wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de geautomatiseerde

de performance in het veld en efficiëntere verwerking van data door invoering
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regio. RMN verzorgt voorlichting aan scholieren. Bij gemeentelijke evenementen/
de locatie weer schoon opleveren.					

1.4.3. Milieu

1.4.5. Duurzaam werken

materieel voldoen aan de strengste milieueisen. RMN is in het bezit van de ver-

de voet en past nieuwe technieken of werkmethoden die een verbeterd resultaat

RMN heeft een gecertificeerd ISO-14001 milieuzorgsysteem. Het wagenpark en

eiste milieuvergunningen voor de door haar beheerde Recyclingstations en zorgt
middels interne audit voor waarborging van het naleven van de gestelde eisen.
Naast CO2 reductie op de eigen bedrijfsvoering draagt RMN een belangrijke

bijdrage aan CO2 reductie als gevolg van het gescheiden inzamelen van afval.
Door actieve advisering aan de deelnemende gemeenten geeft RMN invulling
aan de medeverantwoordelijkheid van duurzaam afvalbeheer.
1.4.4. Personeel

Het werk van RMN is afhankelijk van de factor mens. RMN hecht grote waarde

aan goed werkgeverschap. RMN heeft een actieve OR die nauw wordt betrokken
bij de bedrijfsvoering en beleidsvorming van RMN. Door begeleiding en scholing
wordt gestreefd personeel breed inzetbaar te houden waardoor doorstroming
kan plaatsvinden naar andere taakvelden.

RMN heeft een evenementen commissie die is opgericht door enthousiaste
medewerkers. 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.
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RMN volgt de ontwikkelingen op de markt van afval en reiniging nauwgezet op

opleveren op financieel- en/of milieugebied zo spoedig mogelijk in haar bedrijfsvoering toe. Ook geeft RMN invulling aan veranderd beleid/wetgeving zoals de
verplichting voor inzameling van plastic verpakkingsafval.
Enkele gekozen richtingen:

Investeren in zonnepanelen

Werken op beeldbestek voor onkruid en zwerfafval

Onkruidbestrijding middels de duurzame ‘WAVE-methode’ (heet water
techniek)

Inzamelen in stedelijk gebied met zijladers

Inzamelen afval van hoogbouw met ondergrondse containers

Invoering van het Container Management Systeem (CMS), ook wel
containerregistratie genoemd.

De beleidsadvisering van RMN aan de gemeenten is gebaseerd op: ‘Een goede
service aan de burger voor de best mogelijke prijs’.

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

1.4.6. Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen is het rekening houden met milieu- en sociale aspecten in

alle fasen van het inkoopproces. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van

een product, dienst of werk op het milieu, bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik. Bij sociale aspecten valt te denken aan thema’s als kinderarbeid of mensenrechten. RMN verzorgt aanbestedingen voor de aanschaf van hoofdzakelijk
duurzame productiemiddelen conform de gestelde eisen in de Europese
wetgeving.

1.5. Verbonden Partijen

RMN heeft geen financiële of bestuurlijke belangen in privaatrechtelijke of

publiekrechtelijke organisaties.					
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