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Voorwoord
Wanneer je je als organisatie zegt in te zetten voor een betere wereld, is
het goed om ook goed naar jezelf te kijken. ‘Verbeter de wereld, begin bij
jezelf’ is een uitdrukking waar we in 2018 flink gehoor aan hebben gegeven.
Naast bouwen aan een betere wereld met onder andere nog meer zonnepanelen om zelf energie op te wekken en nog meer voertuigen die op groen
gas rijden, hebben we ook hard gebouwd aan de eigen organisatie; aan een
betere structuur om ook in de toekomst onze duurzame bijdrage te kunnen
leveren aan onze leefomgeving.
Het afgelopen jaar hebben we enkele milieudoelstellingen voor 2025 vastgesteld: 50 procent van onze energiebehoefte gaan we zelf opwekken, 50
procent van de door ons gebruikte brandstoffen komt uit alternatieve bronnen en we hebben het met onze gemeenten voor elkaar om de hoeveelheid
restafval terug te brengen naar 100 kilogram per inwoner.
In dit verslag is slechts een deel te lezen van wat iedereen bij RMN heeft
bijgedragen aan die doelstellingen. Zonder al die inzet was verbouwen
terwijl de keuken openblijft onmogelijk.  Daarom ben ik super trots op
elke medewerker die bij RMN werkt, wel of niet genoemd of beschreven
in dit jaarverslag.
Dit jaarverslag is van, voor en gaat over ons allemaal.
Rob Schram
Directeur

Cijfers inzameling en verzorgingsgebied
In 2018 hebben gemeenten en RMN verder gebouwd aan vermindering van het
restafval. Maatregelen als het frequent inzamelen van PMD, het inzamelen van
PMD via containers en het minder frequent inzamelen van restafval sorteren effect.

Maar we zijn er nog niet. Nog steeds belanden veel grondstoffen bij het restafval.
Vooral gft-afval heeft daar een groot aandeel in. Uit afvalsorteerproeven
blijkt dat de 184 kilo restafval per inwoner nog kan teruglopen naar 39 kilo.

Resultaten 2016-2018 (in tonnen)
Afvalstoffen

2016

2017

2018 Geraamd

2018 Realisatie

2018 Sorteerproef

2018 Potentie

Elektrische en elektronische apparatuur
Autobanden
Bouw en Sloopafval
Cartridge
Dakbedekking teerhoudend
EPS (piepschuim)
Frituurolie
Gipsafval en betongas
Glas
Groenafval gemengd
Groente-, fruit- en tuinafval
Grond ongekeurd herbruikbaar
Harde Kunstoffen
Hout B-categorie
Hout C-categorie
Klein chemisch afval (KCA)

1.554
45
1.777
186
19
234
5.272
5.080
21.861
2.071
397
6.624
387

1.542
49
1.418
205
26
282
5.244
4.877
22.203
2.015
461
7.185
380

1.270
-   
1.390
-   
190
-   
16
190
5.300
4.920
23.800
2.000
370
4.700
1.800
400

1.381
41
1.547
7
181
25
22
256
5.261
5.536
22.605
2.005
484
6.286
927
365

502
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
2.185
-   
15.333
-   
2.421
675
-   
-   

1.883
41
1.547
7
181
25
22
256
7.446
5.536
37.938
2.005
2.905
6.961
927
365

Luiers
Matrassen
Metalen
Papier en Karton Afval
PMD (plastic, metaal en drinkpakken)

1.103
13.777
2.390

1.203
13.043
2.932

200
960
14.030
2.453

62
68
1.191
12.591
3.666

2.330
-   
582
3.758
4.855

2.392
68
1.773
16.349
8.521
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Afvalstoffen

2016

2017

2018 Geraamd

2018 Realisatie

2018 Sorteerproef

2018 Potentie

Puin
Textiel
Vlakglas
Herbruikbaar huisraad
Herbruikbaar grofafval

6.305
1.080
192
1.220
6.799

6.085
1.070
242
774
6.984

5.600
160
-   
-   
4.148

5.997
1.044
194
1.380
3.301

1.035
2.096
-   
-   
-   

7.032
3.140
194
1.380
3.301

Totaal hergebruik/recycling

78.373

78.220

73.897

76.423

35.772

112.195

Restafval
Grof afval
Asbest

48.850
254
72

47.346
260
65

45.400
4.100
67

45.247
3.301
69

35.772-   
-   

9.475
3.301
69

Totaal verbranden/storten

49.176

47.671

49.567

48.617

35.772-

12.844

Algemeen totaal

127.549

125.891

123.464

125.039

-

125.039

Percentage recycle

61%

62%

60%

61%

0

90%

Kg fijn restafval per inwoner
Kg grof restafval per inwoner

216
1

194
1

185
17

184
13

39
13

Verzorgingsgebied
RMN verleent service aan ruim honderdduizend huishoudens, verdeeld over zes gemeenten. Dit is hoe die verdeling eruitziet:

Gemeente

Baarn

Bunnik

IJsselstein

Nieuwegein

Soest

Zeist

Totaal

Aantal bewoners

24.630

15.214

34.302

62.426

46.089

63.322

245.983

Aantal huishoudens

11.564

6.371

14.344

28.495

20.479

28.555

109.808

Nieuw bestuur
De bestuursleden voor de periode 2018-2021

Wouter Catsburg
Bestuursvoorzitter, wethouder Zeist

Marieke Schouten
Wethouder Nieuwegein

Mariska de Koning
Wethouder Baarn

Nermina Kundi´
c
Wethouder Soest

Jorrit Eijbersen
Wethouder Bunnik

Peter Bekker
Wethouder IJsselstein

“We moeten bouwen
aan bewustwording”
Wouter Catsburg,
bestuursvoorzitter RMN

Vijf vragen aan de bestuursvoorzitter van RMN

“RMN is op een
goede manier bezig
met duurzaamheid”

Het verkleinen van de afvalberg, daar wil Wouter Catsburg zich hard voor maken. Medio 2018 is hij aangetreden
als bestuursvoorzitter van RMN. In antwoord op vijf vragen geeft hij zijn visie op RMN en vertelt hij over de
ambities van het nieuwe bestuur.

Wat is uw visie op RMN?
RMN is een belangrijke speler in het behalen van de
circulaire-economiedoelstellingen. Ze zijn daarin een
belangrijke partner voor de gemeenten. Het bedrijf is
op een goede manier bezig met duurzaamheid, denk
bijvoorbeeld aan de omschakeling van het wagenpark
naar groen gas. Ook pakt RMN de verantwoordelijkheid als maatschappelijk partner: mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de kans bij het
bedrijf een carrière op te bouwen. Tot slot heb ik
bewondering voor de manier waarop het bedrijf is
meegegroeid met de veranderde markt en het grotere verzorgingsgebied. RMN bediende aanvankelijk twee
en nu zes gemeenten, met ieder hun eigen beleid
voor afvalinzameling en recycling. In dat spanningsveld effectief opereren is een lastige opgave.  

Wat hoopt u aan het eind van de bestuursperiode
te hebben bereikt met RMN?
Ik vind het belangrijk dat de inwoners tevreden zijn
over de dienstverlening. Als we de klanttevredenheid
hoog houden, kunnen we ook meer bereiken in het
scheiden en hergebruiken van grondstoffen. Mensen
zullen dan eerder bereid zijn in die verandering mee

te gaan. Ik hoop dat de percentages gescheiden
inzameling nog aanzienlijk toenemen. Met het
scheiden van GFT, glas, papier, PMD en zelfs textiel
vragen we best veel van inwoners. We moeten ze
daarin daarom goed ondersteunen.  

Waar ligt volgens u de kracht van dit bestuur?
Allemaal zijn we heel gedreven om RMN verder te
brengen en de duurzaamheidsdoelen te halen. Kenmerkend is onze positief-kritische blik. Om succesvol
te opereren is bijvoorbeeld heldere verslaglegging
naar de gemeenteraden van belang. Zij geven aan
RMN belangrijke taken uit handen en willen feeling
houden met de dienstverlening aan hun inwoners.
Vertrouwen en gedragenheid zijn essentieel. Daar
sturen we op. Ook onderzoeken we ten gunste van
de effectiviteit of en hoe we het inzamelings- en
recyclingbeleid van alle gemeenten beter op elkaar
kunnen laten aansluiten.  

Het thema van dit jaarverslag is ‘RMN bouwt!’.
Waar denkt u aan bij die term?
We moeten bouwen aan bewustwording. Ruim
zestig procent van wat in vuilniszakken en containers

belandt, is recyclebaar. Voor de inwoners is het
scheiden van afval en grondstoffen lastig, maar het
is belangrijk voor een schoner milieu en een leefbare
wereld voor toekomstige generaties. Naast recycling
is er ook aan de voorkant nog een hele slag te maken.
Waarom halen we een plastic zak met appels in huis,
terwijl we ook losse appels kunnen kopen en zelf een
netje kunnen meenemen? RMN moet zich samen
met de gemeenten inspannen om die bewustwording te vergroten. Bouwen aan bewustwording dus,
én verder bouwen aan RMN als organisatie. Samen
met de mensen die RMN maken, wil het bestuur
bouwen aan een gezond, effectief opererend bedrijf.

Heeft u nog een persoonlijke boodschap aan de
lezers van dit jaarverslag?
Ik vind het opvallend hoe in korte tijd de discussie
rond afval en grondstoffen een hot topic is geworden.
De samenleving heeft lang nodig gehad om tot een
aha-erlebnis te komen. Ik hoop dat iedereen nu gaat
beseffen dat je in je eigen omgeving een waardevolle
bijdrage kunt leveren aan hergebruik en een beter
milieu.
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“We kunnen
mankracht en
materieel nu
efficiënter inzetten”
René Tielkemeijer,
hoofd Operationele Zaken

We zijn gaan puzzelen en kwamen tot een nieuwe
inzamelstructuur met overtuigende voordelen. Door
in één gemeente zoveel mogelijk routes op één dag
te rijden, kunnen we mankracht en materieel effi
ciënter inzetten. Ook boeken we milieuwinst door de
CO2-uitstoot te reduceren. En dankzij de compacte
routes kunnen chauffeurs waar nodig gemakkelijk
bij elkaar bijspringen.  

zijn zo kort mogelijk en waar nog ruimte was, zijn
routes uitgebreid. Hier en daar kwamen we wat
kleine hobbels tegen, zoals routes die wat te lang
werden. Dat vergde in de logistieke puzzel nog een
enkele aanpassing, maar daarna werd het gunstige
effect snel zichtbaar: we hoeven nu minder wagens
in te zetten.

Logistieke puzzel

Bouwen aan een efficiëntere dienstverlening is voor
ons een continu proces; we zijn alweer volop bezig
met nieuwe plannen. Zo adviseren we gemeenten in
woonwijken bijvoorbeeld meer ondergrondse containers te plaatsen, zodat bewoners hun restafval daar
zelf naartoe kunnen brengen.

In juni was de nieuwe inzamelstructuur in de zuidelijke
gemeenten een feit. Bij 48.940 huishoudens wijzigde
de inzameling van GFT, papier, PMD en restafval. De
routes sluiten nu beter op elkaar aan, de aanrijroutes

Nog in
restafval

%
recycling

CO2

12.591

3.758

70%

22.605

15.333

60%

Geïntegreerde aanpak

Om de slagkracht verder te vergroten, zouden we
ons takenpakket graag uitbreiden. In vier van de zes
gemeenten die we bedienen, zijn we alleen verantwoordelijk voor de inzameling. In Bunnik en IJsselstein
doen we meer; daar onderhouden we eveneens de
openbare ruimte, zoals parken en speeltuinen. Die
geïntegreerde aanpak werpt duidelijk zijn vruchten
af. Door beide te doen, kun je meer bereiken.  

CO2
reductie

25.308

CO2

1.533

TEXTIEL

GLAS

CO2

KUNSTSTOF

Iedereen heeft flink zijn schouders eronder gezet om
deze verandering mogelijk te maken. Er kwam veel
bij kijken. Niet alleen moesten we de nieuwe routes
uittekenen, ook moesten we een nieuwe planning
maken, de chauffeurs wegwijs maken en de inwoners
inlichten over de gewijzigde inzameldagen. We doen
hiermee nu eerst ervaring op in de gemeenten Bunnik,
IJsselstein en Nieuwegein. In 2019 volgen Baarn,
Soest en Zeist.

Apart
ingezameld

PAPIER

RMN heeft in 2018 een grote operatie in gang gezet om de efficiëntie van de grondstoffen- en afvalinzameling
te verhogen. Het was een lastige logistieke puzzel, maar RMN is blij met het resultaat: door slimmere routes
verloopt de grondstoffen- en afvalinzameling in Bunnik, IJsselstein en Nieuwegein nu efficiënter.

Naast minder transportbewegingen reduceert
ook recycling de CO2-uitstoot aanzienlijk.

GFT

De nieuwe inzamelstructuur
is een succes

Reductie CO2-verbruik

5.261

2.185

71%

1.699

CO2

1.044

2.096

33%

3.583

CO2

3.666

4.855

43%

9.532

Totaal: 41.655 kg
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“Het percentage
“Samenisbouwen
restafval
in Baarn
we
een
groener
enaan
Soest
duidelijk
wagenpark.
Een punt
afgenomen”
dat bij ons hoog op
de agenda
staat”
Angela Pathuis,
teamleider Inzameling Noord
en Hanz van der Hoeven,
Marianne Wajer,
projectleider
corrector
omgekeerd inzamelen.

PMD-inzameling via containers
werpt vruchten af
RMN heeft in 2018 in Soest en Baarn veel meters gemaakt met het gescheiden inzamelen van plastic, metaal en
drinkpakken (PMD) via containers. Daarmee bouwt het bedrijf hard aan het doel voor 2025 om de hoeveelheid
afval terug te dringen: het inzamelen van maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar.

Hoeveelheden ingezamelde PMD per ton
354
401

Baarn

verantwoordelijk voor hun eigen wijk, maar met z’n
drieën verantwoordelijk voor de hele dag, zodat ze
elkaar waar nodig kunnen helpen. En in plaats van
elke dag verdelen we de tonnages tegenwoordig over
drie dagen. Als een chauffeur het niet redt zijn lading
aan het eind van de dag te storten, kan hij dit ook
de volgende dag doen, Dit maakt het rijschema van
de chauffeurs flexibeler. De chauffeurs kunnen nu
meer adressen op één dag rijden, tot maximaal 1050
containers per dag.  

Naast de containers voor groente-, fruit- en tuinafval,
papier en restafval kwam er dus een extra container
bij. Dat had een flinke impact op de organisatie en
gaf een behoorlijke druk op de planning. Maar we
zijn blij met het resultaat, want uit een recente
benchmark blijkt dat het percentage restafval in
beide gemeenten duidelijk is afgenomen.

Telefoontjes

Meer adressen op één dag
Om de nieuwe manier van inzameling behapbaar te
maken, hebben we gepuzzeld met de planning en
zijn we erin geslaagd nog efficiënter te gaan rijden.
Chauffeurs zijn in Soest bijvoorbeeld niet meer ieder

De gewijzigde manier van PMD-inzameling heeft
niet alleen veel gevraagd van RMN, maar ook van de
inwoners van Soest en Baarn. Het schema voor het
ophalen van alle stromen wijzigde. Dat was wennen.
En we merkten ook dat inwoners nog moeite hadden
met het scheiden: wat mag wel en niet bij de PMDstroom. Bij de start in Soest hadden we daarom
een extra contactcentrum ingericht, waar mensen
terechtkonden met al hun vragen. Daarnaast hebben
we veel aan voorlichting gedaan, onder meer via berichten in de krant en op social media en het uitdelen
van flyers op straat. Dankzij die voorlichting en een

2.932

3.666

2018

408
426
520
609

IJsselstein
Nieuwegein

761

Soest

1.268

665
734

Zeist
In het najaar van 2017 zijn we in de gemeente Soest
gestart met de invoering van containers voor de
inzameling van PMD, en in juni 2018 in de gemeente
Baarn. PMD werd eerder altijd ingezameld in zakken.
Ervaring bij andere gemeenten leert dat veel huishoudens een container prettiger vinden en met een
container veel meer nuttig PMD wordt opgehaald.
Door meer recyclebare grondstoffen in te zamelen,
kunnen we de afvalberg verkleinen. We stimuleren
dit ook door het restafval nu minder vaak op te halen.  

TOTAAL

2017

224
228

Bunnik

TOTAAL

handige app van RMN namen de vragen in rap tempo
af en was het extra contactcentrum al snel niet meer
nodig. In Soest verloopt de PMD-inzameling inmiddels
geheel via containers; in Baarn bij de helft van de
inwoners. Voor fase twee in Baarn gaat de gemeente
nog het startsein geven.

Rode kaart
Als corrector zet Hanz van der Hoeven containers
goed aan de weg, zodat ze eenvoudig en snel
geleegd kunnen worden. Regelmatig treft hij een
zware container aan, een signaal dat er iets in zit,
wat er niet thuishoort. “Laatst trof ik bijvoorbeeld
een elektrisch apparaat aan. Ter voorlichting leg ik
het apparaat dan bovenop de lege container en
laat ik een rode kaart achter. Dat helpt. Ik ben blij
dat er een groeiende groep mensen is, die het
scheiden van afval serieus aanpakt. Ook ben ik er
trots op dat we bij RMN met z’n allen de gescheiden
inzameling in goede banen leiden.”
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“We hebben ons
met elkaar hard
gemaakt voor
referentiecontainers”
Kevin Hutten,
werkvoorbereider

Betere ondergrondse containers
RMN heeft nieuwe ondergrondse verzamelcontainers. De aanbesteding was een flinke klus, maar het resultaat
mag er zijn. Bovendien zorgen referentiecontainers voor het waarborgen van de kwaliteit.
Voor de levering van ondergrondse verzamelcontainers hebben we eind 2017 een aanbesteding uitgeschreven en met zorg een lijst met wensen en eisen
samengesteld. Als winnaars kwamen twee nieuwe
leveranciers uit de bus. Sidcon voor de perscontainers; containers die de grondstoffen en het afval
verdichten, waardoor ze er meer van kunnen opvangen. En Bwaste voor alle andere verzamelcontainers.
Containers die versleten zijn, gaan we vervangen.
Ook vragen gemeenten extra containers aan om de
gescheiden inzameling verder te bevorderen. Tot
slot zijn er nieuwe containers nodig op plekken waar
nieuwbouw verrijst. Het gaat om containers voor
alle soorten grondstoffen en afval: GFT, glas, papier,
PMD, restafval en textiel.

Daarnaast hebben we ons met elkaar hard gemaakt
voor referentiecontainers, zodat we de kwaliteit van
de verzamelcontainers in de wijken kunnen waarborgen. Bij nieuwe leveringen controleren we aan
de hand van deze containers of aan alle vereisten is
voldaan. We gaan onder meer na of de deuren en
kleppen goed werken en de laklaag van voldoende kwaliteit is. Ook kunnen we ze gebruiken voor
opleidingsdoeleinden, bijvoorbeeld om medewerkers te leren wat ze moeten doen als ze een defect
aantreffen. Bij de introductie van een nieuw voertuig
kunnen we ze benutten om het legen van containers
te testen. Ze staan inmiddels op het terrein van het
hoofdkantoor in Soest en hebben hun waarde al
bewezen.        

Efficiëntie en kwaliteit

Monitoren van het gebruik

Om de grondstoffen en het restafval zo efficiënt
mogelijk in te zamelen, doen twee nieuwe soorten
containers hun intrede: de semi-ondergrondse
container en de 7 kuub-container. Beide containers
bieden duidelijke voordelen. Het voordeel van de
semi-ondergrondse container is dat ze weinig ruimte
innemen, maar wel een behoorlijk volume hebben.
De 7 kuub-container biedt uitkomst bij bijvoorbeeld
hoogbouw van flinke omvang. Dan vergt een normale
5 kuub-container erg veel ritten en is een perscontainer
te duur.

De verzamelcontainers voor restafval en een deel van
de verzamelcontainers voor papier en PMD worden
voorzien van een handig toegangscontrolesysteem.
Om te bewaken dat alleen bewoners en bijvoorbeeld
niet bedrijven hun grondstoffen en afval in de containers storten, krijgen de bewoners een milieupas
waarmee ze de containers kunnen openen. RMN
werkt al met toegangspassen, maar het nieuwe
systeem is veel efficiënter. Om een pas voor een
bewoner te activeren, moet een medewerker nu nog
naar de container toe om ter plekke de gegevens in

de ingebouwde software in te voeren. Straks kunnen
we dit volledig op afstand regelen. Ook registreert
het systeem hoe vol de containers zijn. In de toekomst
willen we op basis van deze informatie de vaste ophaaldagen gaan vervangen door flexibele rijschema’s.   
We hebben volop mooie plannen, waar we stap voor
stap aan bouwen. De eerste levering van de nieuwe
verzamelcontainers is binnen en op wat kinderziektes na zijn we blij met de vele verbeteringen, zoals
deuren die vanzelf in het slot vallen, een klep om
ze op oudjaarsnacht af te sluiten voor vuurwerk en
zonnepanelen aan de bovenkant om het toegangssysteem draaiende te houden. Tijd om achterover
te leunen is er niet. We zijn alweer druk aan het
puzzelen met de gemeenten over het vervangen van
diverse containers en het maken van goede keuzes
wat betreft soort containers.
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“Door alle enthousiaste
reacties wist ik dat de
luierinzameling ging
werken”
Arend-Jan Majoor,
eigenaar STOPMIJNAFVAL
en Bart Mensen,
mede-eigenaar Kids voor Kinderen

Luierinzameling in Baarn
goed op gang
Op 4 juni 2018 gaf wethouder Mariska de Koning in Baarn het startsein voor het gescheiden inzamelen van
luiers. In antwoord op vier vragen vertellen Arend-Jan Majoor en Bart Mensen hoe een idee uitgroeide tot een
groot succes. Arend-Jan is initiatiefnemer van de luierinzameling, en het kinderdagverblijf van Bart Mensen is
een van de inzamelpunten.

Hoe is het initiatief van de luierinzameling
ontstaan?
Majoor: “Na ervaring in de congresbranche wilde ik
enkele jaren geleden wat anders en trok het thema
afval mijn aandacht. De overheid was bezig met
nieuw beleid voor afvalscheiding, een terrein waar
nog veel te pionieren viel. Met dat pionieren begon ik
thuis. Als snel kwam ik erachter dat we door het afval
goed te scheiden, de afvalberg in huis flink konden
verkleinen. Aan restafval hielden we wekelijks slechts
een 10 liter-zak over. Naast die zak hadden we voornamelijk luiers van mijn kinderen. Dat bracht me op
het idee.”

Was het lastig het initiatief van de grond te krijgen?
Majoor: “Nee, integendeel. Ik stuurde een mail naar
mensen in mijn netwerk om te polsen of er interesse was. De respons was enorm: maar liefst 25.000
aanmeldingen. Veel mensen stuurden de oproep
door naar bekenden in hun eigen netwerk. Door alle
enthousiaste reacties was ik er zeker van dat de luier
inzameling ging werken. Ik zette de stichting Luierrecycling Nederland op, zocht de samenwerking met

gemeenten en RMN en organiseerde een netwerk
van inzamelpunten bij kinderdagverblijven.”
Majoor begon dichtbij huis, in Baarn en Soest. Een
van de mensen die direct enthousiast was, was Bart
Mensen. Samen met zijn vrouw runt Mensen in Baarn
en Hilversum kinderdagverblijf Kids for Kinderen.

Wat was de reden voor Kids voor Kinderen om
mee te doen?
Mensen: “Tien jaar eerder hadden we al aan een initiatief voor luierinzameling deelgenomen, maar dat
is helaas na een tijdje stil komen te liggen. Kids voor
Kinderen investeert graag in zulke initiatieven. Het is
mooi om te zien dat het luiermateriaal weer opnieuw
benut kan worden voor bijvoorbeeld paaltjes langs
de weg of make-upverpakkingen. En ook niet onbelangrijk, de bewustwording onder medewerkers en
ouders neemt enorm toe.”

Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
Mensen: “De inzameling loopt heel goed. Niet alleen
ouders van kinderen op het kinderdagverblijf, maar

Resultaten luierinzameling 2018
Baarn

Bunnik

Soest

10.000
kilo

12.000
kilo

40.000
kilo

Luiers van huishoudens die via kinderdagverblijven
en recyclingstations zijn ingezameld.

ook andere gezinnen uit de buurt leveren bij ons hun
luiers in. Steeds meer mensen zijn zich bewust van
het afvalprobleem. Daarnaast zijn mensen blij dat ze
thuis geen last meer hebben van stinkende containers.
Nog een derde succesfactor is dat alles goed geregeld
is. Luierrecycling Nederland levert goede containers,
zorgt voor luierwegwerpzakjes, is altijd bereikbaar
voor vragen en lost problemen direct op.”

Krijgt de luierinzameling ook een vervolg in
andere gemeenten?
Majoor: ‘‘In de gemeente Bunnik is ook een start
gemaakt met de luierinzameling. Hopelijk gaan de
gemeenten IJsselstein, Nieuwegein en Zeist eveneens
meedoen. Het plan ligt klaar en logistiek is het efficiënt;
de inzamelwagen kan dan gelijk doorrijden naar die
locaties.”     
“We zijn blij dat we met de luierinzameling de berg
restafval in Baarn verder kunnen terugdringen.
Het initiatief van Arend-Jan Majoor sluit goed aan
bij onze ambities en kwam op het juiste moment”,
zegt wethouder Mariska de Koning
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“Goed voorwerk
is het halve werk”
Jozef van der Sluis,
planner

Flinke uitdagingen bij de
zomerinzameling
De inzameling in de hete zomer van 2018 was voor RMN een behoorlijke uitdaging. Dankzij goed voorwerk van
de afdeling Planning en de grote inzet van de medewerkers op straat is de klus geklaard.
Om meerdere redenen vergde de zomerinzameling
in 2018 meer werk dan in andere jaren. Ten eerste
ging, naast de gemeenten Soest en Zeist, ook de gemeente Nieuwegein dit jaar over op een intensievere
inzameling van het groente-, fruit- en tuinafval in de
zomermaanden. In plaats van om de week, haalden
we nu iedere week GFT-afval op, om stankoverlast
te voorkomen en het voor inwoners gemakkelijker te
maken om het afval te scheiden. Dat betekende een
lastige puzzel voor de planning, want in de zomer
beschikken we over minder chauffeurs, beladers en
voertuigen. Daarbovenop waren er problemen met
de inzamelvoertuigen. We waren net overgegaan op
nieuwe groengaswagens die te kampen hadden met
enkele kinderziektes. En dan was het ook nog eens
een extra hete zomer, wat het werk voor de buitendienst intensief maakte en het risico op uitval van
voertuigen vergrootte.

Samen de schouders eronder
Ondanks de grote uitdagingen is de inzameling vrij
goed verlopen. Gezamenlijk hebben we de schouders
eronder gezet en is het gelukt om al het afval op te
halen. Een goede voorbereiding was daarbij vooral
belangrijk; goed voorwerk is het halve werk. Op de

afdeling Planning hebben we zorgvuldig gekeken
wat ons te doen stond; welke taken moesten worden
uitgevoerd en wat dat vergde aan mankracht en materieel. Met uitzend- en wervingsbureaus zijn we aan
de slag gegaan om extra chauffeurs en beladers in te
huren. Ook hebben we andere afvalbedrijven gevraagd
chauffeurs, beladers en voertuigen te leveren. En tot
slot hebben we in goed overleg ons vaste team zo
effectief mogelijk ingezet.

Vooruitdenken
In het najaar van 2018 zijn we alweer begonnen met
de planning voor de zomerinzameling van 2019. Het
is een grote som, waar je niet vroeg genoeg mee kan
beginnen. We beginnen met een basisplanning die
we gaandeweg aanpassen op basis van onder meer
de verlofaanvragen van medewerkers. Bij Planning
zijn we veel aan het multitasken: we schakelen met
verschillende uitzendbureaus, helpen medewerkers als
zich problemen voordoen, bewaken dat er voldoende wagens beschikbaar zijn, et cetera. Het is heel
belangrijk om de lijnen kort te houden en informatie
over beschikbaarheid van mankracht en materieel
goed te checken, zodat je niet voor verrassingen
komt te staan.

Continu kijken we ook waar we bij planning nog aan
kunnen bouwen. Zo willen we in 2019 onder meer
ons softwarepakket verder uitbreiden, omdat het ons
helpt nauwkeurige voorspellingen te maken. Door
alle dynamiek verveelt dit werk nooit. Stilzitten is er
niet bij, want we denken constant vooruit. Het duurt
nog even, maar laat de drukke zomer maar weer
komen.

“Door alle
dynamiek verveelt
dit werk nooit”
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“De kinderen
voelen zich echt
verantwoordelijk”
Heidi van Wezel,
directeur basisschool De Kameleon
en de leerlingenraad

De Kameleon trekt de kar
bij afvalscheiding
Basisschool De Kameleon is al meer dan twee jaar een afvalvrije school. Gedreven en enthousiast werken de
leerlingen en het personeel aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval.
Bij de Kameleon scheiden we GFT, papier, PMD en
restafval. Daarvoor hebben we binnen aparte inzamelingsbakken en buiten grote containers die RMN
om de vrijdag komt legen.
We zijn een van de kartrekkers en een voorbeeld
voor andere scholen. De leerlingen hebben zelf aan
de toenmalig verantwoordelijk wethouder van Zeist
gevraagd of ze een afvalvrije school konden worden.
Dat kon; de wethouder vond het een goed idee. Het
duurde vervolgens nog enige tijd voordat we ermee
van start konden gaan, omdat de gemeente eerst
enkele randvoorwaarden moest regelen.     
De resultaten zijn goed. We hebben sindsdien niet
veel restafval meer. Het restafval bestaat voornamelijk nog uit puntenslijpsel en kunstgraskorrels van het
plein die naar binnen worden gelopen. We verzamelen
nog wel veel plastic, mede omdat veel ouders hun
kinderen nog brood in plastic zakjes meegeven. Dat
willen we nog verbeteren.

prullenbakwedstrijd. We riepen de kinderen op
broodtrommels en drinkbekers mee te nemen in
plaats van plastic verpakkingen. Daarna hebben we
op weegschalen in de gang de zakken afval gewogen.
De kinderen pakten dit serieus aan en spraken hun
ouders erop aan als er toch eten en drinken in plastic
klaarlag. De bewustwording dringt dus door tot thuis.  

Gratis inzameling
Vroeger moesten we als school betalen voor ons
afval. Sinds de school afvalvrij is, niet meer. Dit komt
omdat de school niet meer wordt aangemerkt als
bedrijf. Gemeenten zijn niet verantwoordelijk voor
het afval van bedrijven; op deze manier kunnen ze
bij scholen toch het gescheiden inzamelen van afval
stimuleren. Een win-winaanpak.

Hoopvolle toekomst

Soms ondervinden we ook wel eens nadelen van het
afval scheiden. De vliegjes die rond de GFT-bakken
zwermen en de stank die de bakken verspreiden,
zijn geen pretje. We moeten de bakken goed schoonhouden. Ook moeten we er goed aan denken om de
vrijdag de containers aan de straat te zetten.     

Op diverse creatieve manieren werkt de school aan
bewustwording. Een leuk voorbeeld is de gouden-

Al met al zijn de ervaringen heel positief. Het is mooi

Een helpende hand van de Biga Groep
Voor de inzameling bij de afvalvrije scholen
werkt RMN samen met de Biga Groep. Deze
organisatie heeft mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt in dienst en helpt hen aan
werk in de regio. Michael van Dolder, Accountmanager bij de Biga Groep is enthousiast over
de samenwerking. “Iedere vrijdag rijdt er een
Biga-medewerker mee met de RMN-wagen om
te helpen bij de inzameling. En dagelijks zorgen
Biga-medewerkers voor het schoonspuiten en
opslaan van de geleegde containers. Dat loopt
goed. RMN informeren we van te voren welke
medewerkers een handje gaan helpen en waar
ze rekening mee moeten houden. We kijken
tevreden terug op afgelopen jaar en geven er
graag vervolg aan.”

om te kunnen bijdragen aan een stukje bewustwording bij de kinderen. Zij voelen zich echt verantwoordelijk. De meerwaarde zal vooral over tien jaar
blijken, wanneer ze ouder zijn en bewuster omgaan
met het afval dan de huidige jongvolwassenen.
“Als de juf je aanwijst als afvalverwerker, mag je het
afval naar de containers brengen”
“Soms gaat het mis, dan zit er zilverfolie in de papierbak, maar dat moet bij het restafval”
“We hadden op school ook een kunstproject. Toen
maakten we monsters en meubels van plastic afval.
Thuis ben ik dat ook gaan doen”
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“Ik ben blij dat de
monumentale bomen
konden blijven staan.”
Martijn van Buuren,
beleidsadviseur
Beheer Openbare Ruimte

Rommelig terrein omgetoverd
in mooie kasteeltuin
Het terrein naast de Loyertoren in IJsselstein lag er lange tijd braakliggend bij, vol modder en rommel. In 2018 is
er een mooie openbare kasteeltuin aangelegd, met hulp van RMN.
Bij braakliggende terreinen die een nieuwe bestemming
krijgen, vraagt de gemeente ons mee te denken over
het ontwerp. Zo ook bij de kasteeltuin. We kijken dan
mee met de architect, stedenbouwkundige en ontwerper die het plan maken. Dat is belangrijk, omdat
wij het terrein daarna onderhouden. We kunnen bij
het ontwerp aangeven wat we goed uitvoerbaar achten en wat we als knelpunten zien voor het onderhoud in de toekomst. We denken bijvoorbeeld mee
over het soort bestrating, het planten van nieuwe
bomen en de omgang met de bomen die er al staan;
welke bomen het waard zijn om te behouden en
welke bomen gekapt mogen worden.

Puzzel
Uitgangspunt bij het ontwerp was de monumentale
kasteeltoren. Het voormalige kasteel IJsselstein dateert
uit de zestiende eeuw. In 1888 werd het kasteel
afgebroken en bleef alleen de vierkante toren staan.
Om de contouren van het oude kasteel zichtbaar te
maken, is besloten op die plek vaste plantenborders
aan te leggen. Ook over de invulling van die borders
hebben we goed meegedacht; welke planten goed
te beheersen zijn. De beplanting is aangebracht in
de warme, droge zomer; een uitdaging, want voor je

het weet zijn de jonge planten uitgedroogd en kaal.
Bij het planten van nieuwe bomen hebben we vooral
gelet op de grootte van de bomen als ze tot wasdom
komen. Je moet dan rekening houden met zowel
voldoende ruimte onder de grond voor de wortels, als
voldoende ruimte boven de grond om te voorkomen
dat bijvoorbeeld de takken tegen gevels aangroeien.  

Die uitdaging hebben we nu ook bij een nieuw te
bouwen school. Op die grond staan mooie oude
bomen van een soort die je in Nederland weinig
ziet, de Pauwlonia. We onderzoeken nu hoe we die
bomen kunnen sparen. Waarschijnlijk is dat mogelijk
door in het ontwerp de school een klein beetje op
te schuiven.

Er is altijd een spanningsveld tussen de plannen van
de architect en dat wat wij kunnen beheersen. Zo was
er oorspronkelijk in het plan een steile grashelling
opgenomen. Dat levert problemen op bij het onderhoud, omdat wij bij het maaien daarvoor niet onze
maaimachines kunnen gebruiken. Als dat stuk apart
moet worden onderhouden, betekent dat ook hogere
kosten. Uiteindelijk is besloten de helling minder steil te
maken, zodat we er wel met de machines bij kunnen.

Het samen bouwen aan zulke projecten biedt veel
voldoening. Het is leuk om vanuit verschillende
expertises iets moois te laten ontstaan. Soms is het een
struikelblok dat we niet bij het hele ontwikkeltraject
betrokken zijn. Als het ontwerp er eenmaal ligt, gaan
civiel technici aan de slag met een nauwkeurige omschrijving van het uit te voeren werk. Dan verandert er
vaak nog wat aan het oorspronkelijke plan, waar wij
geen weet van hebben en vervolgens bij het onderhoud tegenaan lopen. Als we van het begin tot het
eind betrokken zijn, kunnen we dat voorkomen.
Maar dat neemt niet weg dat we trots zijn op de
verschillende projecten en natuurlijk de mooie
kasteeltuin. De monumentale toren komt weer tot
zijn recht en de inwoners van IJsselstein kunnen er
genieten van een fleurig stuk groen.

Behouden wat er al is
In de kasteeltuin pronken ook een paar historische
bomen. Ik ben blij dat we deze monumentale bomen
konden opnemen in het ontwerp. Dat is altijd mijn
uitgangspunt: wat kunnen we bij de herinrichting
van stukken grond behouden en nieuw leven inblazen?
Door de bomen en de toren blijft de historie bewaard.
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“Een mooie
verrassing was de
ontdekking van een
oud graf onder
het gras”
Rinus van Doorn,
voorman

Historische graven op Eiteren
in ere hersteld
Begraafplaats Eiteren in IJsselstein is een unieke, historische plek. De oude begraafplaats uit 1829 was toe aan
een opknapbeurt. Een bijzonder project. RMN dook in het verleden én bouwde aan de toekomst.
Op de begraafplaats liggen graven van veel invloedrijke families uit de negentiende en begin twintigste
eeuw, waaronder predikanten, burgemeesters en
notarissen. Het betreft keldergraven, eenvoudige
liggende stenen, staande stenen en sommige met
een ijzeren hekwerk eromheen. De graven liggen op
een mooie rustige plek in de natuur en zijn omringd
door prachtige monumentale bomen, waarin vogels
als uilen, spechten en kauwen graag vertoeven. Het
is een begraafplaats waar geen nieuwe graven meer
worden uitgegeven. Wel worden er nog bijzettingen
gedaan.

Scheuren en breuken
Sommige graven op de begraafplaats waren in zeer
slechte staat. De grafstenen waren gescheurd of
gebroken. Historische Kring IJsselstein heeft zich
hard gemaakt voor restauratie en toevoeging van de
grafstenen aan de gemeentelijke monumentenlijst.
De poort en het baarhuisje van de begraafplaats
stonden al op deze lijst.  
RMN leidde het project en nam een steenhouwerij
in de arm om de stenen te restaureren. De stenen
waren al eens eerder gerestaureerd, maar niet grondig

genoeg. De lijmresten van de vorige restauratie waren
nog zichtbaar. Om ervoor te zorgen dat de stenen
weer enkele decennia in goede staat blijven, heeft
de steenhouwerij nu onder de stenen verstevigingsstukken aangebracht. Daarnaast zijn de stenen weer
recht gelegd.
De historische grafstenen liggen heel dicht op elkaar,
wat het onderhoud niet eenvoudig maakt. Ze kozen
hier vroeger voor, om de begraafplaats op een
kerkvloer te laten lijken. Begraafplaats Eiteren is een
van de eerste begraafplaatsen die niet in of bij een
kerk werden aangelegd. Dat was het gevolg van een
Koninklijk Besluit. Om stankoverlast en epidemieën
te voorkomen, legden ze nieuwe begraafplaatsen
buiten de bebouwde kom aan.  

Bijzondere bomen
In 2018 heeft de gemeente besloten dat de begraafplaats ook dienst gaat doen als een algemene gedenkplek. We hebben daarom niet alleen de graven, maar
de hele begraafplaats opgeknapt. Daarbij hebben
we vooral veel zorg besteed aan de bomen, omdat zij
voor een groot deel het karakter van de begraafplaats
bepalen. Aan de buitenrand van de begraafplaats

staan een groot aantal fraaie groene beuken. Ook
is rond 1900 langs het middenpad een rij esdoorns
geplant, die zijn opgenomen in de monumentale
bomenlijst van de Bomenstichting. We hebben de
bomen extra voeding gegeven en pijlers geboord om
de wortels meer lucht te geven. Daarnaast hebben we
mooie beplanting onder de bomen aangebracht en
een nieuw grindpad aangelegd.
Dit project was geweldig om te doen. Het was uitdagend, omdat we nog niet eerder te maken hadden
met het onderhoud van historische graven. De goede
samenwerking met de historische kring heeft ons
daarbij veel gebracht. Samen hebben we de aanpak bepaald en ter plekke in de gaten gehouden of alles naar
wens verliep. Een mooie verrassing was de ontdekking
van nog een oud graf onder het gras. We willen nu
nagaan of er nog meer graven verborgen liggen en of
ook andere grafstenen restauratie nodig hebben.   
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“We hebben voor
het tegengaan van
zwerfafval een mooi
netwerk opgebouwd”
Stefanie Cozijn,
projectleider zwerfafval IJsselstein
en Marcel Mahn, teamleider Noord
Beheer Openbare Ruimte

IJsselstein en Zeist trekken
ten strijde tegen zwerfafval

“Bij een middelbare
school komen we
in actie om hun
snoeproute aan
te pakken”

Zwerfafval is voor veel mensen een ergernis. Gelukkig zijn er ook veel mensen die de handen uit de mouwen
willen steken om er wat aan te doen. In IJsselstein en Zeist initieerde RMN daarvoor verschillende acties.
In IJsselstein heeft RMN een uitvoeringsprogramma
ontwikkeld voor 2018 en 2019. Met schoonmaakacties,
lesmateriaal en bewustwordingscampagnes willen
we alle inwoners in IJsselstein, van jong tot oud,
voorlichten over de kwalijke effecten van zwerfafval
en aanzetten tot beter gedrag. We zijn trots op het
netwerk dat we daarvoor hebben opgebouwd.

Vrijwilligers, scholieren en winkeliers
Een mooi initiatief is bijvoorbeeld de vrijwillige
schoonmaakgroep die van tijd tot tijd bij elkaar komt
om een deel van het centrum schoon te houden. Wij
leveren daarvoor de materialen. Niet alleen krijgt
IJsselstein daardoor schonere straten, de actie maakt
voorbijgangers ook bewust van het probleem. De
groep vrijwilligers draagt dezelfde boodschap uit als
wij: ruim je rotzooi op en scheid het afval.
Bij een middelbare school komen we in actie om hun
snoeproute aan te pakken. Tussen de school en een
supermarkt in de buurt zwerft veel afval op straat
dat scholieren daar in pauzes achterlaten. Om dit een
halt toe te roepen, maken we posters en laten we de
scholieren met knijpers de troep opruimen. Daarnaast hebben we met twee basisscholen in

IJsselstein voorbereidingen getroffen voor het afvalvrij maken van de scholen.
We sluiten ook aan bij landelijke programma’s. Zo
hebben we in 2018 meegedaan aan de Schoonste
Winkelgebied Verkiezing van Stichting NederlandSchoon. Onze winkelgebieden IJsselstein en Soest
werden daarbij aan een uitvoerige inspectie onderworpen, wat resulteerde in een waardevol onderzoeksrapport. Samen met NederlandSchoon en
winkeliers gaan we aan de slag om de verbeterpunten
op te pakken. In 2019 doen we weer mee met de verkiezing, zodat we kunnen zien wat onze maatregelen
hebben opgeleverd en wie weet een mooie titel in de
wacht slepen.

Sociaal werkgeverschap
In Zeist loopt een uniek project in samenwerking met
de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug
en uitzendbureau Olympia. Langdurig werkzoekenden, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
en vluchtelingen gaan daar de strijd aan tegen het
zwerfafval in het centrum. Ze doen zo werkervaring
op en krijgen de kans om aan de slag te gaan in de
reinigingsbranche.  

In het begin was het lastig om mensen enthousiast te
maken voor papier prikken en het legen van prullenbakken, maar inmiddels hebben we een team
met waardevolle krachten opgebouwd. Met geduld
en veel begeleiding maken we hen wegwijs in het
reinigingswerk. In de roosters houden we rekening
met het onderwijs van de vluchtelingen om de Nederlandse taal te leren. Ook bij de andere krachten kijken
we goed naar hun behoeften. Sommigen zijn verbaal
sterk en pakken de werkzaamheden gemakkelijk op,
anderen hebben daarbij meer begeleiding nodig.
Maar over het algemeen zijn ze graag bij ons aan het
werk en voelen ze zich snel thuis.   
Het project is in januari 2018 gestart. Na de verkennende fase met veel leermomenten, willen we de
activiteiten nu intensiveren. Zo zijn we al begonnen
met het aanbieden van een opleiding aan de medewerkers. De sociale dienst, Olympia en wij investeren
daar gezamenlijk in. En het eerste resultaat is daar:
Haydr Al-Shabaini start met een chauffeursopleiding.
Ook willen we kijken of we het project kunnen
uitbreiden naar andere gemeenten. Ik ben er trots
op dat we mensen op deze manier de mogelijkheid
geven aan hun eigen carrière te bouwen.   

Beheer openbare ruimte  26

“De groei van RMN
vraagt om een nieuwe
organisatiestructuur”
Rob Schram,
directeur

Op weg naar een toekomstbestendige organisatie

“Ik ben trots
op de inzet die
iedereen toont”

RMN bouwt aan een nieuwe organisatiestructuur. Het bedrijf is de laatste jaren hard gegroeid, wat vraagt om
aanpassingen in de organisatie. Het belangrijkste is dat het werk op straat weer centraal komt te staan.
De afgelopen jaren was het werk buiten niet meer
het uitgangspunt. Een nieuwe organisatiestructuur
brengt daar verandering in. De stafmedewerkers
bieden in de nieuwe structuur ondersteuning aan de
buitendienst. Daarnaast hebben zij de taak om de
buitendienst te adviseren over verbeteringen en om
de naleving van wet- en regelgeving te bewaken.

Met elkaar de klus klaren
De eerste stap die we hebben genomen, was het anders
organiseren van de afdelingen. Zo is Werkvoorbereiding
geen aparte afdeling meer, maar onderdeel van de
afdeling Operations, zodat de ondersteuning rechtstreeks wordt gekoppeld aan de uitvoering. Ook
hebben we het managementteam bijna gehalveerd,
zodat we effectief besluiten kunnen nemen.
Een andere verbetering is de introductie van accountmanagement bij RMN. De gemeenten hebben nu één
centraal punt waar ze terechtkunnen voor vragen
over de dienstverlening en om te beoordelen of
nieuwe opdrachten binnen de bestaande dienstverleningsovereenkomst passen. Projecten leggen we
neer bij de projectmanager. De projectmanager stelt
in afstemming met het managementteam de doelen,

het budget en de benodigde mankracht vast en
bewaakt de realisatie.

bespreken waarover ze het managementteam willen
adviseren.

Het aanpassen van de organisatie is geen gemakkelijk
proces. Het lastige is vooral dat tijdens de verbouwing
de keuken openblijft. Het dagelijks werk moet gewoon
doorgaan. Tegelijkertijd spelen er ook andere ontwikkelingen, zoals herinrichting en vervanging van
de administratiesystemen en het organiseren van
de randvoorwaarden vanuit privacywetgeving. Ik ben
trots op de inzet die iedereen toont om ervoor te
zorgen dat we met elkaar de klus klaren.

De wijzigingen raken alle delen van de organisatie.
Een volgend punt van aandacht is de werkplaats.
Het werkaanbod is vanwege de groei groter en ingewikkelder geworden, waardoor we onder meer over
te weinig sleutelplaatsen beschikken. Omdat het
uitbreiden van de werkplaats geen haalbare optie is,
gaan we op zoek naar externe partijen die het beheer
van het materieel van ons kunnen overnemen.
We verwachten in de zomer van 2019 partijen te
contracteren. Onze monteurs blijven in dienst en
worden mobiele monteurs voor kleine reparaties.

Integraal grondstoffen- en afvalbeleid
We zijn met alle aanpassingen een eind op weg.
Momenteel richten we ons op verbeteringen in het
middenmanagement. Als eerste hebben we bepaald
wat we van hen verwachten. De middenmanagers
zijn integraal verantwoordelijk voor hun product:
ze bewaken de uren en de kwaliteit en coachen hun
medewerkers. In een nieuw regulier overleg worden
de middenmanagers geïnformeerd over besluiten
van het managementteam en kunnen ze op basis
van die besluiten gezamenlijk plannen opstellen. Ook
is het overleg bedoeld om bedrijfsbrede belangen te

RMN moet voor de gemeenten de logische partner
zijn als het gaat om de openbare ruimte en grondstoffen- en afvalinzameling. Niet alleen in de uitvoering, maar ook in beleid. Een integrale, efficiënte
aanpak is voor ons en de gemeenten een gemeenschappelijk belang. De nieuwe structuur maakt ons
bedrijf daar klaar voor.
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“Ik maak een
vertaalslag tussen de
gemeenten en RMN”
Martijn van Veenendaal,
accountmanager Gemeenten

RMN maakt meters met
accountmanagement

“We doen meer
dan de gemeenten
weten”

Voor de samenwerking met de gemeenten heeft RMN medio 2018 een fulltime accountmanager aangesteld.
Een welkome verbindende schakel. De accountmanager maakt een vertaalslag van RMN naar de gemeenten
en van de gemeenten naar RMN.
We hebben afspraken over de dienstverlening vastliggen in contracten. Als gemeenten aanvullende dienstverlening wensen, maken we daarvoor apart afspraken
over de kosten. Ik ben het centrale aanspreekpunt
hiervoor en vervul als het ware een trechterfunctie.

Laten zien wat we doen

nog wel wat aanpassingen, maar de basis ligt er.
In 2019 willen we met de gemeenten de afspraken
verder uitwerken. Dat betekent niet dat de overeenkomsten in de jaren erna in beton gegoten zijn.
Het zijn levende documenten die we continu upto-date houden.   

Het accountmanagement biedt voor de gemeenten
en RMN veel gemak. Dankzij de trechter kunnen we
nu beter monitoren wat er goed gaat en waar bijsturing nodig is. Daarnaast kunnen we nu vanuit RMN
beter inzichtelijk maken wat we doen. We doen meer
dan de gemeenten weten. Denk bijvoorbeeld aan
het afhandelen van bijplaatsingen; het ophalen van
vuilniszakken en dozen die bewoners naast afvalcontainers plaatsen in plaats van erin. Dat is een extra
service die tot voor kort niet altijd inzichtelijk was.
Om alle afspraken via een centraal punt te regelen is
wennen, maar iedereen weet de weg inmiddels goed
en ervaart ook de voordelen ervan.

We werken samen met de gemeenten aan veel
mooie projecten. Denk bijvoorbeeld aan het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) en het
initiatief voor afvalvrije scholen. Bij RMN kijken we
continu hoe we alle partijen die bij deze projecten
betrokken zijn, zo goed mogelijk kunnen bedienen.
Ik verwacht dat de boordcomputers, waarmee we
in 2018 veel slagen hebben gemaakt, daarin een
belangrijke rol gaan spelen. Met deze computers
kunnen we onze dienstverlening nog beter inzichtelijk maken en onderzoeken welke aanpak effectief is
en wat we kunnen verbeteren.

Voor afspraken over de grondstoffen- en afvalinzameling en het beheer van openbare ruimen hebben
we zes overeenkomsten opgesteld. Deze behoeven

In de komende jaren willen we de samenwerking tussen
de gemeenten en RMN verder harmoniseren. Het
opzetten van het accountmanagement en de dienst-

Fundament

verleningsovereenkomsten waren belangrijke eerste
stappen, en voor 2019 staan goede vervolgstappen
op stapel. Zo hebben we afspraken gemaakt over
uniforme kleurstellingen en gezamenlijke inkoop
van containers. Daarnaast komt er voor het afhalen
van milieupassen voor ondergrondse containers één
centrale locatie. Nu gebeurt de uitgifte daarvan nog
op een groot aantal verschillende locaties.
Harmoniseren dus en de dienstverlening continu
verder verbeteren. Zo wil ik me vanuit account
management in 2019 meer gaan richten op onze beheertaken in de openbare ruimten, omdat we in die
tak veel werk hebben aan kleine extra opdrachten.
Daarnaast willen we in de gemeente Bunnik nog een
efficiëntieslag maken in de afval- en grondstoffen
inzameling. Dit vraagt vooral om maatregelen waarmee we de grote hoeveelheid bedrijfsafval van onder
meer boerenbedrijven en sportverenigingen kunnen
terugdringen.      
Kortom, werk aan de winkel. Het accountmanagement
biedt RMN een stevig fundament om op verder te
bouwen.
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“We zien nu in één
oogopslag de reacties
op onze berichten”
Patricia Lankreijer,
medewerker Communicatie

De kracht van social media
en Coosto
Twitter en Facebook zijn voor RMN belangrijke voorlichtingskanalen. De introductie van softwareprogramma
Coosto maakt de inzet van deze kanalen een stuk eenvoudiger.
Begin 2018 zijn we met Coosto gestart. Het programma biedt ons veel gemak. We hoeven nu nog maar
één keer in te loggen en zien dan in één oogopslag
op een overzichtelijk dashboard alle berichten die
we hebben geplaatst en alle reacties daarop. Denk
bijvoorbeeld aan een melding van een inwoner dat
een verzamelcontainer niet geleegd is. De meldingen
via social media komen nu binnen bij de afdeling
Communicatie en in de nabije toekomst ook bij onze
afdeling Publiekscontacten. Dat stelt ons in staat snel
te reageren en de meldingen direct af te handelen.

Kettingreactie
De inzet van social media wordt voor RMN steeds
belangrijker. Gemeenten hebben ons op het spoor
gezet om Coosto aan te schaffen. Ook zij maken
steeds meer gebruik van social media. Een van de
belangrijkste voordelen van het medium is het grote
bereik. Inwoners en gemeenten delen onze berichten
vaak, waardoor we nog meer mensen bereiken. Door
de toenemende impact van social media en de goede
ervaringen bij gemeenten met beheertools, zijn we
ons gaan verdiepen in ondersteunende software.
We hebben onder meer een kijkje genomen bij de
gemeenten Bunnik en IJsselstein. Goed voorbereid

“Met Twitter en
Facebook kunnen we
laagdrempelig onze
bekendheid vergroten”

zijn we overgegaan tot de aanschaf van Coosto, waar
we nu iedere dag plezier van hebben.   
Niet alleen kunnen we met social media veel mensen
bereiken, het medium is ook uitermate geschikt voor
het verspreiden van foto’s en video’s. Beelden zijn
vaak krachtiger dan tekst. Zo hebben we laatst op
Twitter en Facebook een foto gepubliceerd van een
ondergrondse container met daarin grote brokken
steen. Die horen niet in die container thuis. De container gaat er stuk van. Dankzij de beelden komt die
waarschuwing bij inwoners goed aan. We plukken
daarbij ook de vruchten van de kettingreactie die
het bericht teweegbrengt. Mensen delen de foto om
elkaar op dit ongewenste gedrag te attenderen.

Jip en Janneke
Met Twitter en Facebook kunnen we op een laagdrempelige manier onze bekendheid vergroten. Als
in Bunnik of IJsselstein een speeltoestel kapot is of
een voetgangerstunnel onder water staat, kunnen
inwoners dat het beste bij ons melden, omdat wij in
die gemeenten het beheer van de openbare ruimte
verzorgen. Maar veel mensen weten dat niet en bellen de gemeente. Door mede online veel van ons te

laten horen, kunnen we dat veranderen. Belangrijk is
daarbij wel dat we in begrijpelijke taal communiceren.
We moeten ingewikkelde termen vermijden en Jip en
Janneke-woorden gebruiken, taal die iedereen snapt.
We bedienen immers een breed publiek.  
Coosto biedt nog veel meer mogelijkheden die we
in de toekomst zeker willen benutten. Denk bijvoorbeeld aan monitoring: bijhouden hoe vaak berichten
worden gelezen en in welke onderwerpen inwoners
vooral geïnteresseerd zijn. Dat levert voor je communicatiebeleid waardevolle informatie op. Met behulp
van rapportagetools kun je die informatie vervolgens
inzichtelijk maken in heldere rapporten. Daarnaast
vinden we een geavanceerde zoekfunctie aantrekkelijk.
Dan kunnen we bijvoorbeeld automatisch gemeenteberichten over RMN en raadsbesluiten laten binnenkomen. Het zijn interessante extra opties. Klaar zijn
we dus nog niet. Enthousiast bouwen we verder.
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“Bouwen aan
duurzaamheid is voor
RMN heel belangrijk”
Fokko van de Koppel, coördinator
Kwaliteit, Arbeid en Milieu

Oog voor veiligheid en milieu

Cijfers ziekteverzuim

Drie speerpunten om de risico’s op de werkvloer terug te dringen en drie scherpe milieudoelen; onder de noemer
Kwaliteit, Arbeid en Milieu (KAM) bouwde RMN in 2018 gedreven voort aan veiligheid en duurzaamheid.
Vanuit KAM-oogpunt trainen we medewerkers
bijvoorbeeld in het werken met gevaarlijke stoffen,
en hebben we groengaswagens aangeschaft om de
CO2-uitstoot terug te dringen. Bouwen aan duurzaamheid is voor RMN heel belangrijk, omdat wij veel
invloed kunnen uitoefenen op verantwoorde afvalscheiding en wij zelf ook het goede voorbeeld willen
geven; datgene wat we aan een ander vragen, willen
we zelf ook naleven.

Inventariseren en inspecteren
In 2018 hadden drie KAM-zaken prioriteit. Een daarvan was een risico-inventarisatie. RMN heeft onder
alle medewerkers een enquête gehouden over veiligheid op de werkvloer. Dat resulteerde in een hoge,
waardevolle respons; maar liefst 75 procent van de
medewerkers heeft de enquête ingevuld. Volgens de
medewerkers zijn vallen, aanrijdingen, slechte weersomstandigheden, agressie en incidenten met gevaarlijke stoffen de belangrijkste risico’s. Op basis van de
inventarisatie kijken we welke maatregelen nodig
zijn om het werk veiliger te maken. Bijvoorbeeld
hoe we medewerkers beter kunnen wapenen tegen
agressief gedrag van ongeduldige automobilisten.
In 2018 hebben we ook meer nadruk gelegd op
inspectie van de voertuigen. We hebben alle werkplaatsen bezocht en gekeken hoe het is met de staat

van de vuilnis-, veeg- en strooiwagens. Doet alle
verlichting het nog? Is het onderhoud goed uitgevoerd?
Zijn er geen beschadigingen? Is de treeplank veilig?
Zijn de banden nog goed? Et cetera. Met goede
controles streven we ernaar het aantal olielekkages
en pechgevallen verder terug te dringen.
Als derde ligt er een nieuw bedrijfshulpverleningsen calamiteitenplan. Waar nodig en nuttig hebben
we richtlijnen en procedures aangepast. Maar dat
niet alleen. We hebben ook oefeningen gedaan. Wat
doe je bijvoorbeeld bij een ontruiming vanwege een
incident met giftige stoffen? Het is heel leerzaam om
die situatie na te spelen. Oefenen loont.    

Vergroenen
We kunnen tevreden terugkijken op afgelopen jaar,
met als kers op de taart het behalen van het nieuwe
ISO 14001-certificaat. De norm zorgt ervoor dat we
onze werkzaamheden uitvoeren met blijvende aandacht voor het milieu. Wat het dit jaar lastig maakte,
is de organisatiewijziging die RMN in gang heeft
gezet. Taken en verantwoordelijkheden veranderen.
Dat vergde extra inspanningen.
Om steeds milieubewuster en milieuzuiniger te werken heeft RMN zich voor 2025 drie doelen gesteld:
• RMN draagt bij aan vermindering van het restafval

Kortdurig
ziekteverzuim

3,2%

Langdurig
ziekteverzuim

3,7%

 er inwoner, met als resultaat maximaal 100
p
kilogram restafval per inwoner.
• De voertuigen van RMN rijden minimaal voor 50
procent op alternatieve brandstof, zoals groen gas,
elektra of waterstof.
• Het energieverbruik op de RMN-locaties bestaat
minimaal voor 50 procent uit zelf opgewekte
energie, zoals zonne-energie en windenergie.
De rest van de elektriciteit koopt RMN groen in.
In 2019 werkt RMN deze doelen verder uit, zodat
alle medewerkers weten op welke wijze ze aan de
duurzaamheid kunnen bijdragen. Ook hebben we
een intern auditteam opgericht dat van tijd tot tijd
monitort of we op de goede weg zijn. Het RMNpersoneel is betrokken en heeft een handen-uit-demouwen-mentaliteit, dus we hebben alle vertrouwen
in goede resultaten.
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“Het is super
dat RMN deze
opleidingskansen
biedt”
Arianne Koolen en
Maikel uit den Bosch,
chauffeurs/beladers

Medewerkers enthousiast over
mbo-opleiding
Medewerkers in de buitendienst kunnen op kosten van RMN een mbo-opleiding volgen. Arianne Koolen en
Maikel uit den Bosch volgden met succes de mbo-opleiding Afvalbeheer.

Waarom zijn jullie de opleiding gaan doen?
Arianne: “Het leek me leuk en na een eerdere mbo 1opleiding was ik benieuwd of ook mbo 2 me zou
lukken. Kansen om in baan door te groeien biedt het
natuurlijk ook, maar voorlopig vind ik het heerlijk om
voor de inzameling te blijven rijden.”
Maikel: “Ik heb vroeger nooit een school afgerond,
omdat ik werken belangrijker vond. Nu RMN deze
kans bood, heb ik die alsnog gegrepen. Wie weet
komt een diploma toch nog eens goed van pas. En ik
geef zo aan mijn kinderen het goede voorbeeld. Mooi
is ook dat er nu een opleiding is die zich specifiek op
de afvalbranche richt.”

Hoe hebben jullie de opleiding ervaren?
Arianne: “De vakken over het programma Van Afval
naar Grondstof vond ik vooral erg leuk en nuttig en
ook van de communicatietrainingen heb ik veel geleerd.”
Maikel: “Het is een divers vakkenpakket, van rekenen
en Nederlands, tot ergonomie, EHBO en communicatie.
Ook ik vond de lessen over recycling heel interessant.
Wij legen containers, maar wat er vervolgens allemaal
gebeurt om het afval en de grondstoffen te verwerken,
weten we niet precies. Tijdens de opleiding bezochten
we diverse plekken om te zien hoe een en ander in

zijn werk ging. Zo gingen we onder meer naar een
upcyclestation in Almere. Van de spullen die mensen
bezorgen bij het afvalbrengstation maken ze daar
mooie nieuwe dingen, een bank van spijkerbroeken
bijvoorbeeld.”

Was de opleiding goed te combineren met
het werk?
Maikel: “Zeker. Je gaat om de week een dag naar
school. Ik ben geen type die vijf dagen in de week in
de schoolbanken gaat zitten, maar dit was prima.
Soms moet je wel heel vroeg je bed uit. Je gaat naar
locaties in heel Nederland om overal een kijkje in de
keuken te nemen.”  
Arianne: “Je reist inderdaad heel wat af, maar ik vond
het ook goed te doen. Met veel plezier ga ik straks
door met mbo 3.”

“Met veel plezier
ga ik straks door
met mbo3”

Kunnen jullie de opleiding aanbevelen aan
collega’s?
Arianne: “Absoluut. Ik kan het iedereen aanraden.”
Maikel: “Daar ben ik het helemaal mee eens. Het is
super dat RMN deze opleidingskansen biedt en we de
lessen onder werktijd kunnen volgen. Anders was ik
er waarschijnlijk nooit aan begonnen.”

RMN biedt drie mbo-opleidingen aan:
• Afvalbeheer
• Beheer Openbare Ruimte
• Medewerker Milieustraat
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RMN biedt
opleiding tot
chauffeur
Hayder Al-Shabaini,
medewerker RMN-werf Zeist,
Paul Boellaard, praktijkbegeleider
en Dennis Lokhorst, medewerker
Containerdistributie

Statushouder Hayder
Al-Shabaini blij met
carrièrekans bij RMN
Sinds medio 2018 werkt Hayder Al-Shabaini op de
RMN-werf in Zeist. Maar waarschijnlijk niet lang
meer. Graag wil hij chauffeur worden bij de inzameling.
Binnenkort begint hij daarom met een chauffeurs
opleiding, die hem wordt aangeboden vanuit een
uniek samenwerkingsproject tussen uitzendbureau
Olympia, Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug en
RMN. Samen met RMN-praktijkbegeleider Paul
Boellaard vertelt hij over deze mooie kans.
Hayder: “In 1997 ben ik vanuit Irak naar Nederland
gevlucht en in 2002 kreeg ik een verblijfsvergunning.
Na veel tijdelijk werk in de agrarische sector in
Friesland en banen bij een schoonmaakbedrijf en
zuivelproducent, kwam ik via uitzendbureau Olympia
bij RMN terecht, waar ik het erg naar mijn zin heb. Ik
heb er veel geleerd, zoals schoffelen, bladblazen en
werken met de bosmaaier. Nu wil ik graag een stap
verder zetten. In Irak ben ik opgeleid voor een baan
in de ICT, maar die diploma’s zijn hier niet geldig en
een hbo-opleiding kan ik hier niet betalen. Omdat
ik van rijden houd, heb ik zodra dat mogelijk was in
Nederland mijn rijbewijs gehaald. Ik ben blij dat ik
de chauffeursopleiding kan gaan volgen en nieuwe
kansen krijg voor de toekomst tot aan mijn pensioen.
Dat is mede met dank aan Marcel Mahn en Paul
Boellaard van RMN. Zij hebben alles in het werk
gesteld om dit te regelen.”

Paul: “Mijn rol is om werkzoekenden vanuit de sociale
dienst te begeleiden bij werk voor RMN. Helaas lukte
het de sociale dienst niet om genoeg mensen voor
dit werk te vinden. Nu maken we een nieuwe start
met asielzoekers en statushouders. Toen Hayder
hier kwam werken, was ik onder de indruk van zijn
inzet en kunde. We bieden hem graag de kans van
de opleiding. Het duurde lang voordat we dit met
de samenwerkingspartners daadwerkelijk geregeld
hadden, maar nu kan hij dan echt achter het stuur
van de vrachtwagen gaan plaatsnemen. We wensen
hem heel veel succes en hopen dat in de toekomst
nog vele anderen zijn voorbeeld zullen volgen.”

Containerdistributie
is kweekpoel voor
chauffeurs
Iedere dag levert RMN nieuwe containers uit aan
inwoners. Enthousiast vertelt Dennis Lokhorst over
zijn inspanningen het afgelopen jaar voor een goed
lopende containerdistributie en de mogelijkheid om
vanuit de containerdistributie door te groeien tot
vrachtwagenchauffeur voor de inzameling.
“Voor de distributie van containers rijden we met
bestelwagens. Het hele jaar door heb ik nieuwe medewerkers ingewerkt. Dat betrof een inwerkperiode
van drie maanden, waarbij ik met ze meereed en ze
mij alles konden vragen. Dat was soms saai voor mij,
maar heel nuttig voor hen. Zij weten nu goed wat ze

moeten doen, de werf waar de containers worden
opgeslagen is op orde en iedereen informeert
elkaar goed. Ik heb veel gedaan aan teamvorming
en vind het mooi om te zien dat iedereen het naar
zijn zin heeft.”
“Daarnaast zijn we blij met het traject dat we zijn
gestart met een uitzendbureau. Zij leveren medewerkers die niet alleen containers uitzetten, maar
ook direct worden opgeleid tot vrachtwagenchauffeur. RMN slaat zo twee vliegen in één klap. Het was
moeilijk om chauffeurs te vinden. Door mensen werk
en gelijk een opleiding te bieden, hebben we daar nu
een oplossing voor. Bovendien heeft de container
distributie nu een vaste bezetting gekregen.”
“We hebben veranderingen in gang gezet waaraan
sommige medewerkers wel even moesten wennen,
maar die voor iedereen uiteindelijk prettig zijn.”
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“Met registratiesysteem Kikker
kunnen we het
beheer van de
kolken verbeteren.”
Jan van Wijngaarden,
werkvoorbereider

Software voor een goed inzicht
in de kolkenreiniging
Welke kolken moet RMN reinigen en hoe staat het met het onderhoud? Registratiesysteem Kikker kan dat goed
inzichtelijk maken. De software is nog niet in huis; wel oriënteert RMN zich grondig op de aanschaf.
RMN verzorgt de reiniging van regenwaterputten
in de openbare ruimte bij vijf van de zes samenwerkingspartners: de gemeenten Baarn, Bunnik, IJsselstein, Soest en Zeist. In vaktermen heet dit ‘kolken
zuigen’. Met de invoering van het programma Kikker
kunnen we het beheer van de kolken verbeteren. In
Kikker kunnen we goed bijhouden welke kolken we
moeten reinigen, hoe vaak dat nodig is en wat het
kost. Ook kunnen we vastleggen hoe het staat met
het onderhoud en of er defecten zijn. We zijn ons nog
aan het oriënteren, maar zien veel voordelen. Kikker
levert waardevolle informatie op voor onze bedrijfsvoering én maakt het mogelijk aan de gemeenten
heldere, transparante gegevens te leveren. Op basis
van die gegevens kunnen zij risico’s goed inschatten,
realistische begrotingen maken en adequate onderhoudsplannen opstellen. Het is dus een win-winsituatie.    

Water, wegen, groen en kolken
Meerdere gemeenten werken reeds met Kikker. Oorspronkelijk is het systeem ontwikkeld voor het bijhouden van gegevens over rioleringen, maar inmiddels biedt het programma veel meer mogelijkheden.
Gemeenten kunnen in het systeem nu ook informatie
vastleggen over bijvoorbeeld wegen, water, groen en

diverse objecten in de openbare ruimte, waaronder
kolken. Digitaal kan via de cloud die informatie worden uitgewisseld met partners zoals RMN. Denk aan
informatie over het aantal kolken en de locaties van
de kolken. Nu ontbreekt een dergelijk overzicht vaak.     
Op straat zouden wij ook graag gebruikmaken van
het registratiesysteem. Het is handig als chauffeurs
gelijk kunnen registreren welke kolken gereinigd zijn
en direct melding kunnen maken van bijvoorbeeld
verstoppingen of kapotte deksels. Die registratie ter
plekke passen we al toe bij de straatreiniging. Dat
doen we met behulp van tablets en het softwareprogramma Jewel. We onderzoeken nu of we deze
tablets ook kunnen inzetten voor de kolkenreiniging,
zodat we geen dubbele kosten kwijt zijn voor de
hardware. Daarvoor is een integratie nodig tussen de
software van Jewel en Kikker. Beide leveranciers zijn
welwillend om hierover met ons mee te denken.

Wegwijs
Het succes van het systeem hangt mede af van
een goede invoering. We moeten de medewerkers
duidelijke instructies meegeven, zodat zij onder de
knie krijgen hoe het systeem werkt. Sommige oudere

medewerkers hebben vrees voor het werken met
digitale systemen. En anderen vrezen misschien de
controle, omdat Kikker alles wat ze doen en de tijd
waarin ze dit doen, inzichtelijk maakt. Maar bij de
tablets is gebleken dat je met goede begeleiding veel
bereikt. RMN’ers zijn leergierig. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij het goed oppakken.
In de toekomst zouden we Kikker voor meer doelen
kunnen inzetten, bijvoorbeeld voor het onderhouden van groen. Wanneer een gemeente ons vraagt
bepaalde gebieden te onderhouden, is het handig om
te beschikken over de areaalgegevens, oftewel informatie over onder meer de locatie en omvang van het
gebied. Kortom, ik ben enthousiast over het systeem.
Het is mooi om te kunnen meebewegen met deze
nieuwe digitale ontwikkelingen.
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“De boordcomputer
maakt inzichtelijk wat
RMN allemaal doet”
Michiel Ossewaarde,
meewerkend voorman
en Mathijs Dik, chauffeur

RMN blij met behulpzame
boordcomputers

“In 2019
gaan we echt
vlieguren maken”

De boordcomputers die RMN heeft laten inbouwen bij de inzamelvoertuigen zijn voor de organisatie een
belangrijke aanwinst. Ze zien eruit als simpele tablets, maar bieden tal van mogelijkheden voor het inzichtelijk
maken van bedrijfsactiviteiten en het verhogen van de servicegerichtheid.
Met de boordcomputer kunnen we onze activiteiten
vastleggen en waardevolle sturingsinformatie verzamelen. Meldingen die binnenkomen bij de afdeling
Publiekscontacten over bijvoorbeeld containers die
niet geleegd zijn, handelen we nu nog vaak af via de
mobiele telefoon. Nadeel daarvan is dat je later niet
kunt terugzoeken wat er met de melding is gebeurd.
Via de boordcomputer kunnen we direct doorgeven
wanneer en hoe een klacht is afgehandeld. Hij ziet
eruit als een simpele tablet, maar je kunt er enorm
veel informatie in opslaan en terugzoeken.
De boordcomputers hebben we eerst uitgetest in
twee demovoertuigen. Twee chauffeurs hebben met
het systeem ervaring opgedaan en teruggekoppeld
wat er nog verbeterd moest worden. Die terugkoppeling was heel waardevol. Zo waren er in het begin
problemen met de telefonie en het verzenden van
berichten. Gelukkig waren die problemen goed te
verhelpen.

Vlieguren
In 2019 gaan we echt vlieguren maken met het
systeem. Dit doen we eerst in de zuidelijke regio

van het RMN-verzorgingsgebied: de gemeenten
Bunnik, IJsselstein en Nieuwegein. Alle chauffeurs
zijn daarover goed geïnstrueerd. Belangrijk is dat de
basis nu staat. Alles werkt nu, zoals het moet werken:
het systeem start snel op, opdrachten komen op tijd
binnen en de communicatie met de mensen op kantoor loopt steeds beter.
Achter de schermen zijn we nog volop bezig met de
doorontwikkeling. De computers communiceren al
met ons planningssysteem en onze urenregistratiesoftware. We willen nu nog een programma installeren
waarmee we ook dashboards en rapportages kunnen
maken. Het op elkaar aansluiten van alle systemen is
niet eenvoudig, maar we zijn een eind gevorderd en
verwachten al snel in 2019 de eerste rapportages op
te leveren. Na enkele maanden willen we de rapportages evalueren en nagaan of er wellicht nog meer
informatiebehoeften zijn.

de medewerkers van de planning en het managementteam. Iedereen was heel betrokken en hulpvaardig. In
drie maanden tijd hebben we veel vooruitgang geboekt.
Ook in de regio Noord – de gemeenten Baarn, Soest
en Zeist – rollen we de boordcomputers verder uit.
Dankzij alle ervaring in de regio Zuid kunnen we de
boordcomputers daar versneld invoeren. In de toekomst kunnen we de computers mogelijk eveneens
benutten bij onze andere tak van dienstverlening:
het beheer van openbare ruimten.

Brede betrokkenheid
Het succes van dit project is te danken aan de brede
ondersteuning en medewerking van alle collega’s in
de organisatie; van de chauffeurs en teamleiders tot
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“Groene brandstof
en elektrisch rijden
hebben de toekomst”
André Dollekamp,
wagenparkbeheerder
en Cees van Dijk, chauffeur

Bouwen aan groener wagenpark
In 2018 heeft RMN voor de grondstoffen- en afvalinzameling zeven nieuwe groengaswagens in gebruik genomen.
Omdat het bedrijf zich voor de inzameling veel op de weg begeeft, ontlast het hierdoor flink het milieu.
We zetten hiermee een belangrijke stap op weg naar
de doelstelling voor 2025 om voor minimaal 50 procent
op alternatieve brandstof te rijden. Door gebruik van
groen gas besparen we in vergelijking met fossiele
brandstoffen ongeveer 80 procent aan CO2.
Wat ook bijdraagt aan de doelstelling is de aanschaf
van een volledig elektrische wagen, die we inzetten
voor het onderhoud van onder meer plantsoenen
en speeltuinen in IJsselstein. Het voertuig kan niet
harder rijden dan 50 kilometer per uur, waardoor we
geen wegenbelasting hoeven te betalen. We kunnen
de wagen bovendien verzekeren als MMBS-voertuig
(Motorrijtuig Met Beperkte Snelheid), wat scheelt in
de kosten. Mogelijk gaan we in toekomst meer van
deze wagens aanschaffen, maar eerst willen we uitgebreid ervaring opdoen met dit eerste voertuig.

Pionieren
Groene brandstof en elektrisch rijden hebben de
toekomst, maar de omschakeling is niet eenvoudig.
Je moet goed aan alle randvoorwaarden denken. Er
moeten in de buurt voldoende geschikte tankstations
zijn, je moet investeren in laadpalen, de werkplaats
moet worden voorzien van een afzuiginstallatie, de
monteurs moeten getraind zijn in het onderhoud,
et cetera. Met de groengaswagens en met het tanken
liepen we tegen verschillende problemen aan. Maar

dat hoort bij het pionieren. De leverancier van
de groengaswagens heeft hard gewerkt om alle
verbeteringen die nog nodig waren te realiseren. En
ook bij de tankstations zijn de knelpunten aangepakt.
We kunnen nu gebruikmaken van tankstations in
Amersfoort, Bunschoten, Nieuwegein en Utrecht,
en in 2019 eveneens nog van een nieuw tankstation
in Baarn.   
Bij elektrische en hybride voertuigen is het lastig dat
er nog maar een beperkt aanbod van in de markt is.
Onze auto’s moeten aan verschillende eisen voldoen.
Een strooiwagen moet bijvoorbeeld ook op het fietspad zijn werk kunnen doen en mag daarom niet te
breed zijn. Die beperkingen maken het ingewikkeld.

Verstuivers
De kunst is een goede balans te vinden tussen innoveren en het indammen van de risico’s. Gunstig van
de investering in het groene wagenpark is dat we de
kosten kunnen beperken en goed in beeld hebben.
We kijken ook naar besparingen op andere terreinen.
Zo hebben we besloten bij een aantal  wagens de
verstuivers voor het inspuiten van de brandstof te
vervangen. Sommige verstuivers werkten niet meer
goed, wat leidt tot een hoog brandstofverbruik. Door
ze te vervangen, wordt het verbruik duurzamer.  

Reductie brandstof- en energieverbruik
Uitstoot C02 in kg
Aardgas
Groen gas
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Bouwen aan een groen wagenpark is een mooie
uitdaging, waarbij we ook leren van innovaties in het
buitenland. Daarbij moet je wel in het oog houden
dat in ieder land andere wetten en regels gelden.
Onlangs waren we nog een mooi merk op het spoor,
maar helaas was er nog geen Nederlandse importeur.
Gelukkig gaan de ontwikkelingen snel, dus op naar
nog meer duurzame investeringen.

Wennen aan de nieuwe groengaswagens
De introductie van de nieuwe groengaswagens
was een hele verandering, vertelt chauffeur Cees
van Dijk. “We moesten leren werken met een
nieuw systeem en de inzameling verliep langzamer. Dat was lastig. De wagens zijn inmiddels
voorzien van dubbele grijparmen, waardoor we
ons werk weer sneller kunnen doen. Daar zijn
we blij mee.”
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“We monitoren nu
ook de resultaten van
onze vergroening”
Martijn van ’t Hul,
gebouw- en terreinenbeheerder

RMN wordt steeds duurzamer
RMN bouwt hard aan duurzaamheid en wil in 2025 de helft van zijn energie zelf opwekken. De grote winst in
2018? De aanleg van een tweede veld zonnepanelen en een groeiend inzicht in de resultaten van de vergroening.
Bij RMN vinden we het belangrijk om ons steentje bij
te dragen aan het milieu en daarvoor tijd vrij te maken.
We hebben altijd al rekening gehouden met het milieu,
maar zijn nu ook gestart met het monitoren van de
resultaten. Door bijvoorbeeld ons energieverbruik te
monitoren, kunnen we volgen welke verbeteringen
we bereiken met duurzame alternatieven.   

Meer zonnepanelen
In september 2018 hebben we op de RMN-locatie in
IJsselstein een tweede zonnepanelenveld in gebruik
genomen. De 300 zonnepanelen gaan ons naar
verwachting 70.000 kilowattuur aan energie opleveren,
die we benutten voor het recyclingstation en het
kantoorgebouw. Samen met de 292 panelen die
we in 2016 op locatie Soest hebben geïnstalleerd,
wekken we dan ongeveer 15 procent van onze
stroom zelf op.  
Bij de aanleg van een zonnepanelenveld komt veel
kijken. Het was een ingewikkeld en arbeidsintensief
project. Nauwkeurige constructieberekeningen zijn
bijvoorbeeld van groot belang. En ook het zorgvuldig
bepalen van de locaties, want je wilt natuurlijk een
zo groot mogelijk rendement. Soms was het hectisch,
omdat nog vele andere zaken eveneens onze aandacht
verdienden. Maar nu kunnen we tevreden terugkijken, want de panelen zijn goed geïnstalleerd en

dankzij de afdeling ICT kunnen we nu ook op afstand
monitoren hoeveel energie er wordt opgewekt.   
In Zeist hadden we wat betreft zonnepanelen een
tegenvaller. We wilden daar panelen plaatsen op de
overkapping bij de werkplaats; een mooi vlak oppervlak
dat vol in de zon ligt. Helaas bleek deze overkapping
op terrein van de provincie te liggen en kon dat plan
niet doorgaan. Gelukkig was er een alternatief en
gaan we de zonnepanelen nu op het dak van het
kantoor installeren.   

Paper for Paper
Naast de zonnepanelen doen we nog veel meer aan
duurzaamheid. Zo vervangen we elektrische apparaten door milieuvriendelijke alternatieven, werken
we aan vervanging van kantoor- en terreinverlichting
door duurzame ledverlichting en maken we gebruik
van nieuwe recyclingmogelijkheden. Er is bijvoorbeeld
een nieuwe techniek ontwikkeld om van koffie- en
theebekers het waterdichte laagje te verwijderen,
waardoor het overgebleven papier kan worden
hergebruikt. We zijn daarom aan het onderzoeken of
we onze bekers apart kunnen gaan inzamelen, zodat
ze niet meer bij het restafval hoeven. Ook gaan we
waarschijnlijk deelnemen aan Paper for Paper, een
initiatief voor duurzaam papiergebruik. Als we de
papieren handdoeken in de toiletten apart inzamelen

Streefpercentage
opgewekte energie
2019

15%

2025

50%

De zonnepanelen in IJsselstein gaan in 2019
naar verwachting circa 70.000 kWh opleveren.
Dat is 70% van het totale verbruik in IJsselstein.
De 292 zonnepanelen op de locatie in Soest
hebben in 2018 69.400 kWh opgewekt. In Zeist
gaan we nog 140 panelen installeren, waarmee
we op jaarbasis nog eens ruim 30.000 kWh gaan
opwekken. Het uiteindelijke doel is dat RMN in
2025 50% van zijn elektraverbruik zelf opwekt.

en laten ophalen, wordt het papier als grondstof gebruikt voor nieuw hygiëne- en kantoorpapier; papier
dat wij vervolgens weer eenvoudig kunnen inkopen.
Allemaal mooie initiatieven, waarmee we kunnen
bijdragen aan een duurzame, circulaire economie.
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Jaarrekening
2018

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 met inachtneming van de financiële verordening zoals volgt uit artikel 212
Gemeentewet, waarin de regels voor het financiële beleid, het financiële beheer
en de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
Waardering van passiva en activa evenals 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 waarop
zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben
geleid. Baten en lasten worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag.
VASTE ACTIVA
Voor de vaste activa geldt het volgende.
Materiële vaste activa
Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschafkosten 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 van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.
De op de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs toegepaste jaarlijkse
afschrijvingen corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte
toekomstige gebruiksduur (kortste van de geschatte economische levensduur óf
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 lineaire

methode. Afschrijvingen geschieden daarnaast onafhankelijk van het resultaat
van het boekjaar. Op gronden wordt niet afgeschreven. Eventuele boekwinsten bij
inruil of afstoting van een kapitaalgoed zijn als incidentele baten in de jaarrekening
verwerkt.
Duurzame waardevermindering van vaste activa
Afwaardering van bedrijfseconomisch vastgoed vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde. Lagere taxatiewaarden dan de boekwaarden van onroerende zaken zijn hierbij als duurzame waardedaling in aanmerking genomen.
Buiten gebruik gestelde vaste activa
Indien een vast actief buiten gebruik is gesteld, heeft op het moment van buitengebruikstelling een afwaardering van de boekwaarde plaatsgevonden naar de lagere
restwaarde.
Afschrijvingen
De volgende afschrijvingstermijnen gelden:
Grond en terreinen: niet van toepassing
Gebouwen: 15-30 jaar
Vervoermiddelen: 5-10 jaar
Machines, apparaten en installaties: 5-15 jaar
Overige materiële vaste activa, waaronder:
− inventarissen: 5 jaar
− automatisering: 3-5 jaar
− software: 3-5 jaar
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs
(de inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten
en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het
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boekjaar in aanmerking genomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte
oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Participaties 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
Voor de vlottende activa geldt het volgende:
Grond- en hulpstoffen
Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
worden de grond- en hulpstoffen tegen deze lagere marktwaarde gewaardeerd.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in
mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte
oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt
statisch bepaald.
VASTE PASSIVA
De vaste passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd anders staat vermeld.
Reserves
In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen
vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te

besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is 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
bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.
De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande
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.
Aan voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen over
meerdere begrotingsjaren ligt een actueel (beheer)plan ten grondslag. Uitgevoerd
achterstallig onderhoud is daarbij ten laste van de exploitatie verantwoord. 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.
VLOTTENDE PASSIVA
De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het
betreffende balanshoofd anders staat vermeld.
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.
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Overlopende passiva
De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vennootschapsbelasting
Onder baten en lasten wordt ook begrepen de heffing van de vennootschaps
belasting. Deze heffing wordt geraamd en verantwoord op basis van de fiscale
grondslag.
Programma
RMN heeft het geheel van haar activiteiten op het terrein van duurzaam en professioneel integraal beheer van de openbare ruimte in één programma opgenomen.  
Derhalve is de toelichting op de gerealiseerde baten en lasten op programma-niveau opgenomen in de jaarrekening.                  
Overhead          
De kosten van overhead worden doorbelast aan de producten op basis van een toeslag op het uurtarief van de directe uren van man en materieel en een toeslag op de
verwerkingskosten en overige directe kosten.                  
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Balans per 31 december 2018
31-12-2018

31-12-2017

Investering met economisch nut

12.176.000

11.340.100

Totaal vaste activa

12.176.000

11.340.100

137.800

148.700

39.600

-

1.011.800

205.300

1.197.200

831.800

55.300

11.100

4.000

1.100

2.445.700

1.198.000

14.621.700

12.538.100

Voor bestemming van het gerealiseerde resultaat
ACTIVA (alle bedragen in euro’s)
Vaste activa
Materiële vaste activa

Vlottende activa
Voorraden
Grond- en hulpstoffen
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Uitzettingen in ‘s rijks schatkist
Overige vorderingen
Overlopende activa
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
Liquide middelen
Bank
Kas

Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
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PASSIVA (alle bedragen in euro’s)

31-12-2018

31-12-2017

878.000

1.057.600

15.600

33.600

-

-

79.400

62.300

Binnenlandse banken

7.170.000

4.410.000

Totaal vaste passiva

8.143.000

5.563.500

Overige kasgeldleningen

1.000.000

1.600.000

Banksaldi

1.982.800

821.700

Overige schulden

2.962.500

2.501.800

533.400

€ 2.051.100

6.478.700

6.974.600

14.621.700

12.538.100

Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Gerealiseerd resultaat

Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

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

Overlopende passiva
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten
laste van volgende begrotingsjaren komen
Totaal vlottende passiva
TOTAAL PASSIVA
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Overzicht van baten en lasten 2018 resultaatbestemming
BATEN (alle bedragen in euro’s)

Omschrijving

Werkelijk 2018

Begroting 2018.01

Begroting 2018

Werkelijk 2017

Gemeente Baarn

2.385.400

2.365.000

2.320.000

2.228.000

Gemeente Bunnik

1.504.200

1.561.000

1.523.000

1.469.100

Gemeente IJsselstein

3.223.600

3.150.000

3.063.000

3.004.800

Gemeente Nieuwegein

3.651.000

3.651.000

3.761.000

3.382.600

Gemeente Soest

3.944.100

3.965.000

3.906.000

3.875.200

Gemeente Zeist

5.704.000

5.704.000

5.507.000

5.542.100

20.412.300

20.396.000

20.080.000

19.501.800

215.300

298.000

284.000

212.200

Gemeente IJsselstein

2.827.000

2.722.000

2.659.000

2.688.900

Additionele taken

3.042.300

3.020.000

2.943.000

2.901.100

Basistaken

Basistaken

Additionele taken
Gemeente Bunnik
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BATEN VERVOLG (alle bedragen in euro’s)

Omschrijving

Werkelijk 2018

Begroting 2018.01

Begroting 2018

Werkelijk 2017

512.600

191.000

186.000

235.300

20.400

33.000

33.000

20.100

533.000

224.000

219.000

255.400

23.987.600

23.640.000

23.242.000

22.658.300

Aanvullende taken
Diverse opdrachten

Financiering

Totaal baten
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LASTEN (alle bedragen in euro’s)

Omschrijving

Werkelijk 2018

Begroting 2018.01

Begroting 2018

Werkelijk 2017

Personeel

9.800.200

9.192.000

8.644.000

9.531.400

Algemeen

933.300

775.000

765.000

901.900

Huisvesting

580.800

560.000

558.000

590.800

Materieel

5.470.000

5.572.000

5.466.000

5.018.100

Directe kosten

1.023.700

686.000

693.000

967.800

Verwerking

3.334.900

3.835.000

4.173.000

2.916.800

Additionele taken

3.042.300

3.020.000

2.943.000

2.901.100

24.185.200

23.640.000

23.242.000

22.827.900

Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten

197.600

-

-

169.600

Mutatie reserves

197.600

-

-

169.600

-

-

-

-

Totaal lasten

Gerealiseerde resultaat

Financieel

55

Overzicht baten en lasten in de jaarrekening		
(in euro’s)
Omschrijving

Begroting 2018 voor wijziging

Begroting 2018 na wijziging

Realisatie 2018

Programma:

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma 1

23.242

19.135

4.107

23.640

19.318

4.322

23.988

19.535

4.452

Totaal programma's

23.242

19.135

4.107

23.640

19.318

4.322

23.988

19.535

4.452

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet
gebonden is

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Algemene uitkeringen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividend

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo van de financieringsfunctie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overige algemene dekkingsmiddelen:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.107

-4.107

4.322

-4.322

4.650

-4.650

23.242

23.242

-

23.640

23.640

-

23.988

24.185

-198

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

-

-

-

198

Het geraamde versus gerealiseerde resultaat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Algemene dekkingsmiddelen:

Kosten overhead

Totaal saldo van baten en lasten
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Overzicht incidentele baten en lasten 2018
(in euro’s)

Incidentele baten
Omschrijving

Incidentele lasten
Werkelijk

verkoop activa

65.000

verkoop mc

85.000

Geraamd

Ontwikkelingsbudget

Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves

Gecorrigeerd resultaat voor incidentele baten

Werkelijk

Geraamd

84.000

0

84.000

0

Algemene dekkingsmiddelen
197.600

0

Totaal
Saldo

Omschrijving

Mutaties reserves
Totaal

347.600

0

Saldo

-263.600

Financieel

57

Toelichting op de balans
Vaste activa (alle bedragen in euro’s)
Materiële vaste activa

Boekwaarde 31-12-2018

Investering met economisch nut:
Grond en terreinen

750.000

Gebouwen

2.035.500

Vervoermiddelen

6.657.600

Machines, apparaten en installaties

2.504.700

Overige materiële vaste activa

228.200
12.176.000

Boekwaarde
31-12-2017

Desinvesteringen

Investeringen

Afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2018

750.000

-

-

-

750.000

Gebouwen

2.078.000

-

113.600

156.100

2.035.500

Vervoermiddelen

5.320.200

487.700

2.716.100

891.000

6.657.600

Machines, apparaten en installaties

2.900.800

19.500

71.000

447.600

2.504.700

291.100

-

31.000

93.900

228.200

11.340.100

507.200

2.931.700

1.588.600

12.176.000

Grond en terreinen

Overige materiële vaste activa

Correctie
boekwaarde

De investeringen zijn gefinancieerd door het aantrekken van een fixe lening van drie miljoen euro met een looptijd van tien jaar.					
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd korten 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 2018 € 39.616,-.
Er wordt geen voorziening wegens oninbaarheid van de vorderingen aangehouden.		
			
Overige vorderingen
De overige vorderingen bestaan uit openstaande facturen aan deelnemende gemeenten (€ 762.000), overige debiteuren en creditfacturen van leveranciers (€ 250.000).
Overlopende activa
Dit betreft diverse onderhanden projecten voor de deelnemende gemeenten (€ 290.000), DVO afrekening gemeenten (€ 173.900), de afrekeningen van de
AVU (€ 287.600) en Nedvang (€ 318.900). Hiernaast diverse overige te ontvangen bedragen (€ 126.800).

Vaste passiva

Algemene reserve
Reserve regionale samenwerking
Nog te bestemmen resultaat

Saldo
31-12-2017

Toevoeging
2018

Onttrekking
2018

Saldo
31-12-2018

1.057.600

-

179.600

878.000

33.600

-

18.000

15.600

-

-

-

-

1.091.200

-

197.600

893.600

Toelichting:
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.							
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Het tekort is conform besluit van het algemeen bestuur direct in mindering gebracht op de algemene reserve. De kosten van een onderzoek naar harmonisatie van het
afvalbeleid zijn conform besluit van het algemeen bestuur direct in mindering gebracht van de reserve regionale samenwerking.

Voorzieningen
Groot onderhoud

Saldo
31-12-2017

Toevoeging
2018

Onttrekking
2018

Saldo
31-12-2018

62.300

17.100

-

79.400

62.300

17.100

-

79.400

Toelichting:
De voorziening groot onderhoud is gevormd in verband met uit te voeren werkzaamheden aan de opstallen aan de Zandbergenlaan te Zeist.
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Overige schulden							
De overige schulden bestaan uit:
Aflossingsverplichting aan binnenlandse banken 240.000 euro
Verplichtingen aan crediteuren 1.489.300 euro
Af te dragen belastingen en premies sociale lasten 1.233.200 euro
Overlopende passiva
						
De overlopende passiva bestaan hoofdzakelijk uit de DVO afrekening met gemeenten (€ 135.300) en de afrekening met de AVU (€ 267.400).
Hiernaast zijn er diverse overige verplichtingen ( € 130.700)
						
Ultimo 2018 bestaan de volgende niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen:						
Investeringsverplichtingen in voertuigen, ondergrondse containers en automatisering voor een totale waarde van € 2.262.000,-.
	Huurovereenkomst betreffende de grond en opstallen gelegen aan de Lange Brinkweg 79 te Soest ter grootte van ca. 10.000 m2 voor een bedrag van € 114.000,per jaar tot 1 juni 2020.
	Huurcontract betreffende een kantoorpand gelegen aan de Lange Brinkweg 81 te Soest voor een bedrag van € 211.000,- per jaar tot en met 30 april 2018 waarna de
overeenkomst wordt voortgezet voor aansluitende perioden van twee jaar.
	Huurovereenkomst betreffende van terreinen en opstallen aan de Kamerlingh Onneslaan 26 te IJsselstein voor de duur van 4 jaar voor een bedrag van € 64.000,- per
jaar tot en met 31 december 2018 met stilzwijgende verlenging voor aansluitende perioden van vijf jaar.
	Huurovereenkomst betreffende 866 m2 bedrijfsterrein aan de Zuidergracht 62 te Soest voor een bedrag van € 37.000,- per jaar tot en met 30 september 2022 met
aansluitende verlenging voor perioden van vijf 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 met een huur van € 52.000,- per jaar en einddatum van 30 september 2021 met verlenging voor aansluitende perioden van vijf jaar.
	Licentie- en onderhoudsovereenkomsten voor hard- en software alsmede ondersteuning op locatie voor een bedrag van € 672.000,- over de resterende looptijd van
de contracten.
	Diverse opdrachten aan leveranciers ter waarde van € 45.200,Gebeurtenissen na balansdatum
Als gevolg van de brancheafspraak met de fiscus inzake de vennootschapsplicht zijn aan RMN aangiften vennootschapsbelasting voor de jaren 2016 tot en met 2018
uitgereikt. De aan te geven omzet over de positieve afvalstromen m.u.v. papier en glas bedraagt over de genoemde jaren ruim 1 miljoen euro. De winst hierover wordt
gesteld op 1%. Over de winst is 20% vennootschapsbelasting verschuldigd zijnde een vpb last van circa 2.000 euro over de jaren 2016 tot en met 2018 voor RMN. De
verschuligde vennootschapsbelasting over de papier- en glasstromen wordt in AVU verband afgedragen aan de belastingdienst over de jaren 2016 tot en met 2018 en in
rekening gebracht bij de gemeenten.
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TABEL SCHATKISTBANKIEREN 2018
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

250
Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

14

18

43

53

236

232

207

197

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag
(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

23.640

0

0

0

(4b)

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

23.640

0

0

0

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

-

0

0

0

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

Drempelbedrag

250

250

250

250

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

1.262

1.623

3.988

4.844

(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

90

91

91

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s Rijks schatkist aangehouden middelen

14

18

43

53
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Toelichting op overzicht van baten en lasten 2018
LASTEN
Wat lasten betreft, geldt het volgende.
WNT-verantwoording 2017 Reinigingsbedrijf Midden Nederland 							
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Reinigingsbedrijf Midden Nederland.
Het voor Reinigingsbedrijf Midden Nederland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000. Voor Reinigingsbedrijf Midden Nederland is
het algemeen bezoldigingsmaximum van toepassing.								
1. Bezoldiging topfunctionarissen 								
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionaris met een dienstbetrekking heeft geen dienstbetrekking bij een andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die is aangegaan vanaf 1 januari 2018).
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.					
NAAM TOPFUNCTIONARIS				
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Deeltijdfactor in fte
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

R.A. Schram
secretaris-directeur
0101-3112
1
Nee
Ja
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Bezolding
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen				

110.063

Beloningen betaalbaar op termijn				

17.927

Subtotaal				

127.990

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum				

189.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag				

N.v.t.

Totale bezoldiging				

127.990

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan				

N.v.t.

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017				

0101-3112

Deeltijdfactor 2017 in fte				

1

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen				

117.339

Beloningen betaalbaar op termijn				

16.651

Totale bezoldiging 2017			

133.990

Uitkeringen aan topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband

Functie(s)

Naam

Naam

Naam

Naam

Naam

Naam

Naam

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2018 een
bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben 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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1d. Genoemde functionarissen ontvangen geen vergoedingen.
Naam topfunctionaris
W.D. Catsburg		

Voorzitter AB/DB

R. Luca		

Plaatsvervangend voorzitter AB/DB

M. Schouten		

Plaatsvervangend voorzitter AB/DB

I.C.J. Nieuwenhuizen		

Lid AB/DB

P. Bekker

Lid AB/DB

J. Pijnenburg

Lid AB/DB

M. de Koning		

Lid AB

P. Snoeren		

Lid AB

H.M. Spil

Lid AB

J. Eijbersen		

Lid AB

N. Kundiç		

Lid AB

Personeel								
De personeelskosten zijn € 608.200,- hoger dan geraamd doordat vacatures door
interim professionals worden ingevuld en er tijdelijk extra capaciteit wordt ingezet ter ondersteuning van de geautomatiseerde processen, het managen van het
wagenpark en voorbereiden bij het aanbestedingstraject van de werkplaats en
ondersteuning bij diverse projecten.
Door de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om goed gekwalificeerd personeel
te vinden of te behouden. Uitzendkrachten zijn duurder en worden beloond in
fase B of op basis van detachering. Daarnaast zijn de tarieven vanwege wetgeving
aangepast aan de arbeidsvoorwaarden van RMN waardoor ook de inconveniëntentoeslag en kosten van woon werkverkeer onderdeel van de tarieven zijn geworden.

Tenslotte worden uitzendkrachten hoger ingeschaald als gevolg van de krapte op
de arbeidsmarkt en leiden aanvullende opdrachten tot extra inhuur van personeel.
Hiertegenover staan extra inkomsten.
Algemeen
De algemene kosten zijn € 158.300,- hoger dan geraamd. De kapitaallasten van de
inventaris zijn lager dan geraamd door uitgestelde investeringen in IT apparatuur
en software. De kosten van ontwikkeling van de organisatie zijn hoger dan geraamd in verband met het begeleiden en ontwikkelen van het personeel als gevolg
van herstructering van de organisatie en het stroomlijnen van de geautomatiseerde processen. Daarnaast stijgen de kosten van ondersteuning en onderhoud van

Financieel

65

software en hardware. De kosten van de accountant zijn gestegen in verband met
de voorgeschreven intensievere gegevenscontrole en aangescherpte controle-eisen.
Huisvesting
De kosten van huisvesting zijn € 20.800,- hoger dan geraamd. De inkomsten van
onderverhuur zijn in de begroting gesaldeerd met de kosten van huisvesting. In de
jaarrekening zijn de inkomsten verwerkt onder de baten. De kosten van kantine
beheer in Soest zijn hoger dan geraamd als gevolg van inhuur van uitzendkrachten.
Hiertegenover staat een daling van de kosten van personeel van de kantine.
Materieel
Door kosten van het materieel vallen € 102.000,- lager uit door het aanhouden
van afgeschreven voertuigen en lagere brandstofprijzen dan geraamd. Hier staat
tegenover dat de onderhoudskosten stijgen als gevolg van veroudering van het
wagenpark. De kapitaallasten van de inzamelmiddelen blijven achter bij de raming
als gevolg van vertraging in de diverse programma’s. De onderhoudskosten van de
inzamelmiddelen nemen toe door veroudering van de ondergrondse containers.
De onderhoudskosten van de recyclingstations zijn hoger dan geraamd door
onvoorziene reparaties en het aanleggen van vloeistofdichte vloeren.
Directe kosten
De directe kosten zijn € 337.700,- hoger dan geraamd. In de begroting is uitgegaan
van uitvoering van de verschillende taken met eigen middelen. In de praktijk is een
deel van het werk uitbesteed aan derden.
Verwerkingskosten
De verwerkingskosten zijn € 500.100,- lager dan geraamd als gevolg van de
afrekening over 2017 van de AVU inzake de vergoedingen voor papier en glas en
als g
 evolg van minder aanbod van brandbaar afval en GFT. Tenslotte blijven de
opbrengsten van PMD achter bij de raming als gevolg van stagnatie bij het vermarkten van de recyclebare stroom en hogere kosten van vermarkting.

Additionele kosten
De kosten van de additionel taken zijn € 22.300,- hoger dan geraamd. Dit betreft
kosten van de taken in het openbare groen en van het onderhoud van kleine civiele
werken voor de gemeenten IJsselstein en Bunnik. De kosten zijn hoger door het
uitvoeren van aanvullende opdrachten.
BATEN
							
Basistaken								
De kosten worden afgerekend met de gemeenten waarbij een overschot ten
opzichte van de begroting wordt uitgekeerd aan de gemeente en een tekort, voor
zover toereikend, wordt conform besluit van het algemeen bestuur verrekend met
de aanwezige reserve van de gemeente.
Additionele taken
De kosten van de additionele taken zijn verrekenbaar en worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht bij de gemeente IJsselstein en Bunnik. De werkelijke
baten voor Bunnik zijn lager als gevolg van het invullen van een taakstelling.
Diverse opdrachten
De hogere omzet van € 321.600,- is het gevolg van aanvullende opdrachten voor de
deelnemende gemeenten waaronder onder andere de scopewijziging van de VANG
maatregelen in Soest en het begeleiden van werkervaringsplekken in Zeist. Daarnaast is een afrekening gemaakt voor het afvoeren van versleten minicontainers
over de afgelopen jaren.								
								
								

De verwerkingskosten zijn gesaldeerd opgenomen. Uitsplitsing naar baten en
lasten leidt tot een verschuiving van circa 3,8 miljoen euro.
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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.

2.1.1. Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit wordt berekend uit de posten: algemene reserve, bestemmingsreserve en de stille reserves en bedraagt ultimo 2018 € 893.600,-.

Dit betreft de volgende paragrafen:
1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
De paragrafen 1 en 7 zijn niet van toepassing voor RMN.

Voor de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit verwijzen wij u naar de ontwikkeling van de reserves bij de toelichting op de balans. Het bestuur van RMN heeft
bepaald dat volledige verrekening van de kosten plaatsvindt met de deelnemende
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.

2.1.   Weerstandsvermogen en risicobeheersing					
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.

2.1.2 Risico’s							
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 op basis van analyse van de risico’s in
2018 van voldoende omvang geacht om de continuïteit van de onderneming niet in
gevaar te laten komen.

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
meerjarenraming.
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Risico

Kans

Impact

Beheersmaatregel

Productieve uren man
Als gevolg van het verhogen van het aantal productieve uren van de
buitendienst van 1.400 naar 1.450 uur per fte is het risico toegenomen dat het vastgestelde uurtarief te laag is vastgesteld.  In de begroting is gerekend met een verzuimpercentage van 6,6%. Elk procent
meer verzuim resulteert in een extra nadeel van circa € 70.000,-.

gemiddeld

€ 130.000

Actief verzuimbeleid, bevorderen brede inzetbaarheid, interne
mobiliteit stimuleren.

Productieve uren tractie		
Door het in bedrijf houden van afgeschreven materieel ontstaat
een groter risico op uitval en meer kosten van inhuur en onderhoud.

gemiddeld

niet te
kwanti
ficeren

Tijdig overgaan tot vervanging van voertuigen; technisch goede,
afgeschreven voertuigen in reserve houden.

DVO-contracten
Indien gemeenten taken of delen van taken weghalen kan over
capaciteit aan productiemiddelen en boventalligheid van personeel ontstaan en onderdekking van de algemene kosten.

gemiddeld

niet te
kwanti
ficeren

In de desintegratieregeling is opgenomen dat RMN door de veroorzakende gemeente wordt gecompenseerd voor deze effecten.

Europese aanbesteding		
De complexiteit van Europese aanbestedingen zorgt voor een
groot tijdbeslag op de inkopers en vergt een hoge mate van deskundigheid van de inkopers. Dit brengt risico mee van te lange
doorlooptijden, geen optimale vertaling van de behoefte naar het
programma van eisen, en onrechtmatige inkopen.

hoog

niet te
kwanti
ficeren

Inhuur externe begeleiding en verhogen deskundigheid van de
budgethouders.

IT
Door de groei van de organisatie en de technische snelle ontwikkeling van IT-systemen ontstaat het risico dat IT-systemen niet goed
op elkaar aansluiten, werkzaamheden inefficient worden uitgevoerd en de beheerskosten toenemen.

hoog

€ 60.000

Strategische samenwerking tussen IT-partners bevorderen,
opleiden key users, best practices toepassen.

VANG
Bij een aantal gemeente heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot het nieuwe afvalbeleid waaronder
het VANG beleid. Als gevolg daarvan kan de bedrijfsvoering nog
niet optimaal worden ingericht en kan de bedrijfsvoering nog niet
optimaal op elkaar worden afgestemd.

gemiddeld

€ 75.000

Bevorderen besluitvorming. Aanbieden complete scenario’s
voor de invoering van nieuw beleid, projectbegeleiding optimaal
inzetten.
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Risico

Kans

Impact

Beheersmaatregel

Participatiewet
Inzet van deze doelgroep vraagt om bijzondere begeleiding en
aandacht. Er is een hoog risico op uitval. Het risico bestaat dat de
begeleiding en ondersteuning ten koste gaat van de productiviteit
van de medewerkers of een groot beslag legt op de staffuncties.

gemiddeld

niet te
kwanti
ficeren

De administratie zodanig inrichten dat de lasten en baten van de
doelgroep goed geregistreerd kunnen worden alsmede afspraken
maken over het financieren van de meerkosten.

Herinrichting organisatie		
De herinrichting van de organisatie vraagt om doorontwikkeling
van medewerkers. Hierbij spelen vragen van interne mobiliteit,
leerbaarheid en motivatie een rol. Assessment en ontwikkeling van
medewerkers zal deels uit de opleidings- budgetten worden ge
financierd. Gelijktijdig met de implementatie van de nieuwe organisatie dient een nieuw functieboek te worden opgesteld (het huidige
stamt uit 2008).

hoog

€ 150.000

Financiële middelen vrijmaken voor begeleiding van medewerkers,
het inzetten van loopbaanontwikkeling en het opstellen van een
nieuw functieboek.

Flexibele schil
De krappe arbeidsmarkt maakt het lastiger om gekwalificeerd
personeel in te huren en heeft een prijsopdrijvend effect.

hoog

een stijging
van het
uurtarief
met 1 euro
leidt tot
een nadeel
van circa €
50.000,-

Sturen op verlof, geven van werkgarantie aan uitzendkrachten.
Verhouding vast en flex personeel aanpassen.

Uitbesteden onderhoud		
De eigen werkplaats wordt in afgeslankte vorm voortgezet. Er is
een aanbesteding in voorbereiding voor de inkoop van onderhoud.
Het succes van de nieuwe strategie hangt sterk af van een goede
contractuele uitwerking,  een strakke planning van het onderhoud
en een adequate aansturing op de performance van de contractpartijen.

hoog

€ 100.000

Het genoemde risicobedrag wordt verwerkt in een nader uit
te brengen voorstel, waarbij dit bedrag in de jaren na 2019 zal
worden terugverdiend.
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Risico

Kans

Impact

Beheersmaatregel

Verwerkingskosten
Na afloop van de contractsduur kunnen als gevolg van overheidsbeleid (verhogen verbrandingsbelasting) alsmede gewijzigde
marktomstandigheden de tarieven van de verwerkingsstromen
aanzienlijk stijgen.

hoog

€ 500.000

Contracten voor langere perioden aangaan. Doorberekenen van
de tarieven.

VPB
Formeel is er nog geen duidelijkheid gegeven door de belastingdienst inzake de verplichting tot het doen van aangifte vpb. De
mogelijkheid bestaat dat de administratie alsnog zodanig moet
worden ingericht dat aangifte vpb gedaan kan worden.

laag

€ 10.000

Begeleiding fiscalist inzake het VPB dossier.

Ontwikkelingstraject BOR		
Onzekerheid over de mate waarin de huidige bezetting in staat
is de nieuwe werkwijze te adopteren en onzekerheid m.b.t. de
toepasbaarheid van de normen op de plaatselijke situatie.

laag

€ 30.000

Ontwikkelen van de medewerkers, trainen, begeleiden en monitoren van de prestaties en kwaliteit. Inzet van instrumenten om
efficiënt te plannen. Ontwikkelen van eigen normen.

Langdurig ziekteverzuim		
Inhuur van externen en hogere personeelskosten

gemiddeld

€ 200.000

Ziekteverzuimbeleid, PMO, re-integratie, passend werk.

Projectfinanciering
Risico dat projecten gefinancierd worden uit de lopende begroting.

laag

€ 70.000

Projectfinanciering opnemen in de opdracht.

Wet- en regelgeving
Risico dat wet- en regelgeving niet wordt nageleefd. Met name op
gebieden van KAM en Europese aanbestedingen.

gemiddeld

€ 40.000

Certificeren volgens de nieuwe ISO normering. Werken
met Management of Change procedures. Aanhaken bij
een inkooporganisatie.
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Kengetallen

Verslag 2018

Begr. 2018.01

Verslag 2017

Netto schuldquote

47,28%

52,55%

45,61%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

47,28%

52,55%

45,61%

6,11%

8,44%

8,70%

-1,10%

0,00%

-0,75%

Solvabiliteitsratio
Structurele exploitatieruimte

De deelnemende gemeenten staan garant voor de exploitatielasten en schulden van RMN. RMN heeft geen winststreven en rekent de kosten af met de gemeenten.
De informatiewaarde van de kengetallen is daardoor gering.
Beleidsindicatoren:
Fijn huishoudelijk restafval RMN gemeenten
(kg per inwoner)
Jaar

Baarn

Bunnik

IJsselstein

Nieuwegein Soest

Zeist

Fijn huishoudelijk restafval RMN gemeenten

Nederland
250

2013

202

183

218

228

185

214

210

2014

204

182

213

225

189

210

206

2015

205

181

216

220

191

206

200

2016

196

185

213

223

189

203

189

2017

178

172

199

214

178

193

174

2018

166

174

199

209

147

188

NNB

200
150
100
50
0

Baarn
2013

Bunnik
2013

2013

IJsselstein
2013

Nieuwegein
2013

Soest

Zeist

2013
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3.1 Onderhoud kapitaalgoederen
RMN zet veel kapitaalgoederen in, zoals huisvuilwagens, vrachtwagens, veegmachines en on-gekentekend werkmaterieel. De kwaliteit van de kapitaalgoederen
is mede bepalend voor de prestaties in het verzorgingsgebied. De kwaliteit wordt
gewaarborgd door tijdig en vakkundig uitgevoerd onderhoud.
RMN streeft ernaar het onderhoud op een kwalitatief hoog peil te houden. Het
onderhoud wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de eigen werkplaats. Investeren in
onderhoud is van belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, het voorkomt
onnodige stilstand en de in het verzorgingsgebied behaalde prestaties zijn kwalitatief en kwantitatief van een hoger (constant) niveau. Daarnaast zijn de voertuigen
samen met de buitendienstmedewerkers gezichtsbepalend voor RMN. Een goed
verzorgd wagenpark draagt bij aan de veiligheid en vermindert de belasting van het
milieu. Met het oog hierop wordt door RMN veel geïnvesteerd in het opleiden van
het personeel om zuinig, veilig en verantwoord om te gaan met de aan hen toevertrouwde middelen. Het beleid van RMN is er opgericht om een optimale verhouding
te vinden tussen enerzijds de hoogte van de kosten van onderhoud en anderzijds
de kapitaallasten als gevolg van aanschaf van nieuwe voertuigen. In het verslagjaar 2018 bedragen de hiermede gemoeide investeringen in nieuwe voertuigen €
2.716.000,- en de kapitaallasten € 1.447.800,-.
4.1 Financiering		
4.1.1 Kasgeldlimiet							
De kasgeldlimiet is het maximum bedrag waarvoor financiële middelen mogen
worden aangetrokken op de geldmarkt. De kortlopende middelen worden aangetrokken in de vorm van daggeld, 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 2018 bedraagt
de kasgeldlimiet 8% over het begrotingstotaal van € 23.640.000,- is € 1.891.200,-.  

4.1.2 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.
Renterisiconorm		

2018

2017

Renterisico (aflossingen en renteherzieningen)

240

240

Het bij ministriële regeling vastgestelde percentage

20%

20%

Renterisiconorm (begrotingstotaal x 20%)

4.728

4.525

Ruimte onder renterisiconorm		

4.488

4.285

Uit de tabel blijkt dat het renterisico op de vaste schuld in 2018 binnen de wettelijke gestelde normen blijft.
4.1.3 Financieringsbehoefte en leningenportefeuille				
De investeringen van ruim € 2,9 miljoen gedekt door het aantrekken van lang vermogen van € 3.000.000,-. Daarnaast worden de investeringen gedekt uit  vrijvallende afschrijvingen en binnen het kredietarrangement aangetrokken met kortlopend
kapitaal. De kredietfaciliteit bestaat in de eerste plaats uit een bij de BNG aangehouden: “Krediet in rekening-courant”.
De rente is gebaseerd op het interbancaire daggeldtarief met een opslag van 0,25%
(EONIA-tarief). Er zijn geen zekerheden gesteld. In aanvulling op het “krediet in rekening-courant” wordt in onderling overleg daggeld of kasgeld verstrekt, e.e.a. met
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.
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Overzicht langlopende leningen (bedragen in euro’s)
Looptijd

Stand per
31-12-2017

Stand per
31-12-2018

Stand per
31-12-2019

Stand per
31-12-2020

Rente %

Aflossing

jaarlijkse
aflossing

2011-2021

750.000

750.000

750.000

750.000

3,30%

einddatum

2011-2026

300.000

266.667

233.334

200.001

3,29%

lineair

33.333

2011-2041

1.600.000

1.533.333

1.466.666

1.399.999

3,97%

lineair

66.667

2012-2022

700.000

560.000

420.000

280.000

1,99%

lineair

140.000

2015-2023

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

0,99%

einddatum

3.000.000

3.000.000

3.000.000

1,25%

einddatum

7.410.000

7.170.000

6.930.000

2018-2028

Totaal

4.650.000

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.
In 2018 is € 162.000,- aan rente betaald met een gemiddeld rentepercentage van
2,12%.
Het renteresultaat bedraagt € 20.400,- en is het resultaat van doorbelaste rekenrente via het uurtarief van het materieel en op overige inzamelmiddelen minus
de betaalde rente op leningen en rekening courant.

240.000

Financieringsbehoefte (bedragen in miljoenen euro’s)			
							
							
Financieringsbehoefte		
2017
Stand per 1 januari

2018

11,80

11,40

Niet opgenomen krediet

0,00

0,00

Opname krediet

0,00

3,00

Aflossingen krediet

0,40

0,75

11,40

13,65

Stand per 31 december

In de totale financieringsbehoefte is met € 7.170.000,- met lang vreemd vermogen
en € 6.480.000,- met kort vreemd vermogen voorzien.
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4.1.4 Relatiebeheer							
In het begrotingsjaar worden geen veranderingen voorzien in de relatie met de
huisbankier.
4.1.5 Kasbeheer							
Jaarlijks wordt een eindafrekening opgesteld van de kosten voor de overeengekomen diensten met de deelnemende gemeenten. Het verschil tussen het totaal van
de voorschotnota’s en het totaal af te rekenen bedrag wordt met de betreffende
gemeente verrekend.
4.1.6 Organisatie
In 2016 is de regeling gewijzigd en zijn het dienstverleningshandvest en kosten
allocatie 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.
4.1.7 Informatievoorziening
Er wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de geautomatiseerde processen,  
het versterken van de planning en control cyclus, het verbeteren van de performance in het veld en efficiëntere verwerking van data door invoering van boordcomputers.    De website is opnieuw vorm gegeven en interactief gemaakt om burgers
meer service te bieden.
5.1 Bedrijfsvoering
5.1.1 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.
5.1.2 Samenwerking/regionale gebondenheid
Maatschappelijke verantwoordelijkheid komt tot uiting in de samenwerking van
RMN met andere partijen, waaronder:

• Partijen die betrokken zijn bij het beheer van de openbare ruimten, zoals groenaannemers, handhaving, openbare werken, waterschap, kringloopcentra in de
deelnemende gemeenten en sociale werkvoorzieningen.
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. bladen 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. Bij gemeentelijke evenementen/
activiteiten kan RMN zorg dragen voor een goede afvalvoorziening en na afloop de
locatie weer schoon opleveren.
5.1.3 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 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.
5.1.4 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. Door begeleiding en scholing wordt
gestreefd personeel breed inzetbaar te houden waardoor doorstroming kan plaatsvinden naar andere taakvelden.
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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.
5.1.5 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 bedrijfsvoering
toe. Ook geeft RMN invulling aan veranderd beleid/wetgeving zoals de verplichting
voor inzameling van plastic verpakkingsafval.

5.1.6 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.
6.1 Verbonden Partijen
RMN heeft geen financiële of bestuurlijke belangen heeft in privaatrechtelijke of
publiekrechtelijke organisaties.  

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).
• Installeren ledverlichting
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.
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Bijlage
Taakvelden (alle bedragen in euro’s)

Baarn
200

Verkeer, vervoer en waterstaat

210

Verkeer en vervoer
Verkeersborden

Bunnik

IJsselstein

30.300

49.900

VRI

Nieuwegein

Soest

Zeist

4.800

Wegen

146.000

Bruggen

1.000

85.300

Gladheid

127.800

68.500

83.700

209.400

244.500

Straatreinigen

268.600

407.300

711.200

689.100

1.022.400

898.500

1.266.900

Evenementen

21.600
396.400

500

Sport, cultuur en recreatie

520

Sportaccommodaties

570

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totaal

507.100

1.102.500

0

4.171.400

105.600

105.600

1.789.200

Openbaar water

12.000

Speelvoorzieningen

2.100

113.300

Overige algemene taken

8.500

188.900

10.600

2.103.400

0

0

0

0

2.114.000
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Taakvelden (alle bedragen in euro’s)

Baarn

Bunnik

IJsselstein

67.800

21.500

6.800

19.800

82.600

67.800

41.300

89.400

Zeist

97.700

112.600

0

97.700

112.600

GFT inzamelen

378.500

222.500

320.700

754.300

821.000

876.700

Restafval inzamelen

617.300

310.500

892.400

1.637.600

843.100

1.623.100

Grof afval inzamelen

9.000

28.400

47.900

214.000

56.400

182.600

-200

4.600

22.400

-99.500

-107.400

-79.100

179.300

108.800

179.100

169.600

60.000

219.900

KCA inzamelen

14.700

10.900

18.800

33.800

125.800

136.500

Recyclingstation

520.400

421.000

732.200

738.600

690.800

813.000

Overige inzamelkosten

189.700

53.800

187.600

202.600

446.600

1.051.100

1.908.700

1.160.500

2.401.100

3.651.000

2.936.300

4.823.800

16.881.400

12.500

0

20.800

11.600

33.700

78.600

Volksgezondheid en milieu

720

Riolering
Kolken
Pompen en gemalen

730

Overige fracties inzamelen

Milieubeheer
Ongediertebestrijding

750

408.800

Afval

Papier inzamelen

740

Totaal

Soest

700

Nieuwegein

Begraafplaatsen en crematoria
Begraafplaatsen en crematoria

227.800

227.800
2.385.400

1.719.500

6.050.600

3.651.000

3.944.100

6.237.000

23.987.600
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Taakvelden (alle bedragen in euro’s)
Baarn
200

Verkeer, vervoer en waterstaat

210

Verkeer en vervoer
Verkeersborden

Bunnik

IJsselstein

25.300

38.900

VRI

Nieuwegein

Soest

Zeist

1.800

Wegen

110.000

Bruggen

0

67.300

Gladheid

115.800

59.500

67.700

183.400

208.500

Straatreinigen

206.600

328.300

565.200

550.100

798.400

733.500

1.006.900

165.000

260.000

0

898.500

1.266.900

0

0

0

0

0

0

Evenementen
Directe kosten
Overhead

500

Sport, cultuur en recreatie

520

Sportaccommodaties

570

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totaal

7.600
322.400

413.100

858.500

74.000

94.000

244.000

396.400

507.100

1.102.500

0

4.171.400

72.600

1.536.200

Openbaar water

11.000

Speelvoorzieningen

1.100

97.300

Overige algemene taken

6.500

166.900

Directe kosten

7.600

1.884.000

Overhead

3.000

325.000

10.600

2.209.000

0

2.219.600
Financieel

78

Taakvelden (alle bedragen in euro’s)

700

Volksgezondheid en milieu

720

Riolering
Kolken

Baarn

Bunnik

IJsselstein

54.800

19.500

800

14.800

64.600

Pompen en gemalen

730

Soest

Zeist

75.700

89.600

Totaal

Afval
GFT inzamelen

308.500

182.500

257.700

646.300

670.000

715.700

Restafval inzamelen

546.300

263.500

747.400

1.438.600

721.100

1.347.100

Grof afval inzamelen

7.000

11.400

39.900

192.000

45.400

152.600

-38.200

-9.400

-18.600

-164.500

-161.400

-151.100

Overige fracties inzamelen

95.300

67.800

119.100

91.600

-53.000

113.900

KCA inzamelen

13.700

9.900

17.800

31.800

104.800

109.500

Recyclingstation

398.400

328.000

587.200

610.600

566.800

670.000

Overige inzamelkosten

162.700

43.800

161.600

181.600

396.600

951.200

10.500

0

17.800

7.600

26.700

Papier inzamelen

740

Nieuwegein

Milieubeheer
Ongediertebestrijding
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750

Begraafplaatsen en crematoria

Directe kosten
Overhead

Totaal

198.800

1.559.000

931.800

2.194.100

3.028.000

2.373.600

4.025.200

430.000

270.000

545.000

623.000

672.000

944.900

1.989.000

1.201.800

2.739.100

3.651.000

3.045.600

4.970.100

17.596.600

2.385.400

1.719.500

6.050.600

3.651.000

3.944.100

6.237.000

23.987.600

De taakvelden zijn berekend op basis van de principes van activity based costing zoals vastgelegd in het kostenallocatiemodel van RMN. 					
De baten en lasten van de treasury fucntie zijn op basis van een rekenrente doorbelast aan de taakvelden.							

Financieel

80

Colofon
Dit is een uitgave van RMN (Reinigingsbedrijf
Midden Nederland); maart 2019
Hoofdkantoor Soest
Bezoekadres: Lange Brinkweg 81, Soest
Postadres: Postbus 203, 3760 AE, Soest
Telefoon: 0900 - 603 92 22
E-mail: info@rmn.nl
Website: www.rmn.nl
KvK-nummer 56972563
Tekst en redactie: Hanneke van Vliet,
Het Nederlands Tekstbureau
Fotografie en vormgeving:
Splendid Grafisch Ontwerp, Baarn

