Verslag Algemeen Bestuursvergadering RMN
Woensdag 11 april 2018 2e vergadering
15.30 – 16.30 uur
Genodigden:

Dhr. R. Luca (RL)
Mevr. J. Pijnenborg (JP)
Mevr. I.C.J. Nieuwenhuizen (IN)
Mevr. M. de Koning (MdK)
Dhr. P. Snoeren (PS)
Mevr. E. Spil (ES)
Dhr. R.A. Schram (RS)

(lid DB/AB, namens gem. Zeist, plv. voorzitter)
(lid DB/AB, namens gem. Soest)
(lid DB/AB, namens gem. IJsselstein)
(lid AB, namens gem. Baarn)
(lid AB, namens gem. Nieuwegein)
(lid AB, namens gem. Bunnik)
(secretaris-directeur RMN)

Afwezig:

Dhr R. Luca
Mevr I.C.J. Nieuwenhuizen, wordt vervangen door Peter Doesburg (PD)

Notulist:

Mevr. P. Brewster

Locatie:

Kantoor RMN, vergaderkamer 9B

Secretariaat:

Verslag voor archief
Verslag ter kennisname MT-leden

Het aldus vastgestelde verslag is wordt door de voorzitter en secretaris getekend en gearchiveerd.
De openbare besluiten worden per brief aan de colleges van de deelnemende gemeenten meegedeeld.
Voor gezien getekend
Voor akkoord getekend
door secretaris-directeur
door voorzitter
d.d.
d.d.
1.

Opening
In verband met de afwezigheid van de heer Luca, wordt mevrouw Spil aangewezen als
voorzitter voor deze vergadering.
ES Opent de vergadering.

2.

Mededelingen / stand van zaken / ingekomen stukken

2.1

Positie bestuursadviseur
RS geeft aan dat het dezelfde vacature met dezelfde beschrijving betreft, vorige keer DB/AB ter
kennisgeving aangenomen. In het proces van aanname is nu nog een kennismakingsgesprek
met een bestuurslid toegevoegd.
ES: Moeite met niveau strategisch versus notulist, voorstel: wijzig dit in “draagt zorg voor
notulen” zodat ook een ander kan worden ingeschakeld en de bestuursadviseur de handen vrij
heeft. Ondanks dat het AB er niet overgaat wel benieuwd hoe procedure nu verder gaat.
RS: Procedure werving wordt opgestart.

2.2

Notitie social media
Staat ter kennisname op agenda. AB leden waarschuwen voor juist gebruik social media en
reacties door RMN. RS geeft aan dat er een protocol wordt opgesteld, welke ook met de
communicatiemedewerkers van de gemeente wordt gedeeld.
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2.3

Ontwerp jaarrekening 2017
Is door het DB ter kennisgeving aangeboden alvorens deze naar de gemeenten wordt gestuurd
voor zienswijzen. AB leden bespreken de jaarrekening en stellen specifieke
verduidelijkingsvragen. De jaarrekening wordt gelijktijdig met het jaarverslag in het AB van 11
juli ter vaststelling aangeboden.

2.4

Ontwerp begroting 2019
RS: deze wordt aangeboden ter voorbereiding zienswijze procedure. PS: Ieder (elke gemeente)
heeft beleid wat de komende jaren wordt uitgevoerd/uitvoeren. Dit is in de begroting niet altijd
zichtbaar wat de effecten van het nieuwe beleid nu zijn in de RMN begroting.
RS: Als de opdrachten daadwerkelijk zijn gegeven en nieuw beleid wordt ingevoerd, dan staat
dat (wordt dat vermeld in) in de begroting inclusief de consequenties, de beleidsplannen waar
nog geen besluit over is genomen worden niet in de begroting opgenomen.
PS: Wanneer is voor RMN iets een opdracht of vastgesteld. RS: Vorig jaar is vastgelegd hoe om
te gaan met opdrachten aan RMN en hoe dit wordt verwerkt in de begroting.
PS: Grondstoffen inzamelplan voorbeeld 2019 grijze containers, paars schilderen. Besluit
gemeenteraad. Wordt dit plan dan in 2019 verwerkt. Of formeel als de opdracht is gegeven
schilder de grijze containers paars.
RS: Als in de gemeenteraad is besloten we schilderen de containers paars en hebben daar een
bedrag van 200.000 euro voor over, wordt de besluitvorming opgenomen in de begroting. Als er
staat we gaan onderzoeken, hebben een wens om de containers paars te schilderen dan nemen
we deze niet op in de begroting, MdK: Dit kan wel in de risicoparagraaf.
MdK: Neemt later samen met RS het lijstje met punten van Baarn door. Begrijpt nu vanuit RMN
dat het besluit al in november had genomen moeten zijn of later stadium eventueel in DVO
onderbrengen. Raad heeft niet de lange aanlooptijd niet scherp richting RMN.
ES: Volgens mij is het pleidooi algemeen, laat ons niet iedere keer naar de raad toegaan om uit
te leggen dat dingen anders zijn dan we verwachten, verwacht hadden.
MdK: pg. 29. Werkplaats te klein extra kosten uitbesteding. Niet als risico benoemd en niet in
begroting opgenomen. RS: Afzonderlijke procedure. Legt situatie werkplaats uit, onderzoek
extern bureau, onderhoud extern, servicebussen, monteurs vinden, personeel, aanbesteding,
kosten 1e jaar, verdienste 2e jaar inverdienen. Besluitvorming OR.
ES/MdK: Neem dit op in de tekst OR en financiële consequenties en besparing
winstwaarschuwing juist. ES: Mooi voorbeeld hoe je dingen proactiever kunt gaan melden
(voorzijde) en beschrijft. Achterzijde geen problemen.
MdK: pg. 28. soortgelijke toevoeging speerpunten arbeidsparticipatie mist voorbeeld
samenwerking BBS opleiden vrachtwagenchauffeurs, juist iets heel moois en positiefs.
MdK: Heeft nog punt over algemene tekst, Papierprijzen fors gedaald. Minder inkomsten uit zijn
niet opgenomen. Sterker staat hogere opbrengst van papier. Rare tegenstelling.
RS: Zoekt dit uit en meldt de bevindingen in volgende vergadering.
ES: Ontwerpbegroting gaat door met aanpassing in de teksten.

2.5.

Herfinanciering vaste activa:
Geen verdere opmerkingen goedgekeurd ter vaststelling.

2

Verslag Algemeen Bestuursvergadering RMN
Woensdag 11 april 2018 2e vergadering
15.30 – 16.30 uur
2.6.

Overdrachtsdocument nieuwe bestuurders:
RS: Zeist één opmerking meegekregen. Suggestie is voordeel uurtarieven RMN 1½ miljoen
genoemd om dat te kwantificeren per gemeente zodat elke gemeente weet wat zijn aandeel in
de voordelen per jaar zijn. Dit is mogelijk om in te passen. pg. 2.1
ES: Graag alle zaken die we benoemd hebben in passen, o.a. kadernota, begroting, cyclus
punten, mandaat taken AB/DB, risico’s (afvalcontracten) etc.
RS: Loopt alles nog even na op de opmerkingen.

2.7.

Verkenning harmonisatie afvalbeleid:
PS: Graag eerst bestaande afvalbeleid evalueren voordat er vervolgstappen worden gezet.
RS: U heeft gevraagd om met een notitie te komen die vastgesteld kon worden. DB was van
mening dat notitie prima was maar in het AB nog besproken zou worden met de vraag of deze
eerst nog terug moet naar het ambtelijk apparaat. Het gaat in dit geval slechts om het uitvoeren
van een onderzoek naar mogelijkheden voor harmonisatie afvalbeleid. Het gaat niet over het nu
al harmoniseren afvalbeleid.
JP: In DB was discussie waarom we dit willen met welk doel, efficiënter beleid en hoe beter
RMN kan werken, verkennen, kansen waar mogelijkheden liggen en waar verschillen liggen, de
ene is gemeente verder dan ander op basis advies RMN twee jaar geleden. De bedoeling is om
te kijken waar kunnen we harmoniseren. Het niet de bedoeling is om andere gemeentes die
verder zijn in problemen te brengen en terug te brengen naar stenen tijdperk.
JP: Helder hebben wat het doel en bedoeling is van harmonisatie, beleid en resultaat is. Doel
RMN bedrijfsmatig efficiënter kan werken. Niet de bedoeling dat gemeentes in hun ambities
terug gaan. Daar zit spanningsveld of de ene gemeente kan van de ander leren en kijken of
moet wachten. Kortom de ene gemeente kan van de andere leren. en gemeenteraden
overtuigen van kijk daar.
RS: Wat betreft het stuk harmonisatie, welk doel hebben we eigenlijk voor ogen, waarom willen
we harmonisatie, waar liggen de kansen, wat kunnen we harmoniseren, welk beeld hebben we
zelf bij harmonisatie, wat denkt elke gemeente over harmonisatie. Met verkenning kun je dit naar
boven halen. Dit is de bedoeling van het stuk. Juiste doel voor ogen. Daar is dit stuk voor
bedoeld.
Feiten helder in het stuk aangeven omgekeerd inzamelen, nascheiding, waarom doen we dit nu,
voor en nadelen harmonisatie. PS: Afgesproken met de raad om onderzoek te doen naar voor
en nadelen niet zozeer van harmonisatie maar naar bron versus nascheiding door onafhankelijk
bureau. JP: Waarom kennis niet halen binnen RMN.PS: Doordat RMN van ons is en belang
heeft.
ES: Opstarten van onderzoek akkoord bevonden
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Rondvraag:
RS: Zit in bestuur landelijk branchevereniging voor reinigingsdiensten. Als branchevereniging
organiseren we masterclasses voor nieuwe bestuurs/raadsleden om op landelijk niveau te horen
hoe het zit op de diverse dossiers, PMD, algemene ontwikkelingen, hoe zit het ministerie en
VNG erin etc. Ik ben bezig om een masterclass hier naar toe te halen waar onze raadsleden, of
bestuursleden vrijblijvend naar kunnen komen luisteren. Allen: Heel goed idee.
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ES/PS: Uitnodiging door gemeente Houten. Verf, upcycling, Vanuit gemeente Houten vraag
gekomen voor upcycling verf. Zijn 4 gemeentes binnen Nederland die dit al doen (pilot) Amsterdam,
Rotterdam, Den Bosch, Utrecht. Presentatie AXO Nobel geeft ook korte cursussen (goede, slechte
verf). Actief inzamelen verf. Idee dat het geld oplevert en voor milieu beter is, scheelt in verbranding
etc. Kosten baten verhaal. AXO Nobel contacten kringloop winkels geven, goed doel. Kortom
interessant. RMN inzamelen en doorgeven kringloopwinkels in plaats van verbranding en de
daarmee hoge gemoeide kosten. 27.000 kilo, liter per jaar.
RS: Zoekt uit, haken en ogen ABS medewerkers, opleiding, betekenis uitvoering, testen,
transportatie, kost ook geld etc. ES/PS; Kosten en baten verhaal en inzet mensen met achterstand
op de arbeidsmarkt. Garantiebanen. Utrecht neemt de lead.
RS: Aanbesteding ondergrondse containers voor aankomende vijf / zes jaar afgerond. Voorlopige
gunning is geweest en over drie weken is gunning definitief. Firma BWaste is winnende partij. Deze
laten o.a containers bouwen door sociale werkplaats in Rotterdam. Enorm interessant om daar naar
eens naar toe te gaan.
ES: ·Sluit hierbij vergadering met dank
Sluiting 16.40 uur
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