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Genodigden: Dhr. A. Naijb   gemeente Baarn  
 Dhr. G. Veenhof  gemeente Bunnik 
 Dhr. E. Luchtenburg  gemeente IJsselstein 
 Dhr. E. Prins  gemeente Nieuwegein 
 Dhr. K. Van Veen  gemeente Soest 
 Dhr. R. Grotens  gemeente Zeist 
 Dhr. R.A. Schram (RS)  secretaris-directeur RMN 
 Dhr. I. Geerits (IG)  bestuursadviseur RMN 
 
Afwezig: A. Naijb, E. Luchtenburg, R. Grotens 
Notulist: Dhr. I. Geerits 
Locatie: RMN, locatie IJsselstein 
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  
door secretaris-directeur  
d.d. 

Voor akkoord getekend  
door voorzitter  
d.d.  

         
Nr 
 

Onderwerp: 
 

Besproken punten 
 

1. Opening RS opent de bijeenkomst. Vanuit bestuur en RMN de 
insteek om met secretarissen te overleggen. Formeel 
bestaat nog geen overleg met 
gemeentesecretarissen. Dit overleg wordt gebruikt om 
de organisatie RMN toe te lichten en de behoefte voor 
een jaarlijks overleg te peilen. 

2. Organisatie RMN RS heeft aan de hand van sheets de organisatie 
toegelicht. 

3. Relatie RMN/ overlegstructuren  RS heeft eveneens de overlegstructuren toegelicht. 
Structuur heeft geen formeel secretarissen overleg, 
wel structureel overleg bestuurders en ambtenaren.  
Secretarissen spreekt het aan om met RMN te 
klankborden en informatie te delen. Ook vanuit de 
eigenaarsrol met elkaar spreken over 
organisatorische ontwikkelingen. 
Ideaal overlegmoment zou zijn voor dat de kadernota 
in december in het AB ter besluitvorming voorligt. Dus 
in september of oktober. Actie: RMN plant dit in. 
Actie: RMN stuurt presentatie toe. 
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4. Harmonisering afvalbeheerbeleid IG licht de opzet en uitkomsten van het onderzoek 
toe. 
De spanning tussen beleid en uitvoering wordt 
herkend. 
De vraag ligt voor op welke wijze het afvalbeleid voor 
6 gemeenten centraal te organiseren. 
Secretarissen zien graag visie over waar RMN over 5 
jaar staat. Dit staat op de agenda op de bestuurlijke 
heidag op 21 juni en het raadsymposium op 10 juli in 
Zeist. 

5. Rekenkameronderzoek 
 
 

Onderzoeksresultaten zijn toegelicht en daarover is 
van gedachten gewisseld. 

6. Rondvraag Waar moet ruis over uitvoeringszaken gemeld 
worden? Bij de accountmanager RMN. 

 


