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VOORWOORD
Op het moment van dit schrijven heeft het coronavirus de wereld behoorlijk op 
zijn kop gezet. Ik ben trots op de medewerkers bij RMN die het werk buiten 
en vanuit huis met volle inzet hebben voortgezet. Deze publicatie gaat over 
2019, toen we nog weinig weet hadden van het virus. In het financieel verslag 
gaan we kort in op de impact van corona. Centraal staat niettemin 2019,  
de opmaat naar alweer 20 jaar RMN. Met veel enthousiasme gaan we voor-
waarts met het werken aan een veilige, schone en duurzame omgeving. 

Dit doen we in de eerste plaats door in RMN-gemeenten het afval op te halen, 
de straten te vegen en het groen te onderhouden, allemaal volgens afspraken  
in de dienstverleningsovereenkomsten. We nemen maatregelen voor een 
betere afvalscheiding en meer en meer geven we voorlichting aan inwoners 
en scholen over afvalscheiding en hergebruik. Daarnaast investeren we zelf 
in duurzame oplossingen, zoals wagens op aardgas, ledverlichting en zonne-
panelen. Zo hebben we afgelopen jaar maar liefst 160 zonnepanelen geïn-
stalleerd op ons kantoor in Zeist. Oog voor onze omgeving hebben we ook in 
sociaal opzicht. In samenwerking met sociale diensten bieden we mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaringsplekken. Na een langzame  
opstart wierp dat afgelopen jaar zijn vruchten af. Heel wat deelnemers 
stroomden door naar een betaalde baan.

Ik ben blij met de goede samenwerking op vele vlakken. Met alle deelnemende 
gemeenten zijn we in 2019 onder andere gestart met de opzet van een  
gezamenlijke regionale visie: hoe kunnen we samen het restafval verder  
terugdringen? En intern werkt een ontwikkelteam vanuit verschillende disci-
plines aan verdere verbeteringen in de organisatie. Allemaal goede stappen 
voor de toekomst. Op de volgende pagina’s vertellen medewerkers u meer 
over deze ontwikkelingen. Ik wens u veel leesplezier. Wij gaan voorwaarts!

Rob Schram
Directeur

3



CIJFERS INZAMELING EN VERZORGINGSGEBIED
In 2019 hebben gemeenten en RMN gewerkt aan een goede samenwerking op  
verschillende vlakken. Maatregelen als het inzamelen van pmd via containers en  
het minder frequent inzamelen van restafval hebben effect. Toch belanden helaas 

ook nog steeds veel grondstoffen bij het restafval. Vooral gft-afval heeft daar een 
groot aandeel in. Uit afvalsorteerproeven blijkt dat het huidige aantal kilo’s restafval 
per inwoner nog veel verder kan teruglopen.

Afvalstoffen 2017   2018  2019 Geraamd  2019 Realisatie  2019 Sorteerproef  2019 Potentie

AEEA (afgedankte elektronische en elektrische apparatuur)  1.542  1.381  1.280  1.448  365  1.814 
Autobanden  49  41  -    48  -    48 
Bouw- en sloopafval  1.418  1.547  1.390  1.702  -    1.702 
Cartridge  -    7  -    9  -    9 
Dakbedekking teerhoudend  205  181  199  223  -    223 
EPS (piepschuim)  26  25  -    28  -    28 
Frituurolie  -    22  14  25  -    25 
Gipsafval en betongaas  282  256  235  378  -    378 
Glas  5.244  5.261  5.300  5.213  1.709  6.922 
Groenafval gemengd  4.877  5.536  4.890  4.960  -    4.960 
Gft (groente-, fruit- en tuinafval)  22.203  22.605  24.100  22.938  16.360  39.298 
Grond ongekeurd herbruikbaar  2.015  2.005  1.990  1.690  -    1.690 
Harde kunststoffen  461  484  410  478  2.433  2.912 
Hout categorie B  7.185  6.286  5.090  6.853  904  7.757 
Hout categorie C  -    927  1.820  912  -    912 
Kca (klein chemisch afval)  380  365  393  366  -    366 
Luiers  -    62  150  109  2.793  2.902 
Matrassen  -    68  107  300  -    300 
Metalen  1.203  1.191  1.070  1.176  513  1.690 
Papier- en kartonafval  13.043  12.591  13.600  12.473  3.943  16.417 
PMD (plastic verpakkingsafval, metaal (blik) en drankenkartons)  2.932  3.666  3.600  3.883  4.202  8.085 

RMN afval en grondstoffen ( x 1.000 kilo)
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Afvalstoffen 2017   2018  2019 Geraamd  2019 Realisatie  2019 Sorteerproef  2019 Potentie

Puin  6.085  5.997  5.985  6.185  1.006  7.190 
Textiel  1.070  1.076  350  1.152  1.768  2.920 
Vlakglas  242  194  -    197  -    197 
Herbruikbaar huisraad  774  1.380  -    814  -    814 
Herbruikbaar grofvuil  6.984  3.301  1.956  1.574  -    1.574 
Totaal hergebruik/recycling  78.220  76.455  73.929  75.137  35.996  111.133 

Restafval  47.346  45.247  43.750  44.497  35.996-  8.501 
Grof afval  260  3.301  6.194  4.985  -    4.985 
Asbest  65  69  71  66  -    66 
Totaal verbranden/storten  47.671  48.617  50.015  49.549  35.996-  13.553 

Algemeen totaal  125.891  125.071  123.944  124.685  -    124.685 

Percentage recycling 62% 61% 60% 60% 0 89%

(Fijn) restafval per inwoner (kilo)  194  184  177  180  34 
(Grof) restafval per inwoner (kilo)  1  13  25  20  20 

Vervolg vorige pagina

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

Baarn Bunnik IJsselstein Nieuwegein Soest Zeist Totaal

24.767 15.192 34.160 63.036 46.196 63.934 247.285

11.647 6.379 14.377 28.710 20.567 28.778 110.458

GEMEENTE

AANTAL BEWONERS

AANTAL HUISHOUDENS
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DE BESTUURSLEDEN

WOUTER CATSBURG, BESTUURS-
VOORZITTER, WETHOUDER ZEIST

JANNELIES VISSERS
WETHOUDER BAARN

ALI DEKKER
WETHOUDER BUNNIK

MARIEKE SCHOUTEN  
WETHOUDER NIEUWEGEIN

NERMINA KUNDIĆ
WETHOUDER SOEST

PETER BEKKER  
WETHOUDER IJSSELSTEIN
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‘RMN scoort goed  
op tevredenheid 

onder de inwoners’

MARIEKE SCHOUTEN | BESTUURSLID



‘Circulair denken 
is nodig én leuk’
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Sinds juni 2018 is Marieke Schouten wethouder in 
Nieuwegein en namens Nieuwegein lid van het alge-
meen en dagelijks bestuur van RMN. In antwoord op 
vijf vragen blikt zij terug en vooruit.  

HOE KIJK JE TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Ik ben blij met de resultaten van het onderzoek dat 
de zes RMN-gemeenten hebben laten uitvoeren naar 
de manier waarop RMN binnen de gemeenten werkt. 
Daaruit blijkt dat het bedrijf goed scoort op tevre-
denheid onder de inwoners. Dat is een mooie opste-
ker, want zes verschillende gemeenten bedienen is 
niet eenvoudig. Als het over afval gaat, dan gaat het 
als het ware over iets dat in onze keuken gebeurt en 
daar hebben we allemaal onze eigen ideeën bij. Het 
is belangrijk als gemeenten zo veel mogelijk samen 
te doen, zodat we efficiënter grondstoffen scheiden. 
Daarbij kun je rekening houden met verschillen, bij-
voorbeeld of een gebied veel hoog- of laagbouw heeft.  

WAT VERWACHT JE VAN DE REGIONALE VISIE OP 
GRONDSTOFFEN?
In de inzameling van grondstoffen en afval in Neder-
land volgen ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. 
Zo stijgt de verbrandingsbelasting van het restafval 
fors. Daarom is het van belang om vooruit te kijken 
en werken de gemeenten en RMN gezamenlijk aan 
een regionaal plan. Doel van dit plan is vooral om vast 

te stellen hoe we de inzameling zo efficiënt en goed 
mogelijk organiseren en het restafval verminderen. In 
heel Nederland staan we voor de uitdaging om grond-
stoffen goed te scheiden. Het plan helpt ons invulling 
te geven aan de regionale en lokale uitvoering. 

WAT HOOP JE AAN HET EIND VAN DE BESTUURS-
PERIODE MET RMN TE HEBBEN BEREIKT?
Voor de nabije en verre toekomst is het een grote uit-
daging om goed om te gaan met grondstoffen en toe 
te gaan naar minder restafval, minder verbranden en 
beter scheiden. Ik hoop dat we ons allemaal realiseren 
dat circulair denken nodig én leuk is. Als bijvoorbeeld 
de supermarkten en verpakkingsindustrie minder 
soorten plastic gaan gebruiken, is dat een enorme 
winst, want dan kunnen we de materialen veel beter 
recyclen. 

WAAR STAAN WE NU VOLGENS JOU? 
Het is fijn dat afval scheiden inmiddels is ingeburgerd. 
Op diverse terreinen maken we goede stappen. Zo 
krijgen we nu in Nieuwegein geluidsarme ondergrond-
se containers voor glas. De recycling van glas gaat 
heel goed, dus we kunnen het wel. Toch kan het nog 
veel beter. Ik blijf me erover verbazen hoe gemakkelijk 
we nog recyclebare dingen bij het restafval gooien. 
Het is tegelijkertijd ook wel lastig om te weten wat in 
welke bak hoort. Duidelijk op alle producten aange-

ven wat voor materiaal het betreft, zou dat probleem 
oplossen. 

HEB JE NOG EEN PERSOONLIJKE BOODSCHAP AAN 
DE LEZERS?
We kunnen heel trots zijn op RMN. Het is geweldig dat 
zoveel mensen zich inzetten om het afval op te halen 
en ook mooi om te zien met hoeveel plezier ze dat 
doen. Verder wil ik iedereen oproepen om bewust met 
afval om te gaan. Waarom belanden er bijvoorbeeld 
nog zoveel spullen in de bermen? Laten we met onze 
grondstoffen alsjeblieft zuinig omspringen. 

VIJF VRAGEN AAN BESTUURSLID  
MARIEKE SCHOUTEN
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‘We zijn trots op wat  
we hebben bereikt’

JOHN DE KOEIJER EN ERIC VAN DER SCHANS | PROJECTLEIDERS VANG
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In 2019 staken RMN-medewerkers flink de handen uit 
de mouwen om omgekeerd inzamelen in heel Baarn 
mogelijk te maken. Dankzij een goede samenwerking 
met de gemeente en inwoners is nu alles gereed voor 
een geslaagde uitrol.  

Omgekeerd inzamelen betekent dat het restafval min-
der vaak en herbruikbare grondstoffen vaker worden 
opgehaald. In Baarn kregen de inwoners van wijken 
met grote percelen om deze reden in 2018 voor de 
inzameling van pmd een vierde minicontainer. Voor 
inwoners met kleinere percelen is een andere oplossing 
bedacht. Hun container voor restafval wordt vervan-
gen door een pmd-container en het restafval kunnen 
ze wegbrengen naar ondergrondse containers in de 
buurt. Voor de acht wijken met overwegend kleinere 
percelen zijn hiervoor in 2019 de voorbereidingen ge-
troffen. Woningen met grote percelen in deze wijken 
krijgen wel een vierde minicontainer. Een gemengde 
aanpak dus. 

LOCATIES BEPALEN
De belangrijkste stap in dit project was om de locaties 
voor de ondergrondse containers te bepalen. In juni 
hebben RMN en de gemeente zorgvuldig gekeken naar 
geschikte locaties. Daarbij moet je rekening houden 
met vele factoren, zoals ruimtelijke ordening, verkeer, 
groenvoorziening en behoeften van inwoners. Nog een 

belangrijke factor: we wilden geen leidingen en kabels 
verleggen. 

Inwoners kregen zes weken de gelegenheid om het 
ontwerpbesluit in te zien. Samen met de gemeente 
hebben we vier inloopbijeenkomsten georganiseerd om 
inwoners te informeren over de locaties en vragen te 
beantwoorden. Daar kijken we heel positief op terug. 
Het waren constructieve bijeenkomsten. Als inwoners 
het niet eens waren met een locatie, vroegen we of zij 
een alternatief wisten. Dat leidde tot enkele bruikbare 
ideeën en wandelingen met inwoners door de wijk om 
de alternatieven nader te onderzoeken. 

BREDE BETROKKENHEID
Vanuit alle afdelingen bij RMN waren medewerkers 
bij de voorbereidingen betrokken, van chauffeur tot 
communicatiemedewerker. Puzzelen met nieuwe in-
zamelroutes, brieven met uitleg voor de inwoners, het 
bestellen van de benodigde containers … er kwam heel 
wat bij kijken. We zijn trots op wat we hebben bereikt. 
Dat is mede te danken aan de plezierige samenwerking 
met de gemeente en de betrokkenheid van de wethou-
der. We zien de uitrol in 2020 met veel vertrouwen 
tegemoet. 

ONTWIKKELING FIJN RESTAFVAL
Door betere scheiding van onder meer pmd 
neemt het aandeel fijn restafval verder af. 
Naast Baarn en eerder Soest gaan ook de 
RMN-gemeenten Zeist en IJsselstein over op 
omgekeerd inzamelen.

RMN KLAAR VOOR UITROL OMGEKEERD 
INZAMELEN IN HEEL BAARN

2017 2018 2019

Baarn 4.375 4.097 3.785

Bunnik 2.606 2.644 2.578

IJselstein 6.816 6.814 6.534

Nieuwgein 13.263 13.036 12.880

Soest 8.146 6.777 6.777

Zeist 12.140 11.879 11.943

TOTAAL 47.346 45.247 44.497

(x 1000 kilo)
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‘We beginnen de 
route-optimalisatie  
met een 0-meting’

MICHIEL OSSEWAARDE | ASSISTENT-TEAMLEIDER
MARCEL VAN MAANEN | MEEWERKEND VOORMAN
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De overgang van gemeentes op omgekeerd inzamelen 
vraagt om het herzien van inzamelroutes. Hoe kan 
RMN de werklast zo goed mogelijk onder de medewer-
kers verdelen? De binnen- en buitendienst puzzelen 
samen om tot een optimale indeling te komen.

In het najaar van 2019 zijn we met optimalisatie van 
de routes gestart. We gaan eerst in Baarn de routes 
verbeteren en daarna volgen Soest en IJsselstein. 
Hoeveel voertuigen zijn er nodig, welke voertuigen  
en hoeveel personeel? Het is belangrijk om die  
puzzel tijdig te leggen. We zijn nu bezig voor de  
zomerinzameling. 

VEEL FACTOREN
Met de buitendienst spreken we de routes door: wat 
gaat er goed en welke knelpunten zijn er? Daarnaast 
kijken we naar de cijfers: hoeveel afval halen we op, 
wat is het gewicht van het afval en hoeveel tijd kost 
het om naar de stort te rijden en te tanken? Er zijn veel 
factoren waarmee we rekening moeten houden. Omdat 
we zijn overgegaan op voertuigen die op aardgas rijden 
en er nog weinig tankstations zijn waar we terecht-
kunnen, duurt het tanken nu bijvoorbeeld langer. 

We beginnen met een 0-meting en plannen daarna 
periodiek metingen in om de vinger aan de pols te 
houden. Nu vergen sommige routes nog aanzienlijk 

meer tijd dan andere. Op basis van alle gegevens die 
we verzamelen gaan we dat veranderen.

VAKSPECIALISTEN
Om te toetsen of onze doelstellingen haalbaar zijn, 
is het belangrijk om een goede vertaalslag van bui-
ten naar binnen te maken. In de buitendienst werken 
de vakspecialisten. Zij rijden dagelijks de routes en 
weten als geen ander waar je op moet letten. Ook over 
het materieel weten ze veel. Om pech onderweg te 
voorkomen houden we regelmatig voertuiginspecties. 
Bij zo’n inspectie nemen we de tijd om samen met de 
chauffeur na te gaan of er gebreken zijn en wat er  
binnen welke termijn aan de wagen moet gebeuren.    

Vergeleken met enkele decennia geleden is er heel 
wat verbeterd in de afvalinzameling. Vroeger werd er 
nog gesjouwd met ijzeren vuilnisbakken, voertuigen 
mochten harder rijden dan 30 kilometer per uur en er 
was nog geen sprake van afvalscheiding. Het werk is 
veel veiliger en duurzamer geworden. Nu op naar nog 
betere routes! 

REDUCTIE CO2-UITSTOOT
Door minder transportbewegingen en recycling 
vermindert de CO2-uitstoot aanzienlijk.

SAMEN PUZZELEN VOOR OPTIMALE  
INZAMELROUTES
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‘We zijn blij 
met de nieuwe 
samenwerking’

STEFAN VAN DAM
ASSET- EN PROJECTMANAGER
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Via een vlotte aanbesteding heeft RMN voor minicon-
tainers een contract gesloten met een nieuwe leverancier: 
Eurobins. Belangrijke eis was dat de minicontainers 
bestaan uit hergebruikt kunststof. 

Omdat het contract met de leverancier voor mini-
containers afliep, zijn we een Europese aanbesteding 
gestart. Met enkele medewerkers hebben we de eisen 
en wensen opgesteld en een paar containers getest. 
Op basis van de eisenlijst, praktijkbeoordeling en 
prijs hebben we vervolgens een zorgvuldige keuze 
gemaakt. We zijn blij met de nieuwe samenwerking, 
waardoor we ook de komende jaren mensen weer van 
goede containers kunnen voorzien. 

De nieuwe minicontainers bestaan voor meer dan  
95 procent uit hergebruikt kunststof. Op deze manier 
kopen we de containers circulair in en leveren we een 
wezenlijke bijdrage aan hergebruik van ingezamelde 
grondstoffen. Als we de nieuwe containers geleverd 
krijgen, geven we de oude afgeschreven containers als 
retourvracht aan de leverancier mee. Zo sparen we ook 
voertuigbewegingen uit. 

NOG MEER AANBESTEDINGEN
2019 was een jaar met veel aanbestedingen, want  
ook de ondergrondse containers werden opnieuw  
aanbesteed, zowel de reguliere als de perscontainers.  

Er zullen heel wat leveringen gaan volgen, want  
de vraag naar ondergrondse containers is groot.  
Zo hebben we in 2019 in Zeist al veel bovengrondse 
containers vervangen. En nu stropen we de mouwen 
op voor Nieuwegein. Daar vervangen we alle oude  
ondergrondse glas- en papiercontainers door nieuwe 
geluidsarme containers, in totaal rond de honderddertig 
bakken. Een flinke operatie dus, die wel een half jaar 
duurt. Daarbij blijft het niet, want in de gemeenten die 
overgaan op omgekeerd inzamelen gaan we heel wat 
ondergrondse containers bijplaatsen. In Baarn staan 
we daarvoor al in de startblokken. 

EEN INKIJKJE IN DE HISTORIE
  Zo’n veertig jaar geleden verschenen de eerste 

glasbakken in Nederland. Dat was wennen, maar 
inmiddels behalen we een hoog scheidingspercentage: 
nog maar 4 procent van het glas komt terecht in het 
restafval. 

  Circa twintig jaar geleden verschenen de eerste 
ondergrondse containers. Arbeidstechnisch een 
grote verbetering, omdat ze met een kraan kunnen 
worden geleegd. 

  Nog maar tien jaar geleden startten de eerste acties 
om plastic gescheiden in te zamelen. Nu gaan de 
ontwikkelingen hard, zo gaan steeds meer gemeen-
ten over op omgekeerd inzamelen.

‘De praktijkbeoordeling 
leverde een duidelijke 

winnaar op: een stevige  
container die lang  

meegaat’
Arianne Koolen, 

chauffeur en meewerkend voorman

RMN OVER OP CIRCULAIRE  
MINICONTAINERS
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‘De VANG-
voorbereidingen 

in Baarn zijn goed 
verlopen’

DIANA JANSSEN EN RICARDO BESET
MEDEWERKERS BEHEER INZAMELMIDDELEN
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Voor ondergrondse containers heeft RMN in 2019 een 
grote puzzel gelegd. Omdat drie gemeenten overgaan 
op omgekeerd inzamelen, moeten grote aantallen on-
dergrondse containers worden bijgeplaatst. Het werd 
een jaar van plannen en ontwikkelen.

We zijn druk bezig geweest met areaalbeheer: welke 
plekken lenen zich voor het plaatsen van ondergrond-
se containers? En met de dekking van de fracties: om 
hoeveel afval gaat het en hoeveel containers zijn er 
dan nodig? We hebben de technische zaken in kaart 
gebracht en zijn vanuit daar verder gaan bouwen.  

Bij RMN waren we in diverse wijken al aan het inven-
tariseren welke containers aan vervanging toe waren. 
Nu kwam dit samen met de plannen van de gemeenten  
die aan de VANG-doelstellingen werken: meer her-
gebruik van grondstoffen en minder restafval. We 
hebben een voorstel voor vervanging en bijplaatsing 
uitgewerkt en gepresenteerd aan de betreffende 
gemeenten. Dat plan is heel positief ontvangen; groen 
licht dus voor de uitvoeringsfase! Een traject in stappen, 
omdat er veel bij komt kijken.   

TOEGANGSPASSEN
Wat onder meer tijd kost is het regelen van toegang 
tot de containers. Inwoners die het restafval straks 
wegbrengen naar een container in de buurt, krijgen 

een toegangspas waarmee ze de container kunnen 
openen. Die passen moeten worden gekoppeld aan de 
juiste adressen. Daarnaast krijgen de pashouders vaak 
nog de keuze om meerdere containers te  gebruiken,   
bijvoorbeeld ook voor pmd en papier. Die keuzes 
moeten allemaal geregistreerd worden. Mooi aan deze 
toegangspassen is dat ze niet alleen als sleutel dienen, 
maar ook de vulgraad van de containers bijhouden.

STEEDS MEER ÉÉN SYSTEEM
We beginnen met de uitvoering in Baarn. De voorbe-
reidingen en afstemming met gemeente-ambtenaren, 
aannemers en inwoners zijn daar goed verlopen. Het is 
een prettige ontwikkeling dat we in Nederland steeds 
meer toegaan naar één systeem van afvalinzameling 
en steeds meer kennis met elkaar delen. Dat was  
vroeger anders. Toen werden afvalsystemen vaak uit 
nood geboren en was er nauwelijks samenwerking.  
Zo was het bijvoorbeeld onder architecten een tijd in 
de mode om gezellige groene wijken met nauwe straten 
te ontwerpen. Voor de afvalinzameling was dat heel 
lastig, omdat de grote inzamelvoertuigen in die smalle 
straten moeilijk kunnen manoeuvreren. Nu denken we aan 
de voorkant mee om zulke problemen te voorkomen. 

‘Het is een traject 
in stappen, omdat er 
veel bij komt kijken’

GROOTSCHALIGE OPERATIE VOOR  
ONDERGRONDSE CONTAINERS
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‘We houden 
de lijnen kort’

ANDRÉ DAALMEIJER | PLANNER
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Schakelen tussen de dienstverleningsovereenkomsten 
met de gemeenten, de verschillende afdelingen van 
RMN en uitzendbureaus, de planners bij RMN doen het 
graag. Iedere dag de blik vooruit, hier voor één keer de 
blik terug op 2019. 

Bij Planning werken we met een vierwekencyclus en 
kijken we naar de piekperioden die additionele werk-
zaamheden vergen, zoals de extra gft-inzameling in 
de zomer, de kerstbomenophaalservice en de snoei-
houtservice. Rond november beginnen we met de 
puzzel voor de jaarplanning: eerst met het in kaart 
brengen van de benodigde capaciteit en daarna met 
het inplannen van verlofaanvragen.

AANPOTEN
Het warme weer afgelopen zomer maakte het werken 
in de buitendienst pittig. Het is die periode aanpoten, 
omdat we in sommige gemeenten dan wekelijks bij in-
woners het gft ophalen. Een extra moeilijkheidsfactor 
was de ingebruikname van een aantal nieuwe auto’s 
op aardgas. Daar waren wat opstartproblemen mee, 
waardoor de inzameling langzamer verliep. Samen 
met de buitendienst slaagden we erin daarvoor goede 
oplossingen te vinden. 

Ook het einde van het jaar is voor ons een drukke  
periode, vanwege de benodigde gladheidsbestrijding, 

de extra service om kerstbomen op te halen, het gepuz-
zel met alle verlofoverzichten van de medewerkers 
voor het komende jaar en de inhaaldagen. De kwakkel-
winter hielp daar niet bij, omdat we dan vaak pas laat 
weten of zout strooien nodig is. 

UITZENDKRACHTEN
Bij de inroostering is het fijn dat we indien nodig een 
beroep op uitzendbureaus kunnen doen. In 2019 
werkten we samen met vijf organisaties, waardoor we 
een ruim aanbod aan uitzendkrachten hadden. Vanuit 
Planning laten we die bureaus tijdig weten hoeveel 
extra krachten we nodig hebben en wat voor personeel 
we zoeken.  

In 2020 hebben we het uitzendwerk aanbesteed en 
dat betekent dat we nu met één uitzendbureau gaan 
werken. Dat heeft als voordeel dat we voor inhuur één 
aanspreekpunt hebben, maar is voor het vinden van 
de juiste krachten een uitdaging. We houden daarom 
de lijnen kort en maken goede forecasts. Uitvoering 
neemt voortaan de weekplanning op zich. Dat bete-
kent voor ons een meer adviserende en ondersteunen-
de rol en meer tijd om knelpunten aan te pakken.   

VANG
Bij Planning zijn er veel zaken waarmee we rekening 
moeten houden, denk bijvoorbeeld ook aan de service 

die we bieden aan afvalvrije scholen, de distributie van 
minicontainers en verscheidene trainingen en oplei-
dingen van medewerkers. In 2020 komt daar nog een 
andere uitdaging bij: een goede planning maken voor 
VANG Baarn, Zeist en IJsselstein. Weer handen uit de 
mouwen dus en op naar een mooi nieuw vast element 
in de jaarplanning. 

SCHAKELEN VOOR EEN  
EFFECTIEVE PLANNING

Pmd-inzameling, een mooi nieuw element in de jaarplanning
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‘Samen slagen we 
er goed in kwaliteit 

te leveren’
MARCEL MAHN | TEAMLEIDER STRAATREINIGING 

LOUIS VAN OOIJEN | ASSISTENT-TEAMLEIDER STRAATREINIGING
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Goede dienstverleningsresultaten, een nieuwe maat-
schappelijk partner in IJsselstein en een mooie pilot op 
komst in Zeist; de medewerkers Straatreiniging van 
RMN kijken tevreden terug op 2019.

Bij de straatreiniging zorgen we ervoor dat de straten 
schoon, begaanbaar en veilig zijn en er verzorgd uit-
zien. Prullenbakken legen we tijdig en als we kapotte 
bakken aantreffen, melden we dat meteen. Hierover 
maken we duidelijke afspraken met de gemeenten die 
we bedienen. We zijn trots op ons team en de mooie 
resultaten. Samen slagen we er goed in de kwaliteit 
die van ons gevraagd wordt te behalen.

NIEUWE SOCIALE PARTNER 
Omdat in IJsselstein het sociaal werkvoorziening-
schap PAUW Bedrijven is opgeheven, heeft RMN in 
2019 op verzoek van gemeente IJsselstein een nieuwe 
maatschappelijk partner gezocht voor het legen van 
de prullenbakken. Dat is gelukt. Afgelopen jaar zijn 
we een plezierige nieuwe samenwerking gestart met 
sociale dienst Werk en Inkomen Lekstroom. 

Ook in andere gemeenten werken we voor straatreini-
ging samen met sociale partners. Medewerkers van de 
Biga Groep helpen goed bij het legen van containers 
bij scholen; en medewerkers van Eemfors steken flink 
de handen uit de mouwen bij de jaarlijkse bladcampagne 

in Soest, waar in zes weken tijd al het gevallen blad 
van de bomen wordt opgeruimd. 

Projecten zoals de afvalvrije school en de bladcam-
pagne zijn al jaren een succes. Veelbelovende nieuwe 
initiatieven zijn er ook, zoals het gescheiden inzame-
len van afval langs de weg. In 2020 start hiervoor een 
pilot op vijftien locaties in Zeist, onder meer in het 
winkelgebied. 

BEELDKWALITEIT
In de loop der jaren is er bij de straatreiniging behoor-
lijk wat veranderd. Vroeger spraken we bijvoorbeeld 
voor het legen van de prullenbakken een vaste fre-
quentie per jaar af; nu plannen we de frequentie in op 
basis van de beeldkwaliteit. We kunnen tegenwoordig 
veel beter monitoren waar het nodig is om de prul-
lenbakken vaak te legen en waar dit minder frequent 
hoeft te gebeuren. Een handig hulpmiddel hierbij is 
Jewel. Sinds 2017 werken we met dit digitale systeem, 
dat ons ondersteunt in planmatig en resultaatgericht 
werken. Verder plukken we de vruchten van machines 
die steeds geavanceerder worden, zoals de veegvoer-
tuigen. Die moderne middelen vragen wel om steeds 
meer vakkennis. We hebben daarom een professioneel 
team opgebouwd, dat enthousiast uitkijkt naar de 
nieuwe uitdagingen in 2020. 

‘In 2020 start een 
pilot gescheiden 
afvalinzameling 
langs de weg’

STRAAT REINIGING BLIJ  
MET MOOIE RESULTATEN

Onkruidbestrijding in Bunnik
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‘De resultaten zijn 
boven verwachting goed’

PAUL BOELLAARD | PRAKTIJKBEGELEIDER
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Na een moeizame aanloopperiode is het arbeidsparti-
cipatie-initiatief van RMN in 2019 goed van de grond 
gekomen. Een flink aantal deelnemers dat de kans 
kreeg in het bedrijf werkervaring op te doen, heeft nu 
een betaalde baan. 

In 2018 zijn we dit initiatief in Zeist gestart, in sa-
menwerking met uitzendbureau Olympia en Sociale 
Dienst Kromme Rijn Heuvelrug. Het eerste jaar was 
een proefjaar, waarin we wilden kijken of het über-
haupt zou aanslaan. In deze aanloopperiode lukte het 
de sociale dienst vaak nog niet om genoeg mensen aan 
te leveren. Maar dankzij een wat andere aanpak en 
vaste coördinatoren zijn de resultaten in 2019 boven 
verwachting goed. 

DRIEKWART 
Van de negentien mensen die bij RMN een werkerva-
ringsplek kregen en inmiddels zijn ‘afgezwaaid’, heb-
ben er dertien betaald werk; drie hadden een andere 
vorm van ondersteuning nodig; en drie zijn met de 
noorderzon vertrokken. Die resultaten zijn veel beter 
dan we hadden verwacht. In eerste instantie hoopten we 
een kwart van de mensen aan betaald werk te helpen, 
uiteindelijk zijn we uitgekomen op bijna driekwart. En 
voor de drie die andere ondersteuning nodig hadden, 
ziet de toekomst er inmiddels ook een stuk zonniger 
uit. Dankzij de werkervaringsplek kon de sociale dienst 
hen adequaat verder helpen.  

Nog een verbetering: de samenwerking met andere 
organisaties in de gemeente die net als wij werk-
ervaringsplekken bieden, heeft in 2019 veel beter 
vorm gekregen. We wisselen ervaringen uit hoe we 
de deelnemers zo goed mogelijk kunnen helpen en als 
een deelnemer niet op zijn plek is bij ons, kijken we of 
een van de andere organisaties wel perspectief biedt. 
Denk aan iemand die het werk op straat te druk vindt 
en meer tot zijn recht komt bij werkzaamheden voor 
Staatsbosbeheer.  

GROEPSDYNAMIEK
Het is bijzonder om te zien wat voor stappen de deel-
nemers in korte tijd maken. Vrijwel zonder uitzondering 

beginnen ze met frisse tegenzin, maar binnen twee 
weken ontstaat er een teamgevoel. Ze lachen, pak-
ken werkzaamheden op eigen initiatief op en kijken 
in de loop van tijd samen naar vacatures. Met mooie 
resultaten dus. Een van hen was in Syrië een ervaren 
lasser en beginnend monteur en is nu in vaste dienst 
bij een groot distributiecentrum; niet als lasser, maar 
als leerling-monteur. Hij prijkt trots op de posters die 
het uitzendbureau als wervingsmateriaal gebruikt. 

We kijken nu naar mogelijkheden om het aantal werk-
ervaringsplekken uit te breiden en dit ook in andere 
RMN-gemeenten aan te bieden. Daarnaast zijn we 
bezig ons netwerk uit te breiden met enkele gespecia-
liseerde uitzendbureaus. We hopen dat dit initiatief zo 
in de toekomst nog meer tot bloei komt. 

‘Binnen twee weken 
ontstaat er 

een teamgevoel’

VAN WERKERVARINGSPLEK  
NAAR BETAALDE BAAN
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‘Een beter milieu 
begint bij jezelf’

ROB SCHRAM | DIRECTEUR



24

Het is alweer twintig jaar geleden dat RMN werd op-
gericht. In die tijd is het bedrijf flink gegroeid en is het 
takenpakket uitgebreid. Meer en meer komt daar ook 
milieuvoorlichting bij kijken. 

We begonnen met onze dienstverlening vanuit een 
houten keet in Soest en een garage in Zeist. In de loop 
der jaren kregen we van steeds meer gemeenten het 
vertrouwen, verruilden we de keet en garage voor vol-
waardige kantoorpanden en groeide ons takenpakket. 
Met veel kennis, kunde en plezier zorgen we voor de 
afvalinzameling in zes gemeenten, organiseren we de 
inzameling van gescheiden grondstoffen en doen we 
in de gemeente IJsselstein het beheer van de openbare 
ruimte. 

Voorlichting is in de loop der jaren ook een belangrij-
ke taak geworden. Afval scheiden en zuinig omgaan 
met grondstoffen is essentieel voor een duurzame 
toekomst. Dat maken we onder meer duidelijk via 
lesmateriaal op scholen, presentaties tijdens wijkbij-
eenkomsten en bewustwordingscampagnes op social 
media. Een beter milieu begint bij jezelf, dus geven wij 
het goede voorbeeld: uiteraard scheiden we ons afval 
bij RMN, maar we nemen ook andere maatregelen. Zo 
voldoen we aan de ISO 14001-norm voor milieubeleid 
en investeren we in onder meer ledverlichting, zonne-
panelen en voertuigen op aardgas.

REGIONALE VISIE
Verminderen van het restafval is een speerpunt in 

heel Nederland. De overheid is hiervoor het program-
ma Van Afval Naar Grondstof ofwel VANG gestart, 
waarbij het streven is in 2050 naar 0 kilo restafval te 
gaan. Om te kijken hoe we die doelstelling in de regio 
kunnen behalen, zijn we samen met de gemeenten 
aan de slag gegaan met een regionale visie. Hoe ver 
zijn we met VANG en welke stappen zijn nog nodig? 
Het wordt een plan met een middellange- tot lange- 
termijnhorizon, dat we in 2020 aanbieden aan de 
gemeenteraden. 

We moeten in de regio nog veel doen om het landelijke 
doel te bereiken. De tussendoelstelling voor 2021 is 
100 kilo restafval per inwoner per jaar; het gemid-
delde in de RMN-gemeenten is nu nog 185 kilo. Het 
omgekeerd inzamelen waar steeds meer gemeenten op 
overgaan, zal helpen de hoeveelheid restafval verder 
omlaag te brengen. Mensen worden zich daardoor 
wellicht ook bewuster van het belang van het scheiden 
van gft. Tuinafval belandt vaak wel in de gft-container, 
maar veel etensresten komen nog terecht bij het restaf-
val. In ons dienstverleningsgebied betreft dit nog circa 
zestien miljoen kilo. 

OVER VIJF JAAR
Hopelijk leidt de regionale visie ertoe dat we bij ons 
25-jarige bestaan nog maximaal 80 tot 100 kilo 
restafval per inwoner hebben. Dat is niet alleen uit mi-
lieuoogpunt belangrijk, maar ook financieel gezien. De 
overheid wil hergebruik stimuleren en maakt daarom 
het verbranden van restafval duurder, wat iedereen zal 

voelen in zijn portemonnee. Als iedereen zijn papier, 
pmd en gft goed scheidt, dan zijn we er! 

‘Veel etensresten 
komen nog terecht 

bij het restafval’

OP NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

Voorlichting in IJsselstein
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‘We gaan 
planmatiger 

werken’
GERARD WIGGERS

MANAGER OPERATIONELE ZAKEN
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In 2019 heeft RMN de afdeling Operatie effectiever 
ingericht. Doel: een nog betere dienstverlening aan de 
inwoners van de verschillende gemeenten. 

Bij de afdeling Operatie zorgen we dat in de gemeenten 
die we bedienen de inzameling en in sommige gevallen 
ook het beheer van de openbare ruimte op orde is. Dat 
gaat goed, maar kan altijd beter. We gaan over op een 
planmatiger aanpak op basis van de dienstverlenings-
overeenkomsten die we met de zes gemeenten afsluiten. 
Daarvoor hebben we in 2019 voorbereidingen getroffen, 
die we de komende tijd verder gestalte geven. 

MEETBARE DOELSTELLINGEN
Iedere teamleider binnen de afdeling maakt een plan 
van aanpak met heldere doelstellingen, zodat we onze 
prestaties goed kunnen meten. Hoeveel uur besteden 
we bijvoorbeeld aan het ophalen van het gft, papier, 
pmd en restafval; hoeveel mensen zijn daarvoor nodig; 
welke routes nemen we; welke auto’s zetten we in? 

In een dashboard gaan we deze data monitoren, zodat 
we elk moment weten wat we realiseren en of bijsturing 
nodig is. Ook houden we zo goed zicht op de begrotin-
gen. Dat alles brengt rust en zorgt ervoor dat we slim 
sturen op zaken die ertoe doen.

ONTWIKKELTEAM
Een betere besturing is niet de enige ambitie. Er staan 
nog veel meer plannen in de steigers. Allemaal hebben 
ze hetzelfde doel: als organisatie in de toekomst nog 
beter opereren. We zijn ervan overtuigd dat de volgende 
zaken daaraan mede bijdragen:

  een gedragscode, waarin we vastleggen hoe we met 
elkaar omgaan;

  een opleidingsplan, zodat inzichtelijk is welke  
functie welke opleiding(en) vereist; 

  een medewerkerstevredenheidsonderzoek, om te 
peilen wat het personeel belangrijk vindt en wat  
we kunnen verbeteren; 

  een strategisch communicatieplan, om te waarborgen 
dat we alle betrokkenen voldoende meenemen in 
onze plannen en activiteiten. 

Voor het uitwerken van al die plannen hebben we een 
ontwikkelteam opgericht; een enthousiast team met 
vertegenwoordigers vanuit Accountmanagement, 
Communicatie, Inzameling, KAM (Kwaliteit, Arbeid en 
Milieu), Operatie en P&O. Het is fijn om te zien dat ie-
dereen zijn schouders eronder zet. Samen zijn we goed 
op weg naar resultaten waar niet alleen RMN baat bij 
heeft, maar ook de zes gemeenten die we bedienen. 

 

‘Het is fijn dat 
iedereen zijn schouders 

eronder zet’

SLIM STUREN OP ZAKEN  
DIE ER TOE DOEN

Gemeentedag Baarn
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‘In 2020 gaan we 
met KAM flinke 
stappen maken’

JOHAN VAN DER WIND
COÖRDINATOR KWALITEIT, ARBEID EN MILIEU
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In 2019 heeft RMN mooie resultaten bereikt in kwali-
teits-, arbeid- en milieumanagement (KAM): actuele 
veiligheidsinformatie, een succesvolle milieuaudit en 
aanstelling van een vaste KAM-coördinator.  

Het is fijn dat door de vaste coördinatie KAM nu steviger 
verankerd is in de organisatie. We kunnen daardoor 
grotere slagen maken. In 2019 lag de focus op een 
inventarisatie van gevaarlijke stoffen en verlenging 
van ons milieucertificaat. Daarnaast hebben we veel 
plannen voor 2020 in de steigers gezet. 

VOORLICHTING
Het doel van de gevaarlijke-stoffen-inventarisatie is 
adequate voorlichting aan medewerkers, zodat ze weten 
hoe ze veilig kunnen werken met bijvoorbeeld onder-
houdsproducten en schoonmaakmiddelen voor de 
voertuigen. Een nevendoel is om stoffen die schadelijk 
zijn voor het milieu zoveel mogelijk te vervangen door 
groene alternatieven. We hebben grondig geanalyseerd 
met welke gevaarlijke stoffen de medewerkers in 
aanraking kunnen komen en gezorgd voor up-to-date 
informatie over het werken met deze stoffen. 

Belangrijk was ook de continuering van het 
14001-certificaat, waarmee we als bedrijf laten zien 
dat we verantwoord en duurzaam opereren. Op basis 
van een audit is het certificaat voor drie jaar verlengd, 

waarbij wel elk jaar een tussentijdse evaluatie plaats-
vindt. Daarnaast houden we bij RMN nauwlettend in 
de gaten of we aan alle wettelijke milieuregels voldoen. 
Vooral de recyclingstations moeten aan veel eisen 
voldoen, eisen die aan verandering onderhevig zijn. 

PLANNEN
In 2020 gaan we flinke stappen maken in zowel milieu-
beleid, veiligheidsmaatregelen als arbozaken. Zo gaan we: 

  de milieudoelstellingen evalueren en op basis daar-
van heldere jaardoelstellingen formuleren: hoe ver 
zijn we met het behalen van het afvalscheidingsper-
centage, het opwekken van onze eigen energie en 
het rijden op duurzame brandstoffen en wat willen 
we daarin de komende periode bereiken;   

  het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers 
optimaliseren;

  de bedrijfshulpverlening (bhv) nog beter organise-
ren; door een aantal oefeningen te houden, de circa 
45 bhv-medewerkers meer te betrekken en mogelijk 
een systeem in te voeren waarmee we de bhv’ers 
eenvoudig kunnen oproepen en inzetten;  

  meer structuur geven aan werkplekinspecties en 
toolboxbijeenkomsten;

 een medewerkerstevredenheidsonderzoek houden. 

Bij die plannen houden we ook de ontwikkelingen in de 
branche in de gaten, zodat we daar tijdig op kunnen 

acteren. Grote veranderingen waar we de afgelopen 
jaren rekening mee moesten houden, waren in 2012 
de invoering van de arbeidscatalogus afval: afspraken 
tussen de afvalbranche en de Inspectie SZW over hoe 
je moet omgaan met veiligheidsrisico’s; en in 2014 de 
invoering van het landelijke activiteitenbesluit mili-
eubeheer met vooral eisen waaraan je moet voldoen 
bij de inrichting van een milieustraat. Daarnaast werd 
VANG – Van Afval Naar Grondstof – in de branche 
leidend, een ontwikkeling die een snelle vlucht nam. 
En we werken nauwelijks nog met bestrijdingsmid-
delen; voor ongediertebestrijding werken we bijvoor-
beeld buiten alleen nog maar met klemmen. Kortom, 
de branche is volop in beweging en wij ook. 

CIJFERS ZIEKTEVERZUIM

KWALITEIT, ARBEID EN MILIEU  
STEVIGER VERANKERD

KORTDURIG 
ZIEKTEVERZUIM 

2,0%
LANGDURIG
ZIEKTEVERZUIM 

2,3%
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‘De meter  
laat al mooie 

opbrengsten zien’
MARTIJN VAN ’T HUL

GEBOUW- EN TERREINENBEHEERDER
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Investeren in zon- en windenergie, vernieuwen van de 
receptie, voorbereiden van inspecties … 2019 was voor 
RMN Gebouwbeheer een enerverend jaar. 

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor RMN. 
Het afgelopen jaar hebben we 160 zonnepanelen op 
het dak van ons kantoor in Zeist laten installeren. 
Vanwege benodigd onderhoud hebben we vooraf-
gaand daaraan ook het dak vernieuwd. Binnen een 
week na vernieuwing van het dak werden de zonnepa-
nelen geïnstalleerd en snel daarna een meter waarmee 
we kunnen bijhouden hoeveel energie we opwekken. 
Dat was een spannende tijd, maar de deadlines zijn 
gehaald en de meter laat al mooie opbrengsten zien. 

ENERGIEDOEL 2025
Het doel is om in 2025 de helft van de energie die we 
verbruiken zelf op te wekken. We zitten nu al op 40 
procent, dus zijn goed op weg. Naast zonnepanelen 
investeren we in Zeist in ledverlichting op kantoor en 
in de voertuigenstalling. En we gaan er de oude air-
co-units vervangen door energiezuinige alternatieven, 
die ook dienen als verwarming. Omdat ze op elektra 
werken kunnen we straks zelf de energie opwekken om 
ons pand te verwarmen. 

In 2020 gaan we vooral kijken wat we op het hoofd-
kantoor in Soest nog kunnen bereiken met onder meer 

ledverlichting en zonnepanelen. En we gaan Hollandse 
windenergie inkopen. In Soest en Zeist maken we dan 
volledig gebruik van groene energie.

PRETTIGE WERKPLEK
Het milieu is niet het enige wat belangrijk is. We willen 
medewerkers ook een fijne werkomgeving bieden. Zo 
hebben we in 2019 de receptieruimte in het hoofd-
kantoor vernieuwd. De grootste verandering is dat 
we de bezoekersontvangstruimte hebben gescheiden 
van de werkruimte van de receptiemedewerkers. Dat 
werkt prettiger. Daarnaast hebben we de werkruim-
te moderner ingericht met bijvoorbeeld een frissere 
kleurstelling en halfhoge kasten die ook dienst doen 
als statafels. Die modernisering heeft onder de mede-
werkers tot veel positieve reacties geleid, wat voor ons 
reden is om bij vernieuwing van andere locaties deze 
ruimte als standaard te nemen. 

Waar we verder heel blij mee zijn is de overeenkomst 
met een cateraar voor inhuur van oproepkrachten voor 
de kantines. Op drie locaties hebben we een perso-
neelskantine, waar een vaste facilitair medewerker 
altijd klaarstaat voor het verzorgen van de lunch. 
Dankzij de samenwerking met het cateringbedrijf 
kunnen onze vaste krachten eenvoudiger vrij nemen 
en kunnen de andere medewerkers ook dan voor hun 
lunch in de kantine terecht. 

Bij een plezierige werkomgeving is het ook van belang 
dat mensen er veilig hun werk kunnen doen. Daarom 
voeren we regelmatig veiligheidsinspecties uit. Een 
facilitair informatiesysteem herinnert ons eraan wan-
neer het daar weer tijd voor is. Zo komt in 2020 een 
onafhankelijk controleur de vloeistofdichte vloeren 
van de recyclingstations controleren en krijgen we ook 
tijdig een melding voor de periodieke controle van alle 
brandblussers. Heel handig gezien de vele activiteiten 
waar we bij Gebouwbeheer aan moeten denken. 

OPBRENGST ZONNEPANELEN (in KwH)

WERKEN AAN EEN DUURZAME,  
FIJNE EN VEILIGE WERKOMGEVING

2017 2018 2019 Verwacht
2020

Baarn

Bunnik

IJselstein  3.495 74.000  75.000

Nieuwgein  

Soest  64.933  70.023  67.000  65.000 

Zeist  35.000

TOTAAL  64.933  73.518 141.000  175.000 
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‘De nieuwe 
achterladers 

rijden op aardgas’
STEFAN VAN DAM

BEHEERDER WAGENPARK A.I. 
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De nodige voorbereidingen treffen voor omgekeerd 
inzamelen, een aanbesteding in gang zetten voor 
reparaties en onderhoud, afgeschreven voertuigen 
vervangen … bij RMN Wagenparkbeheer was er in 
2019 volop beweging.     

Steeds meer RMN-gemeenten gaan over op omge-
keerd inzamelen, wat impact heeft op de inzet van 
onze voertuigen. Daarom hebben we het afgelopen 
jaar onder meer twee nieuwe voertuigen in gebruik 
genomen voor het legen van ondergrondse containers. 
In veel wijken komen extra ondergrondse containers 
voor restafval waar inwoners hun afval zelf naartoe 
brengen. Met de komst van de nieuwe voertuigen 
zijn we daar goed op voorbereid. Alle voertuigen zijn 
uitgerust als 4-asser, waardoor ze 16 ton afval kunnen 
meenemen. Ook hebben de wagens een weegsysteem 
en boordcomputer. Zo kunnen we per container het 
gewicht meten en automatisch laten registreren, en op 
één dag in meerdere gemeentes tegelijk inzamelen.     

Daarnaast hebben we vier nieuwe achterladers. De 
wagens rijden op aardgas en zijn zowel geschikt voor 
minicontainers als verzamelcontainers. Het zijn lange 
wagens, maar dankzij een moderne uitrusting heel 
veilig en comfortabel. Zo hebben de voertuigen een 
360-graden-camerasysteem, zodat ze veilig achter-
uit kunnen rijden en kunnen keren; een meesturende 

as zorgt ervoor dat ze gemakkelijk bochten kunnen 
nemen; en mocht er bij het oppakken van de contai-
ners iets misgaan, dan zorgt een ingebouwde kleine 
vertraging ervoor dat tijdig ingrijpen mogelijk is. 

MODERNISERING
Bij vervanging van auto’s die afgeschreven zijn, kijken 
we altijd welke modernisering mogelijk is. Rijden op 
aardgas, elektrisch aangedreven voertuigen, extra 
veiligheidsmaatregelen, slimme automatisering … we 
blijven continu verbeteren. Omdat duurzaamheid voor 
ons een belangrijk streven is, hebben we bijvoorbeeld 
voor het legen van de prullenbakken in IJsselstein 
een volledig elektrisch voertuig. Daarnaast kijken we 
altijd kritisch naar de kosten. Zo hebben we besloten 
afgeschreven auto’s niet altijd meer in te ruilen bij de 
leverancier van de nieuwe voertuigen, maar ze soms te 
veilen. Kostentechnisch is dit soms veel voordeliger.

Voor reparaties en onderhoud van voertuigen gaat 
er ook het een en ander veranderen. Een deel van de 
grote reparaties en groot onderhoud gaan we namelijk 
uitbesteden. Na de nodige voorbereidingen zijn we 
in juni 2019 een aanbesteding gestart en we verwach-
ten in de loop van 2020 de werkzaamheden aan een 
externe partij over te dragen. De huidige monteurs van 
de werkplaats Soest blijven specialistische werkzaam-

heden uitvoeren of gaan dan met een goed uitgeruste 
servicewagen eropuit als medewerkers tijdens hun 
dienst kampen met een defecte machine of defect 
voertuig. Al met al volop ontwikkelingen dus. Ontwik-
kelingen die de nodige tijd en inspanning vergen, maar 
ook veel voldoening geven. 

CIJFERS BRANDSTOF- EN ELEKTRAVERBRUIK 
RMN verduurzaamt het wagenpark door steeds 
meer te investeren in wagens op aardgas en 
elektrische voertuigen. 

WAGENPARK RMN VOOR BEREID  
OP OMGEKEERD INZAMELEN

Groen gas

Diesel

Elektra

Euro95

Premium diesel

 239956

1.351.522 1.255.875

TOTAAL
2018

 214690

 1102889
 1031123

 1908
 4064

 6690
 5369

 79
 629

TOTAAL
2019



‘De medewerkers 
volgen de 

mbo-lessen met 
veel plezier’
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ROJANNA KOPPENOL | MEDEWERKER P&O
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RMN maakt het voor medewerkers in de buitendienst 
mogelijk om een mbo-opleiding te volgen. Steeds meer 
medewerkers maken hiervan gebruik, met veel feeste-
lijke diploma-uitreikingen tot gevolg. 

RMN is erkend als officieel leerbedrijf voor de oplei-
dingen Afvalinzameling, Integraal Beheer Openbare 
Ruimte en Milieustraat. Medewerkers kunnen onder 
werktijd en grotendeels op kosten van het bedrijf een 
van deze opleidingen volgen. Wij merken bij P&O dat 
daar steeds meer interesse voor komt. We vinden de 
opleiding belangrijk voor de ontwikkeling van mede-
werkers. Ook is het werk in de buitendienst fysiek 
zwaar; in die zin is het geen slecht idee om op termijn 
door te groeien naar een functie op kantoor. Twee 
medewerkers hebben die stap al gemaakt: Arianne 
Koolen is nu meewerkend voorman, Danny van Boeijen 
assistent-teamleider. 

VEEL NIEUWE AANMELDINGEN
Het is mooi om te zien dat het initiatief zo goed aan-
slaat. Een voorlichtingsbijeenkomst over de opleidingen 
heeft onlangs nog geleid tot maar liefst tien nieuwe 
aanmeldingen. Daarnaast gaan veel medewerkers  
na mbo1 door met mbo2, zijn enkele medewerkers  
al gestart met mbo3 en zijn in 2019 voor het eerst  
medewerkers aan de opleiding Milieustraat begonnen.
 

De medewerkers volgen de lessen met veel plezier. 
Niet alleen vanwege de leerzame vakken, maar ook 
omdat ze het leuk vinden ervaringen te delen met 
medewerkers van andere organisaties. Voordat ze 
beginnen is er wel eens twijfel, maar zijn ze eenmaal 
van start, dan vliegt de tijd. Wat af en toe tegenvalt is 
de lange reistijd; soms moeten medewerkers voor les 
bijvoorbeeld naar Enschede afreizen, dat is een flink 
eind weg. Maar ondanks die soms niet ideale omstan-
digheden is overall het enthousiasme groot.

TROTS
Bij P&O faciliteren we alles, van intake tot diploma. De 
roosters van de lessen geven we tijdig door aan de af-
deling Planning bij RMN. Daarnaast houden we contact 
met de begeleiders van de klassen. We koppelen aan 
hen ervaringen terug en zodra de diploma-uitreiking 
in zicht komt, stemmen we de organisatie daarvan 
met elkaar af. Uiteraard zijn we met alle betrokkenen 
vanuit RMN bij dat feestelijke moment aanwezig. 
We zijn blij dat deze opleidingen voor de afvalbranche 
er gekomen zijn en zijn trots op de geweldige prestaties; 
tot nu toe behaalt iedereen zijn diploma, soms zelfs 
cum laude. Vroeger was het heel gewoon zonder  
opleiding aan de slag te gaan, maar het verbaast  
ons niet als in de toekomst de branche de opleiding 
verplicht stelt. 
 

‘Veel medewerkers 
gaan na mbo1 door 

met mbo2’

GROEIEND AANTAL MEDEWERKERS 
VOLGT MBO-OPLEIDING



‘We zorgen dat de  
berichtgeving voor  
iedereen helder is’

35

DAISY DE KOSTER
MEDEWERKER COMMUNICATIE
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In 2019 heeft de afdeling Communicatie van RMN 
bepaald niet stilgezeten. Naast alle dagelijkse activi-
teiten zijn de medewerkers aan de slag gegaan met het 
moderniseren van de huisstijl en tone of voice.

We hebben in 2019 goede voortgang geboekt in het 
aanpassen van onze communicatie. Wat we belangrijk 
vinden is een moderne en frisse uitstraling en taalgebruik 
dat voor iedereen begrijpelijk is. We bedienen alle lagen 
van de bevolking. Als iets wijzigt in de afvalinzameling, 
zorgen we dat de berichtgeving daarover voor iedereen 
helder is. 

PRAKTISCH HANDBOEK
De eerste resultaten van de modernisering liggen er al, 
zoals sjablonen voor brieven en persberichten. Die  
sjablonen zorgen ook voor uniformiteit, ze waarborgen

dat we vanuit RMN allemaal op dezelfde wijze met 
de doelgroepen communiceren. Om te bewaken dat 
iedereen onze berichtgeving begrijpt, stellen we 
taalrichtlijnen op. Daarin staat bijvoorbeeld welke 
vaktermen vermeden moeten worden en welke aan-
spreekvorm we gebruiken. De sjablonen en taalricht-
lijnen maken deel uit van een huisstijlhandboek, dat in 
concept klaarligt. 

Met het handboek ondersteunen we alle medewerkers 
bij RMN om de nieuwe huisstijl en tone of voice toe te 
passen. Alle richtlijnen, sjablonen en logo’s vinden ze 
straks op één plek in SharePoint, ons nieuwe systeem 
voor documentbeheer. Nu is het soms lastig voor me-
dewerkers om bijvoorbeeld het juiste logo te vinden. 
Het handboek brengt veel gemak.     

VERBETERDE WEBSITE
In samenwerking met een vormgevingsbureau werken 
we verder aan het vernieuwen van de huisstijl. Stap 
voor stap gaan we vervolgens de middelen aanpassen, 
zoals de app, onze website, posters en flyers. De web-
site hebben we afgelopen jaar al wat aangepast. Zo is 
veel praktische informatie nu direct op de homepage 
zichtbaar. Het verbeteren van de communicatie is een 
continu proces, maar nu zetten we een tandje bij.  
Het is werk waar we in de toekomst nog lang profijt 
van hebben. 

HET SUCCES VAN EEN EERDERE  
MODERNISERING: DE RMN-APP
Op welke dagen komt RMN het gft, papier,
pmd en restafval ophalen? Steeds meer mensen 
raadplegen de kalender op de website van RMN
of via de handige app.

Aantal gebruikers RMN-app

‘Het is werk waar 
we in de toekomst 

nog lang profijt 
van hebben’

RMN WERKT AAN NIEUWE HUISSTIJL  
EN TONE OF VOICE

Begin 2019 
14.912

Eind 2019 
23.009

Stijging
21%



‘Het percentage vervuiling 
is nog vrij hoog’
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RIK VAN DIJK | RECYCLINGCOACH
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Afval scheiden is nog niet zo simpel. Wat moet in welke 
bak? RMN geeft voorlichting om scholen en inwoners 
die kennis bij te brengen.

In 2019 hebben we vanuit Voorlichting veel scholen 
ondersteund bij het scheiden van hun afval. Heel wat 
scholen in de RMN-gemeenten doen mee aan het pro-
ject ‘Afvalvrije school’. Zij zamelen hun afval geschei-
den in en wij halen die aparte stromen bij ze op. In de 
leslokalen vind je afvalbakken voor de verschillende 
grondstoffen, zoals pmd, gft en papier, die ze op het 
schoolplein legen in de diverse containers. Dat is een 
groot succes, maar zowel het personeel als de kinde-
ren zitten vaak nog wel met vragen wat in welke bak 
hoort. Wij geven ze handvatten, zodat ze meer kennis 
opbouwen en het afval steeds beter scheiden.   

Naast de hulp die we bieden op scholen gaan we meer 
en meer de wijken in, om er voorlichting te geven op 
bijvoorbeeld buurtbijeenkomsten. Want niet alleen 
scholen worstelen ermee, ook mensen thuis vinden het 
scheiden van afval ingewikkeld. Vanuit de inzameling 
krijgen we regelmatig te horen wat er nog misgaat. 
Vooral wat wel en niet bij het pmd moet vinden mensen 
nog lastig, omdat het een relatief nieuwe stroom is. 
Een handige tip: verpakkingen van spullen die je in 
de keuken of badkamer gebruikt kunnen bij het pmd, 
zoals de gehaktbakjes en shampooflessen.

Het percentage vervuiling in het restafval is nog vrij 
hoog; we verwachten dat de voorlichting bijdraagt aan 

betere resultaten. Onlangs kwam bijvoorbeeld vanuit 
de inzameling in Soest nog een melding over grote 
hoeveelheden paardenmest in het gft-afval. Paarden-
mest moet apart worden afgevoerd. Door de adressen 
daar op te wijzen hopen we dat zulke fouten in de 
toekomst steeds minder gemaakt worden. 

    

‘Zowel het personeel 
als de kinderen 

zitten vaak nog wel 
met vragen’

VOORLICHTING OVER AFVALSCHEIDING

Wat hoort in welke bak Voorlichting op een basisschool



‘SharePoint  
biedt veel 
voordelen’
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WILKO VAN VOORST
HOOFD FINANCIËN EN CONTROLE
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RMN heeft in 2019 SharePoint ingevoerd, een systeem 
voor effectief documentbeheer. De implementatie ver-
liep voortvarend. Wel is het even wennen om met het 
nieuwe systeem te werken.     

Afgelopen jaar hebben we vrijwel al onze applicaties 
ondergebracht in de cloud, zodat we geen omkijken 
meer hebben naar eigen servers. Dat was een mooi 
moment om ook over te gaan op SharePoint, een plat-
form dat ons helpt onze informatievoorziening goed 
op orde te houden. 

OVERZICHT EN GEMAK
Het nieuwe systeem biedt veel voordelen, zoals:

  een heldere mappenstructuur: op basis van de  
organisatiestructuur hebben we al onze documenten 
 opnieuw ingedeeld naar behoeften in de organisatie 
en ook gelijk de documentatie opgeschoond. 

  een goede performance: het platform geeft je snel 
toegang tot documenten en verwerkt ook snel de 
data die je invoert; je hebt geen last meer van over-
belaste servers.

  geavanceerd versiebeheer: je kunt volgen wie er in 
een document werkt, wanneer en in welke versie.  

  slimme archiveringsopties: voor ons is dat handig 
met het oog op de regels uit de Archiefwet waaraan 
we moeten voldoen.

Kortom, het systeem biedt ons overzicht en gemak. 

Op termijn is er nog veel meer mogelijk. Denk aan 
intranetfuncties, toegangsrechten voor externen en 
workflowondersteuning. Mooie opties om verder te 
verkennen, maar intern documentbeheer heeft voor 
ons nu prioriteit.   

SOEPELE INVOERING
De invoering van SharePoint verliep soepel. We werden 
daarbij begeleid door een IT-bureau dat ons onder-
steunde bij het testen van het systeem en het juist 
instellen van gekoppelde apparaten, zoals de printers. 
Heel prettig was dat de dagelijkse werkzaamheden er 
nauwelijks door werden verstoord. Het ging om ver-
anderingen met impact op de hele organisatie, dus dat 
was best spannend.      

Na de invoering is altijd finetuning nodig. Loopt alles 
en kunnen de medewerkers met het systeem uit de 
voeten? Waar vinden ze benodigde documenten en 
sjablonen en welke mogelijkheden biedt SharePoint 
hen allemaal? Met zo’n nieuw platform werken is  
wennen. Het IT-bureau hielp ons op weg en nu leren 
we al doende verder, ook door bij elkaar de kunst af  
te kijken. 

‘Een groot voordeel is  
dat het systeem sneller is.  

De invoer van uren  
verloopt nu een stuk  

gemakkelijker.’
Marja van der Leij, financieel medewerker

BETER DOCUMENTBEHEER  
MET SHAREPOINT



JAARREKENING
2019
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PROGRAMMAVERANTWOORDING 
Hier volgt een korte toelichting op het doel van RMN, onze activiteiten, de kosten 
ervan en de resultaten van 2019.        
  
Wat willen we bereiken?        
Het doel van RMN is het realiseren van een effectieve, efficiënte en kwalitatief 
hoogwaardige en klantvriendelijke uitvoering van afvalbeheer en beheer van de 
openbare ruimte, waaronder reinigingstaken voor de deelnemende gemeenten. Dit 
doel is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling van RMN.    
 
Wat willen we ervoor doen?       
RMN geeft uitvoering aan de onderstaande programma’s. De precieze wijze waarop 
we uitvoering geven aan de doelen is omschreven in dienstverleningsovereenkomsten 
die we met de deelnemende gemeenten afzonderlijk opstellen.    
         
PROGRAMMA 1 (Basistaken):       

 afvalbeheer (inzameling en beheer milieustraten);    
  straatreiniging (mechanisch vegen, handvegen, verwijderen zwerfafval,  

onkruidbestrijding, reinigen hondenuitlaatstroken,  prullenbakken legen);
 kolkenreiniging;        
 gladheidbestrijding;        
 ongediertebestrijding.       

PROGRAMMA 2 (Additionele taken):      
 groenbeheer (zwerfafval verwijderen in groen, schoffelen, maaien en snoeien); 
  klein civieltechnisch onderhoud, beheer en instandhouding van straatmeubilair, 

borden, herstel bestrating;      
 overige werkzaamheden zoals graffiti en kauwgom verwijderen;   
 inzet op basis van afroep (klachten en meldingen).   

 
Wat mag het kosten?        
Zie het overzicht op de volgende pagina.      
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Wat mag het kosten?
Zie hiervoor het volgende overzicht (alle bedragen x 1000 euro).

Omschrijving Begroting 2019 voor wijziging Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019

Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Programma 1  21.600  21.600  -  22.679  22.679  -  23.688  23.968  -280 

Programma 2  3.134  3.134  -  3.091  3.091  -  3.083  3.083  - 

Totaal programma’s  24.734  24.734  -  25.770  25.770  -  26.771  27.051  -280 

Algemene dekkingsmiddelen:

Lokale heffingen, waarvan de  
besteding niet gebonden is

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Algemene uitkeringen  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Dividend  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Saldo van de financieringsfunctie  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Overige algemene  
dekkingsmiddelen

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Totaal algemene  
dekkingsmiddelen

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Totaal saldo van baten en lasten  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Toevoegingen en onttrekkingen 
aan reserves

 -  -  -  -  -  -  -  -  280 

Het geraamde versus  
gerealiseerde resultaat

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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Wat hebben we in 2019 bereikt?       
Beknopt zetten we de resultaten per programma en informatie over de vennoot-
schapsbelasting op een rij.         
         
PROGRAMMA 1: basistaken       
Als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten hebben wij met name  
uitvoering gegeven aan de kwaliteitsafspraken die we in de dienstverleningsovereen-
komsten met gemeenten zijn overeengekomen.      
       
Hierbij hebben wij circa 125.000 ton huishoudelijk afval in de deelnemende gemeenten 
ingezameld en daarmee gezorgd voor een schone leefomgeving en bevordering van 
de straathygiëne. Daarnaast levert RMN door uitvoering van de overige taken een 
bijdrage aan duurzaam beheer en inrichting van de openbare ruimten. Hierbij werken 
we continu aan het verbeteren van de milieuprestaties door toepassing van de actuele 
ISO 14001-standaarden.        
 
Overzicht ingezameld huishoudelijk afval (brandbaar en recyclebaar materiaal 
in tonnen)         
 

  

Verdere resultaten:         
  Onze activiteiten hebben bijgedragen aan het schoon, veilig en heel houden van de 

openbare ruimte.       
  Door het gescheiden inzamelen van afval, de instroom van inzamelvoertuigen op 

aardgas en de aanschaf van voertuigen met elektrische aandrijving heeft RMN een 
bijdrage geleverd aan het verminderen van de uitstoot van CO2.   

  Door het plaatsen van zonnepanelen op de recyclingstations en kantoorpanden 
hebben we een bijdrage geleverd aan het vervangen van fossiele brandstof door 
duurzame energie.         

  Via een Europese aanbesteding voor minicontainers hebben we gerealiseerd dat de 
nieuwe minicontainers voor ten minste 95 procent uit gerecycled materiaal bestaan. 
Hiermee leveren we een bijdrage aan de circulaire economie. 

  Door bij huishoudens een vierde minicontainer voor pmd uit te zetten of de rest-
afvalcontainer voor een pmd-container om te wisselen, hebben we een bijdrage 
geleverd aan het maximaal scheiden van afval. Dit nieuwe beleid ondersteunen we 
actief met de inzet van twee recyclingcoaches, die bij de inwoners het scheiden 
van het huishoudelijk afval stimuleren.    

  RMN levert een succesvolle bijdrage aan arbeidsparticipatie. Zo zijn diverse klanten 
van de sociale dienst doorgestroomd naar een betaalde baan. Hiervoor werken we 
plezierig samen met sociale-dienst-organisaties Kromme Rijn en Heuvelrug, Werk 
en Inkomen Lekstroom, BIGA-groep en Eemfors.    

  Net als in voorgaande jaren hebben we gezorgd voor het begaanbaar houden van 
hoofdwegen bij gladheid en het ledigen van kolken voor een goede afvoer van 
regenwater op de openbare wegen.      
   

Totaal materiaal hergebruik/recycling 75.129

Restafval 44.497

Grof afval 4.985

Asbest 66

Totaal materiaal verbranden/storten 49.548

Totaal alle materialen 124.677

Percentage recycling 60%
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PROGRAMMA 2: additionele taken      
We hebben bereikt dat het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte 
in IJsselstein aan het vastgestelde ambitieniveau voldoet. Voor de disciplines Groen, 
Meubilair en Verharding hanteert de gemeente IJsselstein een C-niveau als ambitie-
niveau. Voor de discipline Reiniging is een B-niveau het ambitieniveau.   
         
In afbeelding 1 is inzichtelijk dat het onderhoudsgebied in het vierde kwartaal van 
2019 een B-niveau scoort. In relatie met de eerste drie kwartalen (C-niveau) is dit 
een verbetering. In het vierde kwartaal is het kwaliteitsniveau voor het eerst in jaren 
een B-kwaliteit. Tevens is het aandeel A-niveau toegenomen.  

Afbeelding 1: Kwaliteitsniveau beheer en onderhoud openbare ruimte IJsselstein  
Q4-2019      

Vennootschapsbelasting        
De vennootschapsbelasting is berekend met toepassing van de brancheafspraken 
met de Belastingdienst. Afvalstromen met waarde, exclusief de afvalstromen die 
reeds in de aangifte vennootschapsbelasting van de AVU zijn opgenomen (papier en 
glas), zijn aangegeven tegen 1 procent van de ontvangen vergoedingen. De uitkeringen 
van het Afvalfonds zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting.   
      
Voor 2019 is voor een totale waarde van 363.368 euro aan vergoedingen ontvangen. 
Hiervan is 1 procent aangegeven als te belasten vergoeding voor de vennootschaps-
belasting tegen een tarief van 19 procent. In totaal betreft het 690 euro aan ven-
nootschapsbelasting. Voor de jaren 2016 tot en met 2018 zijn aanslagen opgelegd 
voor een totaalbedrag van 2.134 euro.      
   
         

         

64% 6%8%19%

A+ A B C D

3%
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OVERZICHT OVERHEAD

(alle bedragen in euro’s) Wijziging

Omschrijving Werkelijk 2019 Geraamd 2019 Geraamd 2019 Werkelijk 2018

Directie en algemeen beheer

Personeelskosten  2.488.300  2.450.000  2.368.000  2.389.000 

Administratiekosten  1.109.100  817.000  683.000  933.300 

 3.597.400  3.267.000  3.051.000  3.322.300 

Huisvesting

Huisvestingskosten  601.200  572.000  560.000  580.800 

Buitendienst

Personeelskosten  680.600  657.600  648.000  735.800 

Totale overhead  4.879.200  4.496.600  4.259.000  4.638.900 

Totale lasten  27.050.800  25.770.000  24.734.000  24.185.200 

Overheadpercentage 18,0% 17,4% 17,2% 19,2%

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat de baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke programma’s  
worden opgenomen. Overhead is gedefinieerd als alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces. 
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BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING
Op grond van het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ 
(BVV) geeft RMN hier informatie over de volgende onderwerpen:    
   

 Weerstandsvermogen en risicobeheersing     
 Onderhoud kapitaalgoederen      
 Financiering       
 Bedrijfsvoering       
 Verbonden partijen       

       
De BVV-onderwerpen ‘Lokale heffingen’ en ‘Grondbeleid’ zijn niet van toepassing 
voor RMN. 

Deze toelichting is namens het dagelijks bestuur van RMN opgesteld door bestuurs-
voorzitter Wouter Catsburg op 18 juni 2020 in Soest.     
          
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 en zo haar taken te kunnen voortzetten.    
      
Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de verhouding tussen weerstands-
capaciteit en ongedekte risico’s. Dit is van belang voor het bepalen van de financiële 
gezondheid van RMN voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. 
       

Weerstandscapaciteit      
De weerstandscapaciteit wordt berekend uit de posten algemene reserve,  
bestemmingsreserve en de stille reserves en bedraagt ultimo 2019 613.300 euro.  
        
Voor de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit verwijzen wij u naar de ontwik-
keling 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 worden overgenomen door de deelnemende 
gemeenten.        
       
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 2019 
van voldoende omvang geacht om de continuïteit van de onderneming niet in gevaar 
te laten komen. Door het afbouwen van het eigen vermogen neemt de weerstands-
capaciteit af en komen de risico’s bij de deelnemende gemeenten te liggen.
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Risico Kans Impact Beheersmaatregel

Productieve manuren 
Het aantal productieve uren van de buitendienst is gesteld op 1.450  
uur per fte en is gebaseerd op een verzuimpercentage van 6,6 pro-
cent. Elk procent meer verzuim resulteert in een extra nadeel van circa 
70.000 euro. 

gemiddeld  130.000 • actief verzuimbeleid voeren 
• brede inzetbaarheid bevorderen 
• interne mobiliteit stimuleren 

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

gemiddeld  100.000 • tijdig overgaan tot vervanging van voertuigen 
• technisch goede, afgeschreven voertuigen in reserve houden 

Contracten dienstverleningsovereenkomst (DVO)   
Indien gemeenten taken of delen van taken weghalen, kan overca-
paciteit aan productiemiddelen, boventalligheid van personeel en 
onderdekking van de algemene kosten ontstaan.  

gemiddeld niet te 
kwanti-
ficeren 

In de desintegratieregeling is opgenomen dat de veroorzakende 
gemeente RMN voor deze effecten compenseert. 

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

hoog  80.000 • externe begeleiding inhuren
• deskundigheid van de budgethouders verhogen 
• samenwerken met Inkoop Bureau Midden Nederland

IT
Het concept van waste insight waarbij meerdere leveranciers onder-
delen van de geautomatiseerde processen leveren, zorgt voor een 
complex IT-systeem om te onderhouden. Leveranciers dienen daarbij 
efficiënt samen te werken om een goede werking van de systemen te 
garanderen.

hoog  60.000 • strategische samenwerking tussen IT-partners bevorderen 
• key users opleiden 
• best practices toepassen 
• IT laten aansluiten op de business

Overzicht risico’s (alle bedragen in euro’s)
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Risico Kans Impact Beheersmaatregel

Van Afval Naar Grondstof (VANG)
De implementatie van VANG-maatregelen is gebaseerd op landelijke 
ervaringscijfers en cijfers uit proefwijken in de gemeenten, die bij 
individuele (gedeeltelijke) invoering kunnen afwijken van de gemid-
delden. Het managen en de kosten van een onvangrijke operatie 
als de invoering van VANG-maatregelen worden daarnaast sterk 
beïnvloed door goede en tijdige besluitvorming en koershouden met 
het ingezette beleid.    

gemiddeld  75.000 • adequate besluitvorming bevorderen 
• complete scenario’s voor de invoering van nieuw beleid aanbieden 
• projectbegeleiding optimaal inzetten

Participatiewet 
Inzet van de doelgroep die onder deze wet valt, vraagt om bijzonde-
re 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  25.000 •  de administratie zodanig inrichten dat de lasten en baten van de 
doelgroep goed geregistreerd kunnen worden

• afspraken maken over het financieren van de meerkosten

Herinrichting organisatie  
De herinrichting van de organisatie vraagt om doorontwikkeling 
van medewerkers. Hierbij spelen vragen omtrent interne mobiliteit, 
leerbaarheid en motivatie een rol. Assessment en ontwikkeling van 
medewerkers zal RMN deels uit de opleidingsbudgetten financieren.  

hoog  150.000 • financiële middelen vrijmaken voor begeleiding van medewerkers 
• actief inzetten op loopbaanontwikkeling

Flexibele schil personeel
De huidige krapte op de arbeidsmarkt bemoeilijkt het inhuren van 
gekwalificeerde uitzendkrachten, waardoor de planning van de 
buitendienst onder druk komt te staan.

hoog Een stijging 
van het uur-
tarief met 1 
euro leidt tot 
een nadeel 
van circa  
50.000 euro.

• sturen op verlof 
• geven van werkgarantie aan uitzendkrachten 
•  verhouding vast en tijdelijk personeel aanpassen aan de  

marktomstandigheden
• binden van gekwalificeerd personeel

Uitbesteden onderhoud  
De eigen werkplaats wordt in afgeslankte vorm voortgezet; het 
reguliere onderhoud wordt aanbesteed. Het succes van de gekozen 
strategie hangt sterk af van een goede contractuele uitwerking en 
monitoring van de beheersafpraken met de contractpartijen.

hoog  € 100.000 Het risicobedrag wordt verwerkt in een voorstel, waarbij dit bedrag 
na het eerste jaar van aanbesteden zal worden terugverdiend.
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Risico Kans Impact Beheersmaatregel

Verwerkingskosten 
Na afloop van de contractduur kunnen door gewijzigde marktom-
standigheden de tarieven van de verwerkingsstromen aanzienlijk 
stijgen. Daarnaast kan overheidsbeleid leiden tot het opleggen van 
hogere heffingen op bepaalde afvalstromen. 

hoog  800.000 • aanbesteden en contracten met een langere looptijd aangaan
• doorberekenen van de tarieven aan de deelnemers

Brandverzekering recyclingstations  
De risico’s van brandschade op de recyclingstations kunnen niet meer 
ondergebracht worden bij verzekeraars.

laag  30.000 •  extra aandacht schenken aan preventie en veiligheid op en  
rondom het recyclingstation

Ontwikkelingstraject Beheer Openbare Ruimte  
Dit betreft onzekerheid over de mate waarin de huidige bezetting in 
staat is de nieuwe werkwijze in de praktijk te brengen; en onzekerheid 
over 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 en te sturen  
op resultaat

Langdurig ziekteverzuim  
Landurige uitval leidt tot extra kosten van inhuur. 

gemiddeld  200.000 • ziekteverzuimbeleid
• preventief medisch onderzoek
• re-integratie
• passend werk

Projectfinanciering 
Er is een risico dat projecten gefinancierd worden uit de lopende 
begroting.

laag  70.000 • projectfinanciering opnemen in de opdracht

Wet- en regelgeving
Er is een risico dat wet- en regelgeving niet wordt nageleefd, vooral 
bij kwaliteit-, arbeid en milieumanagement (KAM) en Europese  
aanbestedingen.

gemiddeld  40.000 • certificeren volgens de nieuwe ISO-normering
• werken met Management of Change-procedures
• optimaal samenwerken met inkoopbureau voor het inkoopbeleid
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Kengetallen

Verslagjaar 2019 Wijziging 2019 Verslagjaar 2018

Netto schuldquote 50,32% 57,09% 47,28%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 50,32% 57,09% 47,28%

Solvabiliteitsratio 3,34% 6,82% 6,11%

Structurele exploitatieruimte -0,94% 0,00% -1,10%

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 informa-
tiewaarde van de kengetallen is daardoor gering.       

       

Beleidsindicatoren: 
Fijn huishoudelijk restafval RMN-gemeenten (kg per inwoner)

Jaar Baarn Bunnik IJsselstein Nieuwegein Soest Zeist Nederland

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 166 174 199 209 147 188 172

2019 153 170 191 204 147 187 n.n.b.

Fijn huishoudelijk restafval RMN-gemeenten
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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 gewaar-
borgd 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. Omdat het onderhoud 
geen corebusiness is, is ervoor gekozen om het onderhoud aan te besteden. Inves-
teren in onderhoud is van belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Het 
voorkomt onnodige stilstand en zorgt ervoor dat de prestaties in het verzorgingsgebied 
kwalitatief en kwantitatief van een hoog (constant) niveau zijn. Daarnaast zijn de 
voertuigen samen met de buitendienstmedewerkers gezichtsbepalend voor RMN. 
Een goed verzorgd wagenpark draagt bij aan de veiligheid en vermindert de belas-
ting van het milieu. Met het oog hierop investeren we veel in het opleiden van het 
personeel. We vinden het belangrijk dat zij zuinig, veilig en verantwoord omgaan 
met de aan hen toevertrouwde middelen. Ons beleid is erop gericht om een optimale 
verhouding te vinden tussen de hoogte van de kosten van onderhoud en de kapi-
taallasten als gevolg van aanschaf van nieuwe voertuigen. In het verslagjaar 2019 
bedragen de investeringen in nieuwe voertuigen 2.716.000 euro en de kapitaallasten 
1.467.000 euro.      
     
FINANCIERING 
Wat betreft financiering gaan we onder meer in op kasgeldlimiet, renterisiconorm, 
financieringsbehoefte en leningenportefeuille.       
   
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 2019 bedraagt de kasgeldlimiet 
8,2 procent over het begrotingstotaal van 25.770.000 euro, wat resulteert in 
2.113.000 euro.        
       

Renterisiconorm
De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van 
de omzet 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 procent van de omzet in aanmerking mag 
komen voor herfinanciering of renteherziening.     
 

   

Uit de tabel blijkt dat het renterisico op de vaste schuld in 2019 binnen de wettelijk 
gestelde normen blijft.         
 
Financieringsbehoefte en leningenportefeuille   
De investeringen van ruim 3,5 miljoen euro zijn gefinancierd door het afsluiten van 
een geldlening van 3 miljoen euro bij de Nederlandse Waterschapsbank. Daarnaast 
financiert RMN de investeringen uit de afschrijvingen en het eigen vermogen. Ten 
slotte maakt RMN gebruik van het kredietarrangement met de Bank Nederlandse 
Gemeenten.         
      
De kredietlimiet is vastgesteld op 800.000 euro met een intra-daglimiet van 
2.200.000 euro. De rente is gebaseerd op het eenmaands Euribor-tarief vermeer-
derd met een spread van 15 basispunten. De excedentenrente bedraagt 2 procent 
voor overschrijdingen tussen de kredietlimiet en intra-daglimiet en 5 procent voor 
overschrijdingen boven de intradaglimiet. In aanvulling op het ‘krediet in reke-
ning-courant’ wordt in onderling overleg daggeld of kasgeld verstrekt.   
    

(alle bedragen x 1000 euro) 2019 2018

Renterisico (aflossingen en renteherzieningen) 240 240

Het bij ministriële regeling vastgestelde percentage 20% 20%

Renterisiconorm (begrotingstotaal x 20%) 5.154 4.728

Ruimte onder renterisiconorm  4.914 4.488
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Door de wijze van bevoorschotting door de deelnemende gemeenten, vooraf per 
kwartaal, is de financieringsbehoefte het grootst aan het einde van elk kwartaal.  
De tabel hiernaast geeft de financieringsbehoefte per ultimo van het jaar aan.  
In 2019 is 156.000 euro aan rente betaald met een gemiddeld rentepercentage van 
1,92 procent. 

Het renteresultaat bedraagt 38.700 euro. Het 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.

Financieringsbehoefte (bedragen in miljoenen euro’s)   
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	

In de financieringsbehoefte is voor 10.170.000 euro met lang vreemd vermogen en 
voor 7.766.000 euro met kort vreemd vermogen voorzien.

Overzicht langlopende leningen (alle bedragen in euro’s)

2019 2018

Stand per 1 januari 13,50 11,40

Niet opgenomen krediet   0,00 0,00

Opname krediet 4,40 3,00

Aflossingen krediet 0,20 0,90

Stand per 31 december 17,70 13,50

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 300.000 266.667 233.334 200.000 3,29% lineair 33.333

2011-2041 1.600.000 1.533.333 1.466.666 1.400.000 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

2018-2027 3.000.000 3.000.000 3.000.000 1,25% einddatum

2019-2029 3.000.000 3.000.000 0,06% einddatum

Totaal 4.650.000 7.410.000 10.170.000 9.930.000 240.000
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Overzicht rentetoerekening 2019 (alle bedragen in euro’s)

Relatiebeheer       
In het begrotingsjaar worden geen veranderingen voorzien in de relatie met de huis-
bankier.       
       
Kasbeheer       
Jaarlijks wordt een eindafrekening opgesteld van de kosten voor de overeengeko-
men 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.        
          

A. Externe rentelasten over de korte en lange financiering  157.000 

B. Externe rentebaten   -4.000 

Saldo door te rekenen externe rente   153.000 

C. Door te bereken rente aan grondexploitatie   - 

Door te bereken rente van projectfinanciering aan taakvelden    -

-

Saldo door te rekenen externe rente   153.000

D1. Rente over eigen vermogen -

D2. Rente over voorzieningen -

Aan taakvelden toe te rekenen rente   153.000

E. Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente    192.000

F. Renteresultaat op het taakveld treasury    39.000
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BEDRIJFSVOERING       
Wat betreft bedrijfsvoering gaan we onder meer in op maatschappelijke verantwoor-
delijkheid, duurzaam werken en de gevolgen van de coronacrisis.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
De maatschappelijke verantwoordelijkheid als overheidsbedrijf maakt dat RMN 
vakkennis aanwendt om beleidsmatige koersen uit te zetten. Nauwgezette commu-
nicatie met beleidsverantwoordelijken binnen de gemeenten is noodzakelijk om niet 
langs elkaar heen te werken.      
       
Samenwerking/regionale gebondenheid    
Maatschappelijke verantwoordelijkheid komt tot uiting in de samenwerking van RMN 
met andere partijen, waaronder:      

  partijen die betrokken zijn bij het beheer van de openbare ruimten, zoals groen-
aannemers, handhaving, openbare werken, waterschappen, kringloopcentra en  
sociale werkvoorzieningen      

  partijen die betrokken zijn bij de participatiewetgeving door het aanbieden van 
participatiewerkplaatsen       

 afvalvrije scholen       
 buurtverenigingen en wijkbureaus     

Met deze partijen wordt samengewerkt of samenwerking gezocht bij onder andere 
het blad- en zwerfafval opruimen, inzamelen van oudpapier en verbeteren van de 
kwaliteit van de openbare ruimte. Ook verzorgt RMN voorlichting aan scholen en 
kunnen we bij gemeentelijke evenementen en -activiteiten zorg leveren voor een 
goede afvalvoorziening en na afloop de locatie weer schoon opleveren. Door deze 
vormen van samenwerking ontstaat een gebondenheid met de regionale samenleving.  
      
Milieu       
RMN heeft een gecertificeerd ISO-14001-milieuzorgsysteem. Het wagenpark en 
materieel voldoen aan de strengste milieueisen. Ook zijn we in het bezit van de 
vereiste milieuvergunningen voor de recyclingstations en zorgen we er met interne 
audits voor dat het naleven van de eisen wordt gewaarborgd.    
       
Naast CO2-reductie binnen de eigen bedrijfsvoering leveren we een belangrijke  
bijdrage aan CO2-reductie als gevolg van het gescheiden inzamelen van afval.  

       
Door actieve advisering aan de deelnemende gemeenten geven we invulling aan de 
medeverantwoordelijkheid voor duurzaam afvalbeheer.   
 
Personeel       
Het werk van RMN is afhankelijk van de factor mens; wij hechten grote waarde aan 
goed werkgeverschap. We hebben een actieve ondernemingsraad die nauw wordt 
betrokken bij de bedrijfsvoering en beleidsvorming. Met begeleiding en scholing 
streven we ernaar personeel breed inzetbaar te houden, waardoor doorstroming kan 
plaatsvinden naar andere taakvelden.      
 
RMN heeft een evenementencommissie die is opgericht door enthousiaste mede-
werkers. Regelmatig verzorgen zij afwisselende activiteiten voor het personeel. 
Tweemaal per jaar organiseert RMN een personeelsbijeenkomst. Alle medewerkers 
van de verschillende vestigingen komen dan bij elkaar om geïnformeerd te worden 
over de gang van zaken binnen de organisatie.      
 
Duurzaam werken 
Ontwikkelingen in de markt van afval en reiniging volgt RMN op de voet. Wanneer 
nieuwe technieken of werkmethoden financieel of op milieugebied een verbetering 
opleveren, passen we die zo spoedig mogelijk in onze bedrijfsvoering toe. Ook geven 
we invulling aan veranderd beleid en veranderde wetgeving, zoals de verplichting 
voor inzameling van plastic verpakkingsafval.     
 
Enkele gekozen richtingen:      

 investeren in zonnepanelen      
 werken op beeldbestek voor onkruid en zwerfafval    
 onkruidbestrijding met de duurzame WAVE-methode (heetwatertechniek) 
 inzamelen in stedelijk gebied met zijladers     
 inzamelen afval van hoogbouw met ondergrondse containers   
 invoering containermanagementsysteem     
 instroom voertuigen aangedreven op aardgas of elektra    
 inkoop minicontainers die voor 95 procent bestaan uit recyclebaar materiaal 
 vervangen lampen door ledverlichting      
 maatregelen ter bevordering van de circulaire economie    
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De beleidsadvisering van RMN aan de gemeenten is gebaseerd op:   
 een goede service aan de burger voor de best mogelijke prijs;   
 benutten van de maximaal mogelijke efficiëntie uit de bedrijfsvoering.  

        
Duurzaam inkopen
Duurzaam inkopen is het rekening houden met milieuaspecten 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. 
 
Organisatie
In 2019 heeft een herstructurering van de organisatie plaatsgevonden. Het functie-
huis en functieboek zijn hierop aangepast. De functies zijn opnieuw gewaardeerd. 
      
Informatievoorziening
RMN werkt continu aan verbeteren van de geautomatiseerde processen, versterken 
van de planning- en controlcyclus, meten en verbeteren van de prestaties bij de  
uitvoering van de dienstverlening en snellere dataprocessing door invoering van 
boordcomputers. In 2019 zijn de servers (on premises) vervangen door een platform 
in de cloud met desktops voor de gebruikers en is SharePoint ingevoerd als document-
managementsysteem.        
       

Corona-maatregelen      
Alvast een blik op 2020. In het boekjaar 2020 heeft RMN te maken met de gevolgen 
van de verspreiding van het coronavirus. De gevolgen zijn onder andere een verandering 
in de wijze van werken (inzet van digitale communicatiemiddelen) en de werkplek 
(thuiswerken), waarbij RMN de richtlijnen van de overheid volgt.    
       
Daarnaast hebben de maatregelen van het RIVM impact op de toegankelijkheid van 
de recyclingstations. Vanwege de voorgeschreven 1,5 meter afstand kunnen maar 
een beperkt aantal voertuigen tegelijk worden toegelaten, waardoor lange wachtrijen 
ontstaan en de verkeersveiligheid in het geding komt. Door het thuiswerken in com-
binatie met het sluiten van de horecagelegenheden wordt meer thuis geconsumeerd, 
met meer aanbod van huishoudelijk afval tot gevolg. Daarnaast nemen veel mensen 
de gelegenheid te baat om huis, tuin en schuur op te ruimen, waardoor extra grof 
afval wordt aangeboden met bijplaatsingen tot gevolg. Om aan deze effecten het 
hoofd te bieden, zijn de openingstijden van de recyclingsstations verruimd, zijn  
verkeersregelaars ingezet en is gezorgd voor extra capaciteit op de recyclingstations 
en bij het ophalen van grof afval. Ter ontlasting van de organisatie wordt in 2020 
geen zomerinzameling gft gereden.      
      
RMN verwacht haar activiteiten in het huidige boekjaar te kunnen voortzetten op 
basis van de beschreven impact, genomen maatregelen, huidige financiële positie en 
afspraken met de gemeenten.        
     
De financiële impact van de coronacrisis tot op het moment van het opmaken van 
de jaarrekening wordt op de volgende pagina weergegeven. Deze kosten worden 
afzonderlijk gefactureerd aan de betreffende gemeenten.    
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Omschrijving Baarn Bunnik IJsselstein Nieuwegein Soest Zeist Totaal

Inzameling

Exra inzet inzameling   1.218   41.489   1.312   3.940   6.436   30.173   84.568 

Extra inzet bijplaatsingen   11.527   53.979   3.202   12.957   81.665 

Extra containerdistributie   5.427   1.356   6.783 

Vervallen zomerinzameling gft   -69.000   -58.000   -65.500   -192.500 

Recyclingstations

Verkeersregelaars   9.961   3.123   29.270   42.354 

Extra inzet/opening   2.764   17.858   8.938   29.559 

Openbare ruimte

Prullenbakken/zwerfafval   1.086   2.085   28.702   12.544   10.890   55.307 

Begraafplaats   11.061   11.061 

Vervallen evenementen   -9.620   -6.034   -15.654 

Verwerkingskosten

Fijn restafval   -4.416   500   23.244   34.823   9.479   27.878   91.508 

Grof restafval   -1.827   6.297   -704   11.184   3.083   -3.120   14.913 

Organisatiekosten

Schoonmaak en desinfectie   1.150   1.150   1.150   1.150   1.150   1.150   6.900 

Bescherming

  -2.789   54.285   76.633   35.469   231   52.636   216.464 

Overzicht financiële impact van de coronacrisis (alle bedragen in euro’s)
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VERBONDEN PARTIJEN       
RMN is een verbonden partij voor de deelnemende gemeenten Baarn, Bunnik,  
IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist. De deelnemende gemeenten hebben een 
grote inbreng in het financiële beleid van RMN. Zo hebben zij inspraak in de begroting  
en de rekening voordat het algemeen bestuur deze vaststelt. Elke gemeente is verte-
genwoordigd in het algemeen bestuur.  
    
Daarnaast heeft RMN een bestuurlijk belang in de Stichting Inkoop Bureau Midden 
Nederland (IBMN). Dit is een samenwerkingsvorm tussen een aantal overheidsin-
stanties in Midden-Nederland, met het doel om gemeenschappelijk in te kopen met 
toepassing van de wettelijke regels en voorschriften voor overheidsorganisaties.  
Deze onafhankelijke stichting werkt voor kleine en middelgrote gemeenten en publieke 
organisaties die hieraan gelieerd zijn. IBMN is gevestigd in Vianen. 
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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   
Voor zover bij de afzonderlijke posten niets anders is vermeld, zijn de activa en 
passiva gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Baten en lasten 
worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.   
 
VASTE ACTIVA        
Voor de vaste activa geldt het volgende.       
          
Materiële vaste activa       
Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgings-
prijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaf-
fingskosten 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 jaarlijkse afschrijvingen die op de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigings-
prijs zijn toegepast, corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte 
toekomstige gebruiksduur van de geactiveerde activa (kortste van de geschatte eco-
nomische levensduur óf technische gebruiksduur). 

De afschrijvingstermijnen zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 29 november 
2000. De afschrijvingen worden berekend volgens de liniaire methode en vangen aan 
in het nieuwe eerste volledige jaar na aanschaf. Afschrijvingen geschieden daarnaast 
onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Op gronden wordt niet afgeschreven. 
Eventuele boekwinsten of boekverliezen bij inruil of afstoting van een kapitaalgoed 
zijn als incidentele baten of lasten in de jaarrekening verwerkt.    
      
Duurzame waardevermindering van vaste activa   
Het bestuur beoordeelt op iedere balansdatum of een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien hiervoor aanwijzingen zijn, wordt 
de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde van het individuele actief te bepalen, wordt van de kasstroom-
generende eenheid waartoe het actief behoort de realiseerbare waarde bepaald. 
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief 
hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de bedrijfswaarde 
of de directe opbrengstwaarde, al naar gelang welke hoger is. Een bijzonder waar-
deverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in het overzicht van baten en 
lasten, met gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. 
          
Buiten gebruik gestelde vaste activa      
Indien een vast actief buiten gebruik is gesteld, heeft op het moment van buiten-
gebruikstelling 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    
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 machines, apparaten en installaties: 5 - 15 jaar    
 overige materiële vaste activa, waaronder:    

 – inventarissen: 5 jaar    
 – automatisering: 3 - 5 jaar    
 – software: 3 - 5 jaar

Tweedehands ingekochte voertuigen worden op basis van de resterende  
economische levensduur afgeschreven.      
    
VLOTTENDE ACTIVA       
Voor de vlottende activa geldt het volgende.     
         
Voorraden
Onderhoudsartikelen en grijpvoorraad worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of ver-
vaardigingsprijs, worden de onderhoudsartikelen en grijpvoorraad tegen deze lagere 
marktwaarde gewaardeerd.       
     
Uitzettingen met een rentetypische looptijd van minder dan een jaar  
De uitzettingen met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar worden ge-
waardeerd tegen verkrijgingsprijs. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening 
in mindering gebracht, die bepaald wordt via een individuele beoordeling van de 
openstaande vordering.        
          
Liquide middelen        
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.   
     
Overlopende activa        
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Voor verwachte 
oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht, die bepaald wordt via een 
individuele beoordeling van de openstaande vordering.

VASTE PASSIVA       
De vaste passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende 
balanshoofd anders is 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 zijn gewaardeerd op het nominale bedrag 
van de betrokken verplichting of het voorzienbare verlies.    
        
De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voor-
ziening, 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 een jaar 
De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom)  
verminderd met het totaal van de aflossingen die zijn gedaan. De vaste schulden 
hebben een rentetypische looptijd van een jaar of langer.    
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Vlottende passiva       
De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het  
betreffende balanshoofd anders is vermeld.     
         
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar 
zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.      
          
Overlopende passiva       
De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.    
        
Vennootschapsbelasting
Onder baten en lasten valt ook de heffing van de vennootschapsbelasting.  
Deze heffing is geraamd en verantwoord op basis van de fiscale grondslag. 
 
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING     
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de 
geleverde prestaties en de lasten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op 
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.  
       
Baten        
De baten betreffen de verrekening van alle kosten met de deelnemende gemeenten 
door middel van de DVO-jaarafrekeningen voor zowel de basistaken als de additi-
onele taken. De diverse opdrachten betreffen separaat uitgevoerde opdrachten en 
doorbelasting van lasten.        
       
Lasten        
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen 
en waardering en worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 
        
Incidentele baten en lasten
Onder incidentele baten en lasten worden verstaan: baten en lasten die voortvloeien 
uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de gewone 
bedrijfsuitoefening en daarom naar verwachting zelden voorkomen. 

Vennootschapsbelasting
RMN verrekent alle kosten met de deelnemende gemeenten door middel van de 
DVO-jaarafrekeningen. Hierdoor hebben we na het opstellen van de DVO-eindaf-
rekening geen bedrijfsresultaat, uitgezonderd eventueel op de reserve af te boeken 
kosten. We betalen vennootschapsbelasting over afvalstromen met waarde.  
    
Programma        
RMN heeft de activiteiten op het terrein van duurzaam en professioneel integraal 
beheer van de openbare ruimte in één programma opgenomen. De toelichting op  
de gerealiseerde baten en lasten is daarom op programmaniveau opgenomen in  
de jaarrekening.        
        
Overhead        
De kosten van overhead worden doorbelast aan de producten, op basis van een toe-
slag 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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OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2019 

BATEN (alle bedragen in euro’s)

Wijziging

Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

Basistaken

Gemeente Baarn  2.771.700  2.569.000  2.356.000  2.385.400

Gemeente Bunnik  1.696.800  1.614.000  1.572.000  1.504.200 

Gemeente IJsselstein  3.757.300  3.599.000  3.266.000  3.223.600 

Gemeente Nieuwegein  4.166.400  4.098.000  3.886.000  3.651.000 

Gemeente Soest  4.355.600  4.118.000  4.198.000  3.944.100 

Gemeente Zeist  6.566.500  6.439.000  6.080.000  5.704.000 

Basistaken  23.314.300  22.437.000  21.358.000  20.412.300

Additionele taken

Gemeente Bunnik  219.800  223.000  222.000  215.300 

Gemeente IJsselstein  2.863.200  2.868.000  2.912.000  2.827.000 

Additionele taken  3.083.000  3.091.000  3.134.000  3.042.300
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BATEN VERVOLG (alle bedragen in euro’s)

Wijziging

Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

Aanvullende taken

Diverse opdrachten  334.500  206.000  206.000  512.600

Financiering  38.700  36.000  36.000  20.400

 373.200  242.000  242.000  533.000

Totaal baten  26.770.500  25.770.000  24.734.000  23.987.600

63



LASTEN (alle bedragen in euro’s)

 Wijziging

Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018

Personeel  10.165.300  9.765.000  9.506.000  9.800.200

Algemeen  1.109.100  817.000  683.000  933.300

Huisvesting  601.200  572.000  568.000  580.800

Materieel  5.381.700  5.829.000  5.895.000  5.470.000

Directe kosten  982.900  961.000  838.000  1.023.700

Verwerking  5.727.600  4.735.000  4.110.000  3.334.900

Additionele taken  3.083.000  3.091.000  3.134.000  3.042.300

Totaal lasten  27.050.800  25.770.000  24.734.000  24.185.200

Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten  -280.300 - -  197.600

Mutatie reserves - 280.300  -  -  197.600

Gerealiseerde resultaat - - -
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TOELICHTING OP OVERZICHT VAN
BATEN EN LASTEN 2019
LASTEN
Wat lasten betreft, geldt het volgende.

WNT-verantwoording 2019 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.  
Voor RMN is het algemeen bezoldigingsmaximum van toepassing. In 2019 is dit bezoldigingsmaximum 194.000 euro.        
 
1. Bezoldiging topfunctionarissen         
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionaris met een dienstbetrekking had in 2019 geen dienstbetrekking bij een andere WNT-plichtige  
instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris.        

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen  
zonder dienstbetrekking vanaf de dertiende maand van de functievervulling.     

ALGEMENE GEGEVENS    

Naam R.A. Schram

Functiegegevens secretaris-directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019 0101-3112

Deeltijdfactor in fte 1

Gewezen topfunctionaris? Nee

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja
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Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018    0101-3112

Deeltijdfactor 2018 in fte    1

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen    110.063

Beloningen betaalbaar op termijn    17.927

Totale bezoldiging 2018   127.990

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionaris zijn er geen overige functionarissen die in 2019 een bezoldiging 
boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op 
grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) of de WNT heeft 
plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.        

        
        

Bezolding

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen    111.632

Beloningen betaalbaar op termijn    19.090

Subtotaal    130.722

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum    194.000

 -/- Onverschuldigd betaald bedrag    N.v.t.

Totale bezoldiging    130.722

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan    N.v.t.
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Naam topfunctionaris

W.D. Catsburg Voorzitter AB/DB

M. Schouten Plaatsvervangend voorzitter AB/DB

P.J. Bekker Lid AB/DB

M. de Koning Lid AB

A.J. Dekker Lid AB

J. Vissers Lid AB

J. Eijbertsen Lid AB

N. Kundic Lid AB

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van 1.700 euro of minder

Personeel        
De personeelskosten zijn 400.300 euro hoger dan geraamd. Dit als gevolg van 
inhuur bij langdurige ziekte, exra inhuur van uitzendkrachten in verband met  
extra opdrachten en niet voorziene wijzigingen bij de implementatie van 
VANG-maatregelen (Van Afval Naar Grondstof).     
     
Algemeen
De stijging van de algemene kosten met 292.100 euro houdt verband met het 
rechtstreeks in de lasten verwerken van projectkosten voor de vervanging van de 
servers door een IT-platform in de cloud en projectkosten voor de invoering van 
documentmanagementsysteem SharePoint. Daarnaast is vacatureruimte op de 
afdeling IT ingevuld met onsite support door een externe partij. Ook zijn de kosten 
van de accountant en de kosten voor het ontwikkelen en het gebruik van de diverse 
informatievoorzieningsystemen gestegen. 

Huisvesting        
De kosten van huisvesting zijn 29.200 euro hoger dan geraamd door inhuur van 
kantinepersoneel, hogere energiekosten en hogere kapitaallasten door aanpassingen 
aan de gebouwen.        
          
Materieel        
De kosten van materieel vallen 447.300 euro lager uit door uitgestelde investeringen 
in ondergrondse containers en voertuigen. Een gevolg hiervan is dat minder onder-
grondse containers in beheer worden genomen en de onderhoudskosten van de 
ondergrondse containers lager uitvalllen dan geraamd.    
         
Directe kosten        
De directe kosten zijn 21.900 euro hoger dan geraamd, voornamelijk als gevolg van 
het uitbesteden van werkzaamheden.     
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Verwerkingskosten
De verwerkingskosten zijn 992.600 euro hoger dan geraamd, als gevolg van een 
verslechterde marktonwikkeling in de prijs voor oudpapier, minder afzetmogelijk  -
heden voor ingezameld verpakkingsmateriaal en hogere vermarktingskosten. 
 
De verwerkingskosten zijn gesaldeerd opgenomen. Uitsplitsing naar baten en lasten 
leidt tot een verschuiving van ruim 1,3 miljoen euro.   
 
Additionele kosten
De kosten van de additionele taken zijn 8.000 euro lager dan geraamd. Dit betreft 
kosten van de taken in het openbaar groen en van het onderhoud van kleine civiele 
werken voor de gemeenten IJsselstein en Bunnik.      
 
BATEN        
Wat baten betreft, geldt het volgende.     
 
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, conform besluit van het algemeen bestuur wordt verrekend met 
de reserve van de gemeente.       
 

Additionele taken       
De kosten van de additionele taken zijn verrekenbaar en worden op basis van nacal-
culatie in rekening gebracht bij de gemeenten IJsselstein en Bunnik. De werkelijke 
baten voor Bunnik zijn lager als gevolg van het invullen van een taakstelling.  
        
Diverse opdrachten       
De hogere omzet van 128.500 euro houdt verband met opbrengsten van verkocht 
afgeschreven materieel.       
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(in euro’s)

Incidentele baten Incidentele lasten

Omschrijving Werkelijk Geraamd Omschrijving Werkelijk Geraamd

Verkoop activa 158.000 0 Ontwikkelingsbudget 144.000 64.000

Omzet derden 5.000 135.000 Inhuur personeel 110.000 0

Omzet DVO-afrekening 156.000 Advieskosten accountant 22.000 0

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen

Mutaties reserves  280.200 0 Mutaties reserves  

Saldo 599.300 135.000 Saldo 276.000 64.000

Gecorrigeerd resultaat voor incidentele baten -252.300

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN  
EN LASTEN 2019

Toelichting:
 Inhuur personeel betreft vervanging wegens langdurige uitval van het hoofd Personeel & Organisatie.  
 Verkoop activa betreft verkoop van afgeschreven en vervangen voertuigen.  
 Omzet derden betreft een correctie wegens niet doorgaan van ‘fase II invoering voorzieningen gft bij hoogbouw’.  
 Ontwikkelkosten betreft kosten voor een proof of concept voor een nieuwe integrale dashboardrapportagetool.  
 Advieskosten accountant betreft een eenmalige inzet van het auditreadinessteam.      
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
Voor bestemming van het gerealiseerde resultaat 31-12-2019 31-12-2018

ACTIVA (alle bedragen in euro’s)

Vaste activa

Materiële vaste activa

Investering met economisch nut  13.988.100  12.176.000 

Totaal vaste activa  13.988.100  12.176.000 

Vlottende activa

Voorraden

Grond- en hulpstoffen  144.700  137.800 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Uitzettingen in ‘s rijksschatkist  160.600  39.600 

Overige vorderingen  877.600  1.011.800 

Overlopende activa 

De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkerin-
gen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van overige 
Nederlandse overheidslichamen

 2.270.900  461.500 

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen  
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen  671.600  735.700 

Liquide middelen

Bank  240.100  55.300 

Kas  3.900  4.000 

Totaal vlottende activa  4.369.400  2.445.700 

TOTAAL ACTIVA  18.357.500  14.621.700 
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PASSIVA (alle bedragen in euro’s) 31-12-2019 31-12-2018

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve  597.700  878.000 

Bestemmingsreserve  15.600  15.600 

Gerealiseerd resultaat  -  - 

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud  47.700  79.400 

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

Binnenlandse banken  9.930.000  7.170.000 

Totaal vaste passiva  10.591.000  8.143.000 

Vlottende passiva

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

Kasgelden aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel 
a, van de Wet financiering decentale overheden

 3.500.000  1.000.000 

Banksaldi  240.000  2.222.800 

Overige schulden  1.907.400  1.489.300 

Overlopende passiva   

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend 
begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende 
arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

 1.637.100  1.233.200 
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De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschot-
bedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter 
dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

 375.100  402.700 

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende 
begrotingsjaar komen

 106.900  130.700 

Totaal vlottende passiva  7.766.500  6.478.700 

TOTAAL PASSIVA  18.357.500  14.621.700 
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TOELICHTING OP DE BALANS
Vaste activa (alle bedragen in euro’s)

Materiële vaste activa Boekwaarde 31-12-2019

Investering met economisch nut:
Grond en terreinen  750.000 

Gebouwen  2.004.300 

Vervoermiddelen  8.046.700 

Machines, apparaten en installaties 2.828.900

Overige materiële vaste activa 358.200

 13.988.100 

Boekwaarde
31-12-2018

Des-
investeringen Investeringen Afschrijvingen Boekwaarde 

 31-12-2019

Grond en terreinen  750.000  -  -  -  750.000 

Gebouwen  2.035.500  -  101.400  132.600  2.004.300 

Vervoermiddelen  6.657.600  -4.000  2.731.300  1.338.200  8.046.700 

Machines, apparaten en installaties  2.504.700  -  498.500  446.800  2.556.400 

Overige materiële vaste activa  228.200  -  205.700  75.700  358.200 

 

 12.176.000  -4.000  3.809.400  1.993.300  13.988.100 

De investeringen zijn gefinancieerd door het aantrekken van een vaste lening van drie miljoen euro met een looptijd van tien jaar met aflossing op einddatum.   
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar   
In de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn de over-
tollige 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 2019 160.567 euro. 
          
Er wordt geen voorziening wegens oninbaarheid van de vorderingen aangehouden. 
 
   

Overige vorderingen
De overige vorderingen bestaan uit openstaande facturen aan deelnemende gemeen-
ten en creditfacturen van leveranciers.      
 
Overlopende activa
Dit betreft diverse voorgeschoten bedragen voor de deelnemende gemeenten en de 
afrekeningen van AVU en Nedvang.      
 

Toelichting:
  De algemene reserve wordt aangehouden om financiële tegenvallers te kunnen 

opvangen.       
  De bestemmingsreserve regionale samenwerking is gevormd ter stimulering  

van samenwerking in de regio.      
  Het tekort is conform besluit van het algemeen bestuur direct in mindering  

gebracht op de algemene reserve.       
       

VASTE PASSIVA

Saldo
31-12-2018

Toevoeging
2019

Onttrekking
2019

Saldo 
31-12-2019

Algemene reserve  878.000 -  -280.300  597.700 

Reserve regionale samenwerking  15.600  - -  15.600 

Nog te bestemmen resultaat  -  - - - 

 893.600  -  -280.300  613.300 

Bank- en kassaldi  
Het bank- en kassaldi bestaat uit:  
Bank  240.100
Kas 3900
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Voorzieningen Saldo
31-12-2018

Toevoeging
2019

Onttrekking
2019

Saldo 
31-12-2019

Groot onderhoud 79.400  17.100  48.800  47.700 

79.400  17.100  48.800  47.700 

De voorziening groot onderhoud is gevormd in verband met werkzaamheden aan de opstallen aan de Zandbergenlaan in Zeist.      
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TABEL SCHATKISTBANKIEREN 2019

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (alle bedragen x 1000 euro)

(1) Drempelbedrag 250

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2) Kwartaalcijfer op dagbasis van buiten de rijksschatkist aangehouden middelen  40  31  30  204 

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag  210  219  220  46 

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag - - - -

(1) Berekening drempelbedrag

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar  25.770 0 0 0

(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen  25.770 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

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis van buiten de rijksschatkist aangehouden middelen Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a) Som van de per dag buiten de rijksschatkist aangehouden middelen  
(negatieve  bedragen tellen als nihil)

 3.629  2.856  2.769  18.770 

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 91 92

(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis van buiten de rijksschatkist aangehouden middelen  40  31  30  204 
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Overige schulden       
De overige schulden bestaan uit verplichtingen aan leveranciers.

Overlopende activa    
De overlopende activa bestaan uit belastingen en premies sociale lasten en de  
aflossingsverplichting van een geldlening.      
     
Ultimo 2019 bestaan de volgende niet in de balans opgenomen rechten en  
verplichtingen:     
  investeringsverplichtingen in voertuigen, ondergrondse containers en automatisering 

voor een totale waarde van 2.132.000 euro;   
  huurovereenkomst voor de grond en opstallen aan de Lange Brinkweg 79 in Soest 

ter grootte van circa 10.000 vierkante meter voor een bedrag van 114.000 euro 
per jaar tot 1 juni 2020;      

  huurcontract voor een kantoorpand aan de Lange Brinkweg 81 in Soest voor een 
bedrag van 209.000 euro per jaar tot en met 30 april 2018, waarna de overeen-
komst wordt voortgezet voor aansluitende perioden van twee jaar; 

  huurovereenkomst voor terreinen en opstallen aan de Kamerlingh Onneslaan 26 
in IJsselstein voor een bedrag van 64.000 euro per jaar tot en met 31 december 
2018, met stilzwijgende verlenging voor aansluitende perioden van vijf jaar;

  huurovereenkomst voor 866 vierkante meter bedrijfsterrein aan de Zuidergracht 
62 in Soest voor een bedrag van 38.000 euro per jaar tot en met 30 september 
2022, met aansluitende verlenging voor perioden van vijf jaar;  

   huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte van circa 665 vierkante meter en het 
bij het object behorende buitenterrein aan de Archimedesstraat 4 in IJsselstein 
met een huur van 53.000 euro per jaar en einddatum van 30 september 2021, 
met verlenging voor aansluitende perioden van vijf jaar;

  licentie- en onderhoudsovereenkomsten voor hard- en software en ondersteuning 
op locatie voor een bedrag van 420.000 euro over de resterende looptijd van de 
contracten;       

 diverse opdrachten aan leveranciers ter waarde van 269.000 euro.  
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OVERZICHT TAAKVELDEN
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 treasuryfunctie zijn op basis van een rekenrente doorbelast aan de taakvelden.

Baten taakvelden (alle bedragen in euro’s) Baarn Bunnik IJsselstein Nieuwegein Soest Zeist Totaal

200 Verkeer, vervoer en waterstaat
210 Verkeer en vervoer

Verkeersborden 56.700 84.500
Verkeersregelinstallaties (VRI) 8.200
Wegen 112.700
Bruggen 1.000 77.000
Gladheid 112.500 83.400 105.900 205.200 233.800

Straatreiniging 299.000 383.200 808.400 688.000 1.059.200
Evenementen 49.000

411.500 524.300 1.245.700 0 893.200 1.293.000 4.367.700
500 Sport, cultuur en recreatie
520 Sportaccommodaties 109.400 109.400

570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 1.991.500
Openbaar water 9.100
Speelvoorzieningen 5.500 122.900
Overige algemene taken 18.200 81.200

0 23.700 2.204.700 0 0 0 2.228.400

700 Volksgezondheid en milieu

720 Riolering

Kolken 72.000 20.400 83.000 97.000 107.000

Pompen en gemalen 16.300 6.900

72.000 36.700 89.900 0 97.000 107.000 402.600
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Baten taakvelden (vervolg) Baarn Bunnik IJsselstein Nieuwegein Soest Zeist Totaal

730 Afval
Gft inzamelen 399.400 235.600 336.300 738.500 714.100 922.600
Restafval inzamelen 602.100 371.800 1.000.200 2.026.200 936.200 1.847.100
Grof afval inzamelen 9.300 29.000 53.100 133.000 58.900 187.200
Papier inzamelen 43.000 52.800 72.100 50.700 39.800 87.800
Overige fracties inzamelen 289.000 130.800 203.200 263.300 302.600 342.600
Klein chemisch afval inzamelen 19.800 12.400 25.800 22.900 127.900 140.700
Recyclingstation 730.300 435.600 863.800 739.800 733.200 1.037.300
Overig 181.400 63.900 173.700 192.000 443.600 567.500

2.274.300 1.331.900 2.728.200 4.166.400 3.356.300 5.132.800 18.989.900
740 Milieubeheer

Ongediertebestrijding 13.900 0 31.700 9.100 33.700 88.400

750 Begraafplaatsen en crematoria 210.900 210.900

2.771.700 1.916.600 6.620.500 4.166.400 4.355.600 6.566.500 26.397.300
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Lasten taakvelden (alle bedragen in euro’s) Baarn Bunnik IJsselstein

200 Verkeer, vervoer en waterstaat
210 Verkeer en vervoer

Verkeersborden 46.220 68.881
Verkeersregelinstallaties (VRI) 6.684
Wegen 91.869
Bruggen 815 62.768
Gladheid 91.706 67.985 86.326

Straatreiniging 243.734 312.370 658.978
Evenementen 39.943
Directe kosten 335.440 427.390 1.015.448
Overhead 76.060 96.910 230.252

411.500 524.300 1.245.700
500 Sport, cultuur en recreatie
520 Sportaccommodaties 89.179

570 Openbaar groen en recreatie 1.623.397
Openbaar water 7.418
Speelvoorzieningen 4.483 100.184
Overige algemene taken 14.836 66.191
Directe kosten 0 19.319 1.886.369
Overhead 0 4.381 427.731

0 23.700 2.314.100
700 Volksgezondheid en milieu
720 Riolering

Kolken 58.692 16.629 67.659
Pompen en gemalen 13.287 5.625
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Lasten taakvelden (vervolg) Baarn Bunnik IJsselstein

730 Afval
Gft inzamelen 325.576 192.052 274.139
Restafval inzamelen 490.810 303.078 815.326
Grof afval inzamelen 7.581 23.640 43.285
Papier inzamelen 35.052 43.041 58.773
Overige fracties inzamelen 235.582 106.623 165.641
Klein chemisch afval inzamelen 16.140 10.108 21.031
Recyclingstation 595.313 355.085 704.138
Overige inzamelkosten 147.871 52.089 141.594

740 Milieubeheer

Ongediertebestrijding 11.331 25.841

750 Begraafplaatsen en crematoria 171.918

Directe kosten 1.923.948 1.115.632 2.494.969
Overhead 436.252 252.968 565.731

2.360.200 1.368.600 3.060.700

 Totaal 2.771.700 1.916.600 6.620.500
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Lasten taakvelden (vervolg) Nieuwgein Soest Zeist Totaal

200 Verkeer, vervoer en waterstaat
210 Verkeer en vervoer

Verkeersborden

Verkeersregelinstallaties (VRI)

Wegen

Bruggen

Gladheid 167.271 190.585

Straatreinigen 560.832 863.421

Evenementen

Directe kosten 0 728.104 1.054.006
Overhead 0 165.096 238.994

0 893.200 1.293.000 4.367.700
500 Sport, cultuur en recreatie

520 Sportaccommodaties

570 Openbaar groen en recreatie

Openbaar water

Speelvoorzieningen

Overige algemene taken

Directe kosten 0 0 0
Overhead 0 0 0

0 0 0 2.337.800
700 Volksgezondheid en milieu
720 Riolering

Kolken 79.071 87.222

Pompen en gemalen 
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Lasten taakvelden (vervolg) Nieuwgein Soest Zeist Totaal

730 Afval

Gft inzamelen 601.998 582.108 752.069
Restafval inzamelen 1.651.683 763.156 1.505.687
Grof afval inzamelen 108.417 48.013 152.598
Papier inzamelen 41.329 32.443 71.571
Overige fracties inzamelen 214.632 246.668 279.275
Klein chemisch afval inzamelen 18.667 104.259 114.693
Recyclingstation 603.058 597.677 845.568
Overige inzamelkosten 156.511 361.606 462.605

740 Milieubeheer 7.418 27.471

Ongediertebestrijding

750 Begraafplaatsen en crematoria

Directe kosten 3.396.295 2.822.420 4.298.762

Overhead 770.105 639.980 974.738

4.166.400 3.462.400 5.273.500 19.691.800

 Totaal 4.166.400 4.355.600 6.566.500 26.397.300
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