
\
RMM
REINIGINGSBEDRIJF

Verslag Algemeen Bestuursvergadering RMN
Woensdag 29 januari 2020
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Genodigden: Dhr. W.D. Catsburg
Mevr. N. Kundic
Dhr. P. Dekker
Mevr. J. Vissers
Mevr. M. Schouten
Mevr. A. Dekker
Dhr. R.A. Schram
Dhr I. Geerits

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

Afwezig:
Notulist: Dhr. I. Geerits
Locatie: Kantoor RMN, Vergaderkamer 0.9B
Secretariaat: Verslag voor archief

Verslag ter kennisname MT-leden

Het aldus vastgestelde  erslag is wordt door de voorzitter en secretaris getekend en gearchiveerd.
De openbare besluité  worden per brief aan de colleges van de deelnemende gemeenten meegedeeld
Voor gezien getekent  Voor akkoord getekend
door secretaris direcl
d.d.

door voorzitter
d.d.

Nr Onderwerp: Besluit - Actie

1. Opening WDC opent de vergadering en vertelt over de
presentatie in het DB door de werkgroep over de
aanpak om te komen tot een gemeenschappelijke
visie op grondstoffen. Samenvattend:

• Maatwerk is mogelijk, maar beperkt.
• Q 3 in raad, Q 2 conceptvisie naar

gemeenten (voor de zomer).
• Externe hulp toegezegd.
• Betrek de bestuurders erbij.
• Circulariteit in visie meenemen.
• Samenstelling project- en stuurgroep.
• Geen plan/ visie vanuit RMN, maar vanuit

gemeenten. RMN wordt betrokken om de
uitvoering ic de uitvoerbaarheid te
beoordelen/ te borgen.
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Het project wordt getrokken door een werkgroep.
Voor de bestuurders als opdrachtgevers is RS
aanspreekpunt.
NK heeft het idee dat de discussie opnieuw gevoerd
wordt. We hadden als bestuur toch besloten dat er
een plan zou komen. Wil dat de invulling, de
uitwerking van de bouwstenen, gereed komt.
WDC reageert dat we al een regionaal plan hadden,
maar de looptijd is voorbij. Het is nu zaak te
harmoniseren en te standaardiseren. MS vult aan dat
het zaak is om voor de komende jaren de
doelstellingen niet aan te passen, het om een plan
van aanpak gaat om tot de invulling van de
bouwstenen te komen.
AD roept op om tot meer eenheid te komen, het moet
een gezamenlijk product zijn van alle RMN
gemeenten.
De bestuurders zijn van mening dat de communicatie
verbeterd moet worden. De aanpak en planning had
direct met het AB gedeeld moeten worden.

Actie: Raadsinformatiebrief aan alle 6 raden met
daarin de stappen die tot nu toe genomen zijn.
Concept rondsturen.
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2. Mededelingen / stand van zaken / ingekomen
stukken

De volgende onderwerpen zijn besproken:

1. Voortgangsinformatie algemeen
Het document is doorgenomen en het AB heeft er
kennis van genomen.
AD geeft aan in het vervolg graag expliciet te horen
hoe het DB omgaat met opmerkingen van de
accountant. Daarom vanuit gemeente Bunnik hierover
een brief gestuurd.
WDC geeft aan de accountants tijdens controles
steeds kritischer worden.
RS heeft de accountant gevraagd of ede
rechtmatigheidsverklaring wel wordt afgegeven
wanneer een expliciet besluit genomen wordt dat
RMN (gemotiveerd) voor inkoop niet aanbesteedt. Het
antwoord was nee.
Voor de bestuurlijke dekking wel beter dat er een
besluit wordt genomen.
Actie: in volgende vergadering voorstel ter
besluitvorming.

2. Gespreksleidraad regionaal strategisch plan 18
december 2019

AB heeft er kennis van genomen. De genoemde actie
In Q4 een gezamenlijke bijeenkomst van
ambtenaren en bestuurders is achterhaald, er is
nog welk behoefte aan een dergelijke bijeenkomst
gedurende het proces.

3. Begrotingswijziging afhechten
In de vergadering bevestigd dat dit via de mail is
goedgekeurd.

4. Brief provincie AB beoordeling begroting 2020
119-171

Kennisgenomen van de brief.

3. Besluitenlijst dagelijks bestuur
d.d. 27-11-2019

De besluitenlijst stond ter vaststelling op de agenda,
dit moest zijn ter kennisname. De bestuurders hebben
er kennis van genomen.

3. Verslag algemeen bestuur
d.d. 10-7-2019

Verslag is vastgesteld.
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4.1 Afronden jaarverslag 2018 V20-001 AD vindt het punt van rechtmatigheid en daarmee het
onthouden van goedkeuring van de accountant een
serieus zorgpunt. WDC geeft aan dat deze uitkomst
van de controle geen verrassing meer was. RMN is
bezig met aanbesteding van de werkplaats. Achteraf
gezien had het DB hierover een meer expliciet besluit
nemen. RS vult aan dat daarom Inkoop Bureau
Midden Nederland nu betrokken is, om deze
processen en regelgeving goed te borgen, bij alle
inkoop en aanbestedingen.
MS vraagt hoe we nu er zeker van zijn door
inschakeling IBMN we de juiste stappen nemen.
Actie: proces inkoop toetsen bij accountant en in
volgende vergadering uitkomst agenderen.

4.2 Kadernota 2021 V19-047a WDC licht toe dat agendapunt ter vaststelling staat,
maar gezien hoeveelheid zienswijzen nu de verdere
aanpak bespreken. Als alle wijzigingen verwerkt
worden komt de herziene kadernota gelijktijdig met de
begroting. Voorstel is de ingediende zienswijzen
meenemen in de begroting. Daarnaast aparte brief
naar de raden sturen als reactie zienswijzen, hierin
opnemen hoe is omgegaan met de zienswijzen.
Actie: conceptbrief opstellen met formele reactie
zienswijzen en een herziene versie van de
kadernota opstellen, per mail akkoord vragen
bestuurders. Indien geen akkoord, dan
vergadering plannen.

RS wijst op druk organisatie door hoeveelheid
ambtelijke vragen.

Actie: evaluatie proces en principe kadernota.

JV wijst namens de raad van Baarn op de gewenste
bezuiniging van 1,4 % .
NK stelt dat in de zienswijze van Soest ook gevraagd
wordt 1 % te bezuinigen. Deze vraag wordt aan elke
gr gesteld.
RS legt uit dat verder bezuinigen niet verantwoord is,
RMN is bezig met efficiëntie en dat is een continu
proces. Ook volgens het rekenkameronderzoek is
RMN al lean and mean.
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5. Rondvraag AD benadrukt om binnen de GR RMN en de visie op
grondstoffen de gemeenschappelijkheid te zoeken en
te bewaken.
RS geeft aan blij te zijn met de betrokkenheid van
Monike van Duren (gemeente Bunnik) in het proces
om te komen tot een gemeenschappelijke visie.
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