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Algemeen

1. Opening 12.05 uur door WDC

1.1 Vaststellen agenda

Het proces van afschaffen kadernota / vervangen door kaderbrief wordt toegevoegd bij
agendapunt 3.3.

Agenda vastgesteld

2. Mededelingen / stand  an zaken / ingekomen stukken

2.1 Voortgangsinformatie

• Corona

De aangescherpte maatregelen naar aanleiding van de persconferentie van Rutte zijn voor de
interne bedrijfsvoering doorgevoerd. Voor de dienstverlening heeft dit geen gevolgen.

• Voorbereiding kerstvakantie: extra (zwerf)afval.
Er is met de beleidsmedewerkers van de RMN-gemeenten geschakeld over de te verwachten
extra drukte, bijplaatsen grofvuil etc. en daarop geanticipeerd. Het is nog niet duidelijk wat
deze lockdown verder voor gevolgen heeft.
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• BTW-plicht op afvalfondsgelden
Als overheidsbedrijf doet RMN een dienst voor het afvalfonds en daarom is deze dienst BTW-
plichtig. Dit geldt ook voor wit- en bruingoed. Dit heeft vooralsnog geen gevolgen voor de
Vpb. Hierbij wordt als gemeente een deel van de inkomsten gemist. De VNG gaat ervan uit
dat dit gecompenseerd wordt vanuit de algemene uitkering, maar het bestuur voelt zich niet
voldoende gesteund door de VNG en wil dit in AVÜ-verband aanpakken.

Actie: Vanuit het bestuur wordt een verzoek bij de AVU neergelegd om een briefte sturen naar VNG
m.b.t. de BTW-plicht op afvalfondsgelden. Inmiddels overleg gevoerd met de AVU. AVU komt met
voorstel voor reactie in bestuur van AVU in februari 2021.

2.2 120-073 Gemeente Bunnik - aanwijzing J.C.H. Rensen lid AB RMN

Jocko Rensen wordt welkom geheten door de voorzitter namens het bestuur en hij stelt zich voor.

3. Notulen

3.1 Verslag Algemeen Bestuur d.d. 08-07-2020

Vanuit de actielijst: Toelichting op afwijking van DVO opnemen in jaarrekening.
RS pakt dit op.

RS vraagt het Bestuur of er kans is dat de zomerinzameling GFT afgeschaft wordt in verband met het
opstellen van de afvalkalender. De betreffende wethouders vinden het hier nog te vroeg voor.

Verslag is vastgesteld.

3.2 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 16-09-2020
AB heeft kennis genomen van de Besluitenlijst

3.3 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 18-11-2020
AB heeft  ennis genomen van de Besluitenlijst

3.3.1. Proces afschaffen kadernota / vervangen door kaderbrief

Vanuit AB (Soest/Baarn) is aangegeven dat ze verbaasd waren dat DB dit kan besluiten en moet het
geen AB besluit zijn. Het DB kan dit besluiten en om het AB niet te verrassen is het besluit vooraf aan
alle betrokken wethouders meegedeeld. Door de kadernota te vervangen door een kaderbrief wordt
de tijd waarop de raden kunnen reageren op de ontwerp begroting verlengd, waardoor de raden
juist hier zorgvuldiger kunnen reageren. Dit proces is gepolst bij de raadsrapporteurs in Zeist en die
reageerden wel enthousiast; meer ruimte voor reactie bij de veel belangrijkere ontwerp begroting en
ontlasting van werkdruk bij RMN.

AB stelt vast dat de Kaderbrief een pilot wordt. Wordt over drie jaar (kader / begroting 2025)
geëvalueerd.
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Ter bespreking

4.1 Presentatie grondstoffenontwikkeling door Rob Schram

RS geeft een presentatie van de grondstoffenontwikkeling en afvalontwikkeling van de afgelopen vijf
jaar, waarbij kort stil gestaan wordt bij de resultaten per  emeente. Textielverwerking zou grote
aandacht moeten krijgen aangezien hiervan een zeergrote hoeveelheid in het restafval zit. Dit heeft
ook een enorme Co2 impact. Het Bestuur kan deze presentatie ook goed gebruiken naar de raden.

Actie: RS deelt het plaatje van de inhoud van een kliko met de leden van het Bestuur.

Actie: De presentatie grondstoffenontwikkeling wordt ge eeld met het Bestuur en meegestuurd met
het verslag.

Ter besluitvorming

5.1 Regionale bestuurlijke  isie op grondstoffeninzameling (V20-048)
Het bestuur geeft complimenten voor de visie. Het tempo van de visie helpt ook bij de eventuele
keuze voor DIFTAR.

Actie: RS neemt met Frans van Dijk AVI) op wat de scope van de toe eze de fact sheet Bron-
nascheiding is. De bedoelde nota gaat over de voor- en nadelen c.q. gevolgen van bron- en

nascheiding. Deze komt in januari 2021.

Het algemeen bestuur stelt de regionale bestuurlijke visie op grondstoffeninzameling vast.
Elke gemeente wordt verzocht deze visie door haar gemeenteraad te laten vaststellen of de
gemeenteraad met de visie te laten instemmen, uiterlijk in Q2 2021. Het concept raadsvoorstel
hiervoor wordt opgesteld door Viona de Bruyn.
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Ter kennisname

6.1 Presentatie proces plaatsing ondergrondse containers

door Stefan van Dam (Asset- & Projectmanager RMN)
Stefan van Dam geeft een presentatie over het proces van het plaatsen  an ondergrondse
containers.

Actie: De presentatie wordt gedeeld met het Bestuur en meegestuurd met het verslag.

6.2 Jaarverslag RMN 2019 (V20-041)

Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van het Jaarverslag RMN 20219.

6.3 Acountantsverslag RMN 2019 (V20-042)

Actie: De aanbevelingen van de accountant worden voor het DB in een actielijst met tijdlijn gezet,
zodat hier periodiek naar gekeken kan worden.

Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van het accountantsverslag RMN 2019.

7. Concept raadsinformatiebrief (nazending)
Het bestuur bespreekt de concept raadsinformatiebrief, maar besluit deze niet vanuit RMN te laten
versturen. Iedere gemeente bekijkt over welke onderwerpen zij haar raad wil informeren.

In ieder AB wordt geïnventariseerd of en over welke onderwerpen er behoefte is aan een
raadsinformatiebrief.

8. Rondvraag en Sluiting

Actie: Besluitenlijst wordt na de vergadering rond estuurd naar de AB-leden.
Na akkoord wordt deze besluitenlijst doorgestuurd naar de beleidsmedewerkers.
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