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Verslag Algemeen Bestuursvergadering RMN
Woensdag 8 juli 2020
12.00 -14.00 uur

Genodigden: Dhr. W.D. Catsburg
Mevr. N. Kundic
Dhr. P. Dekker
Mevr. J. Vissers
Mevr. M. Schouten
Mevr. A. Dekker
Dhr. R.A. Schram

(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)

Afwezig:
Notulist:
Locatie:
Secretariaat:

Mevr. S. van Middendorp-Koops
Kantoor RMN, Vergaderkamer 0.9A/0.9B
Verslag voor archief
Verslag ter kennisname MT-leden

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

Nr Onder erp: Besluit - Actie

1. Opening WDC opent de vergadering.
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2. Mededelingen / stand van zaken / ingekomen 1. Voortgangsinformatie algemeen
stukken Het document is doorgenomen en het AB heeft er

kennis van genomen.
Voor de vacature Bestuursadviseur zijn drie
gesprekken gepland. Er is één kandidaat reserve.
WDC en Koen van Veen, gemeentesecretaris Soest,
zitten in de advies- en selectiecommissie. Daarna
volgt een assessment. Per 1 september 2020 zou
de Bestuursadviseur benoemd kunnen worden.

WDC maakt JV complimenten voor mooi resultaat
Baarn van restafvalvermindering door omgekeerd
inzamelen. Baarn heeft Infographic over
afvalstoffenheffing in ontwikkeling, deze geeft
inzicht voor inwoners. Bestuur wil inwoners bewust
maken van het bezuinigen op restafval.
In dit kader is door RS een memo naar alle
beleidsadviseurs gestuurd. Met nascheiding wordt
bespaard op logistieke kosten, maar vergoedingen
worden fors misgelopen. Op termijn wordt restafval
uit PMD gehaald.
Actie RS: inhoud Memo Nascheiding met
verdieping van de vergelijking opbrengst / kosten
van bron- en nascheiding meenemen in regionale
grondstofvisie.

Herijkte opdracht van regionale grondstofvisie. De
scope is duidelijker. De maatregelen in deze opdracht
zijn toepasbaar op RMN als uitvoeringsorganisatie.
NVRD geeft hierbij ondersteuning vanuit VANG-
gelden.

2. Zienswijzen P&C stukken gemeenten
AB heeft er kennis van genomen.
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2. Mededelingen / stand van zaken / ingekomen
stukken

3. Reactie zienswijzen
Bestuur wil graag dat het werk van de afvalcoaches
inzichtelijk wordt gemaakt en wat ze voor elke
gemeente kunnen betekenen. Daarvoor wordt wat op
papier gezet. Communicatievoering op straat in plaats
van aan telefoon.
MS geeft aan verschil van inzicht te hebben over de
inzet van afvalcoaches. Hierover zijn RMN en
Nieuwegein inmiddels in gesprek.
JV wil graag betere toelichting op de afwijkingen bij
de jaarrekening. Dit zal worden opgenomen in de
DVO Baarn voor volgend jaar.
Actie: Het werk van de afvalcoaches inzichtelijk
maken (beter verkopen).
Actie: Toelichting op afwijkingen bij jaarrekening
opnemen in DVO afrekening Baarn
AB heeft er kennis van genomen.

4. Aanbiedingsbrief Financieel Jaarverslag 2019 +
verklaring

Kennisgenomen van de brief.

3. Besluitenlijst dagelijks bestuur
d.d. 25-3-2020

De bestuurders hebben er kennis van genomen.

3. Verslag algemeen bestuur
d.d. 29-1-2020

Verslag is vastgesteld.

4.1 Begroting RMN 2021
V20-013a

Brief verstuurd naar Colleges met verzoek brief naar
GR te sturen om te bekijken of GR kunnen bijdragen
in de financiële opgave van gemeenten. Gemeente
heeft ook zelf verantwoordelijkheid. Bestuur merkt op
dat het hen ook richting Raad helpt als RS in AB met
opzet komt waar mogelijkheden zijn en welke keuzes
er zijn.
Overzichten rondom kosten corona: Inmiddels zicht
op eindafrekening omdat maatregelen versoepeld
zijn. Met beleidsambtenaren wordt besproken of dit
apart gefactureerd wordt of in de eindafrekening
wordt opgenomen.

Actie: RS maakt opzet waar mogelijkheden zijn en
welke keuzes.

Begroting RMN 2021 is vastgesteld.
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4.2 Jaarrekening RMN 2019
V20-008a

AD merkt op dat de accountant goedkeuring heeft
onthouden over rechtmatigheid van aanbestedingen.
RS geeft aan dat dat volgend jaar ook het geval zijn.
Vorig jaar zeven aanbestedingen gehad. De
werkelijkheid is nog niet conform aanbestedingen.
Onrechtmatigheid duurt gedurende looptijd van
contracten. Op termijn is er zo'n klein percentage dat
de uitkomst voor de accountant niet meer
onrechtmatig is.
Zie 2.3 voor reactie Nieuwegein.

Actie: Accountantsverslag met aanbevelingen en
reactie hierop vanuit management RMN komt in
september op agenda DB

Jaarrekening is vastgesteld.

4.3 Begrotingswijziging RMN 2020.1
V20-012C

NK geeft aan dat het College akkoord is met GFT
voorziening bij hoogbouw.

Actie: checken of dit al aangepast is in begroting
2021

Begrotingswijziging is vastgesteld.

4.4 Controle protocol
V20-019

Controle protocol is vastgesteld.

4.5 Normenkader
V20-020

Normenkader is vastgesteld.

4.6 Financiering VANG programma
V20-21

WDC licht toe dat we verplicht zijn langdurig geld aan
te trekken voor investeringen.

Financiering VANG programma is vastgesteld.
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RS vraagt of de kosten voor het regionaal
afvalbeleidsplan betaald mogen worden van reserve
regionale samenwerking dat op de balans staat.
AB is akkoord

AD geeft aan dat dit haar laatste AB-vergadering is.
Haar collega Jocko Rensen gaat beheer Openbare
Ruimte onder zijn hoede nemen. Dit wordt nog
formeel doorgegeven. WDC dankt haar voor haar
positief kritische houding.

PB praat AB bij over groentaken: In goed gesprek met
RMN over terughalen van 2,5 Fte beheerstaken.
Opdracht aan Bureau van Quickscan om te
onderzoeken of RMN uitvoerende groentaken zou
moeten doen of wat de alternatieven zijn.
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Actielijst

Nummer Onderwerp: Besluit - Actie

2. Mededelingen / stand van zaken /
ingekomen stukken

Actie: RS: inhoud Memo Nascheiding met
verdieping van de vergelijking opbrengst / kosten
van bron- en nascheiding meenemen in regionale
grondstofvisie.

Actie: Het werk van de afvalcoaches inzichtelijk
maken (beter verkopen).

Actie: Toelichting op afwijkingen bij jaarrekening
opnemen in DVO afrekening Baarn.

4.1 Begroting RMN 2021, V20-013a Actie: RS maakt opzet waar mogelijkheden zijn
en welke keuzes.

4.2 Jaarrekening RMN 2019, V20-008a Actie: Accountantsverslag met aanbevelingen en
reactie hierop vanuit management RMN komt in
september op agenda DB.

4.3 Begrotingswijziging RMN 2020.1,
V20-012C

Actie: checken akkoord GFT Soest hoogbouw al
is aangepast in begroting 2021


