
Verslag Algemeen Bestuursvergadering RMN
Woensdag 6 oktober 2021

RMN
REINIGINGSBEDRIJF
MIDD N NED RLAND

Genodigden:

(voorzitter DB/AB, namens gemeente Zeist)

(lid DB/AB, namens gemeente IJsselstein)
(lid DB/AB, namens gemeente Nieuwegein)
(lid AB, namens gemeente Soest)

(lid AB, namens gemeente Baarn)

(lid AB, namens gemeente Bunnik)

(secretaris-directeur RMN a.i.)

(hoofd financiën RMN a.i.)
(bestuursadviseur RMN)

Afwezig:
De heer J.C.H. Rensen (JR)

De heer W.D. Catsburg (WDC)

De heer P.Bekker(PB)
Mevrouw M. Schouten (MS)

Mevrouw N. Kundic (NK)
Mevrouw J. Vissers (JV)

De heer J.C.H. Rensen (JR)

De heer J.D. Nijkamp (JDN)
De heer R. Sessink (RS)
Mevrouw L. Ouwerling (LO)

Notulist: Mevrouw S. van Middendorp

Locatie: RMN Soest
Tijd: 12.00-14.00 uur

Secretariaat: Verslag voor archief
Verslag ter kennisname MT-leden

Het aldus vastgestelde verslag is wordt door de voorzitter en secretaris getekend en gearchiveerd.
De openbare besluiten worden per brief aan de colleges van de deelnemende gemeenten meegedeeld.

1. Opening 12.00 uur door WDC
Richard Sessink wordt welkom geheten door de voorzitter en stelt zich voor aan het bestuur.
De heer Rensen heeft i.v.m. zijn afwezigheid vooraf akkoord gegeven op de besluitvormende

agendapunten.

1.1 Agenda vastgesteld.

2. Mededelingen / stand van zaken / ingekomen stukken

2.1 Voortgangsinformatie

2.1.1 Audit ISO 14001
De certificering ISO 14001 is verlengd. Volgend jaar volgt de hercertificering.
RMN is door de gemeente Soest ook trede 3 gecertificeerd voor de C02 prestatieladder. NK

voegt toe dat de Gemeenschappelijke Regelingen meegenomen worden en dat dit een goede

manier is om de eigen organisatie te scannen.

Actie: In overleg met de beleidsmedewerker van Soest wordt over deze C02
prestatieladder een bericht naar de gemeenten gestuurd

1



Verslag Algemeen Bestuursvergadering RMN
Woensdag 6 oktober 2021

\

REINIGINGSBEDRIJF
MIDDEN NEDERLAND

RMN is overgegaan op HVOIOO diesel. Vanmiddag is een persmoment voor de opening van
de HVOIOO diesel pomp bij Tinq in Soest. Hier wordt  breed  een Persbericht over verstuurd.
Het bestuur stelt voor dat voor de beeldvorming van RMN vaker persberichten over bv.
duurzaamheid gestuurd worden.

2.1.2 Afstemmingso erleg

WDC geeft aan dat ook Zeist voor de diverse werkgroepen ingezet kan worden, aangezien de
vacature vervuld is.

2.1.3 Aanbestedingen

MS vraagt of het geschil met de aanbesteding van gasvoertuigen is opgelost. [Dit is gecheckt

door LO: de voortgangsinformatie van het DB van 27 november 2019 meldt: Gasvoertuigen Het geschil
is geschikt met een betaling van € 100.000,- door de leverancier]

3. Notulen

3.1 Verslag Algemeen Bestuur 7 juli 2021

(Het Algemeen Bestuur heeft het verslag reeds vastgesteld per mail)

3.2 Besluitenlijst Algemeen Bestuur 7 juli 2021

Het Algemeen Bestuur heeft kennis genomen van de besluitenlijst AB 7 juli 2021

3.3 Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 15 september 2021
Het Algemeen Bestuur heeft kennis genomen van de besluitenlijst DB 15 se tember 2021

3.4 Actielijst bestuur

Actiepunt 3, aparte sessie met AB over aanbevelingen accountant, wordt meegenomen in de
strategische sessie van het AB van 15 november 2021. Dat valt samen met het Plan van Aanpak
financieel van Richard Sessink. Henk Mogezomp zal hierbij aansluiten.

Actiepunt 5, aparte sessie over regionale visie grondstoffeninzameling, wordt niet meegenomen in
de strategische sessie van het AB, maar zal op een later moment gehouden worden. De intentie is
hierbij Hans Schoenhuis aan te laten schuiven.

Het Algemeen Bestuur stelt actielijst bestuur vast

Ter besluitvorming

4.1 Dienstverleningshandvest, standaard DVO incl. o erlegstructuur, Producten en
Dienstencatalogus, standaard productbladen en kostenallocatiemodel, V21-023

• Het vaststellen van het kostenallocatiemodel is een formaliteit. Het onderwerp komt op een
later moment inhoudelijk terug op de agenda.

• MS merkt op dat de 'betaling extra minicontainers' in concept DVO basis mist. Uitgezocht
wordt wat daarvoor de juiste plek is (mogelijk in de DVO voor Nieuwegein).

Het Algemeen Bestuur stelt het aangepaste dienstverleningshandvest inclusief de bijlagen (producten
en dienstencatalogus, de standaard dienstverleningsovereenkomst met de overlegstructuur, het
standaard productblad en het kostenallocatiemodel) vast.
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4.2 Vergaderschema DB en AB RMN 2022, V21-056

De vergaderingen van het bestuur worden qua planning geënt op de bestuursvergaderingen van de

AVU.
Besloten wordt dat de vergaderingen, die niet aansluiten op de AVU, gerouleerd worden qua locatie.

Het Algemeen Bestuur heeft het vergaderschema DB en AB RMN 2022 vastgesteld.

5. Rond raag en Sluiting
-WDC sluit de  ergadering


