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Genodigden: 
 

De heer W.D. Catsburg (WDC)  (voorzitter DB/AB, namens gemeente Zeist) 
De heer P. Bekker (PB)   (lid DB/AB, namens gemeente IJsselstein) 
Mevrouw M. Schouten (MS)  (lid DB/AB, namens gemeente Nieuwegein) 
Mevrouw N. Kundic (NK)  (lid AB, namens gemeente Soest) 
Mevrouw J. Vissers (JV)   (lid AB, namens gemeente Baarn) 
De heer J.C.H. Rensen (JR)  (lid AB, namens gemeente Bunnik) 
De heer J.D. Nijkamp (JDN)  (secretaris-directeur RMN a.i.) 
De heer R. Sessink (RS)   (hoofd financiën RMN a.i.) 
Mevrouw L. Ouwerling (LO)  (bestuursadviseur RMN) 
 

Afwezig:   
 
Notulist:  Mevrouw S. van Middendorp 
 
Locatie:   microsoft teams 
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. 
 
Voor gezien  
getekend  
door secretaris-directeur  
d.d. 13-01-2022 

Voor akkoord 
getekend  
door voorzitter  
d.d. 17-01-2022 

 
Algemeen 
 
1.    Opening 12.00 uur door WDC 
1.1 Agenda wordt vastgesteld.  
 
2.    Mededelingen / stand van zaken / ingekomen stukken 
2.1   Voortgangsinformatie  
 Het ziekteverzuim is weer gedaald van 12% naar onder de 10%. Er zijn een aantal medewerkers 

met corona en een aantal die in quarantaine zitten. De uitvoering komt nog steeds rond.  
 De driepartijen overeenkomst betreffende het overnemen van het contract voor de levering van 

containers door TTC heeft na publicatie op TenderNet een bezwaarschrift opgeleverd van de 
brancheorganisatie containerbedrijven Klair. Er zal een tijdelijke overeenkomst i.v.m. dwingende 
spoed worden afgesloten met TTC. Daarnaast zal er een nieuwe aanbesteding worden uitgezet. 
Er is wel een risico voor een toename van de kosten o.a. i.v.m. de stijgende staalprijzen. 

o Actie JDN: checkt bij afdeling Asset hoeveel containers de komende periode nodig zijn, 
naast de 101 reeds aangekochte containers.  

 De twee vacatures voor recyclecoaches zijn intern ingevuld.  
2.2  Voortgang personele trajecten (vertrouwelijk, wordt apart verstuurd) 
Dit onderwerp blijft op de agenda en er zal door RMN worden gerapporteerd of er binnen budget 
gebleven wordt. Afgesproken is dat de excellijst met personele trajecten niet meer gedeeld zal 
worden met het bestuur.   
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3.  Notulen 
3.1  Verslag Algemeen Bestuur 6 oktober 2021 
Het Algemeen Bestuur heeft het verslag reeds vastgesteld per mail. 
 
3.2  Besluitenlijst Algemeen Bestuur 6 oktober 2021 
Het Algemeen Bestuur heeft kennis genomen van de besluitenlijst AB 6 oktober 2021.  
 
3.3  Actielijst bestuur 
Het Algemeen Bestuur stelt actielijst bestuur vast.  
 
3.4  Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 17 november 2021  
Het Algemeen Bestuur heeft kennis genomen van de besluitenlijst DB 17 november 2021. 
 
Ter bespreking  
 
 4.1    Voortgang Samen bouwen aan RMN, presentatie door Jan Dirk Nijkamp  
JDN geeft een presentatie over de voortgang van Samen bouwen aan RMN.  
 Planning besluitvorming plan van aanpak Samen bouwen aan RMN  
23 december is deel 2 van de strategische sessie gepland. Daarna wordt het Plan van Aanpak 
afgerond en besproken in het MT, met medewerkers, met de OR en vindt afstemming met de 
financieel adviseurs en beleidsmedewerkers van de gemeenten plaats. Halverwege februari zal het 
plan van aanpak worden aangeboden ter besluitvorming aan het AB. Er moet nog worden besloten 
hoe de colleges en raden hierover te informeren. 

o Er wordt halverwege februari een extra AB gepland t.b.v. de besluitvorming over het plan 
van aanpak. 

 Terugblik en vooruitblik strategische sessies AB  
Agenda met toelichting voor de sessie van 23 december wordt eind deze week verstuurd.  
 Terugblik ronde RMN langs de raden Baarn, Soest, Bunnik en Zeist 
Complimenten vanuit het bestuur voor de ronde langs de raden. De presentaties in Nieuwegein en 
IJsselstein volgen in januari 2022.  

o Gevraagd wordt om de ronde langs de raden eens per jaar in te plannen, eventueel op 
locatie in de gemeente.  

o Tevens wordt gevraagd een kennismakingssessie voor de nieuwe raad bij RMN op locatie te 
organiseren.  

 
4.2  Kaderbrief 2023, V21-072 
PB informeert naar de planning van de acties genoemd in de kaderbrief, zodat het AB deze goed kan 
blijven volgen. JR geeft aan akkoord te kunnen gaan, maar dat de post onvoorzien niet kan leiden tot 
een structurele reserve. NK vult aan dat een post onvoorzien niet gebruikelijk is, maar dat Soest bij 
wijze van uitzondering daarmee kan instemmen. MS merkt op dat er weinig ruimte zit in de 
begroting van RMN, zij is voorstander van een structurele post, waar wel veel transparantie op nodig 
is. WDC sluit hierbij aan, dit is ook een signaal vanuit zijn raad. Besloten wordt een zin in de 
kaderbrief toe te voegen over dat er voorlopig een post onvoorzien wordt opgenomen, waarover in 
de jaarrekening ook verantwoording zal worden opgenomen.  
 
Het AB heeft de Kaderbrief 2023 besproken en is akkoord met verzending met een kleine aanvulling 
op de tekst mb.t. de post onvoorzien. 
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4.3  Plan van aanpak Basis op Orde, onderdeel en beheersing financiën, V21-067 
Het AB heeft het Plan van aanpak Basis op Orde, onderdeel en beheersing financiën besproken. 
 
4.4  Presentatie managementrapportage RMN door Richard Sessink  
Er wordt een negatief resultaat op de bedrijfsvoering ten opzichte van de laatst vastgestelde 
begroting verwacht van € 400.000,- tot € 600.000,-. Er wordt een analyse uitgewerkt op de grote 
negatieve uitslagen: inhuur externen, wagenpark, aanvullende opdrachten en de ontwikkeling 
kapitaallasten. Deze analyse is begin januari 2022 afgerond en levert ook input voor de begroting 
2022 en 2023. Van belang is ook de volledigheid van de doorbelasting van aanvullende opdrachten 
uit te zoeken en beeld te krijgen bij de AVU cijfers. Dat bepaalt het totaalresultaat voor de 
gemeenten.  
PB vraagt of op korte termijn een afspraak met zijn controller gemaakt kan worden. Het verzoek om 
de financieel adviseurs mee te nemen heeft RS zijn aandacht.  
Er wordt gekeken naar het juiste moment om de raden mee te informeren over dit verwachte tekort. 
Van belang is eerst inzicht te krijgen in de actuele cijfers. De raadsrapporteurs zullen wel alvast 
worden voorbereid op een negatief resultaat. JV neemt haar raad al eerder mee in het verwachte 
tekort.   

o In de derde week januari wordt een extra AB gepland voor de resultaten 2021 en wat dit 
betekent voor de aankomende jaren. Dan wordt ook bepaald hoe de raden hierin mee te 
nemen.  

NK merkt op dat een overdrachtsdossier voor het volgend bestuur samengesteld zou moeten worden 
en door dit bestuur bekrachtigd zou moeten worden. JDN merkt op dat dit ook in het gemeente-
secretarissen overleg besproken is. LO licht toe dat gemeenten intern zelf een overdracht maken en 
LO maakt het voor het Bestuur. Dit kan in het extra bestuur van februari meegenomen worden.  

o LO maakt overdrachtdossier voor bestuur. 
 

Ter besluitvorming   
 
5.1 Zienswijzen op de begrotingswijziging RMN 2021.2 en 2022.1, V21-073 
  
 Het algemeen bestuur is akkoord met de reactie op de zienswijzen op de begrotingswijzigingen 

RMN 2021.2 en 2022.1  
 Het algemeen bestuur stelt de Begrotingswijziging RMN 2021.2 definitief vast 
 Het algemeen bestuur stelt de Begrotingswijziging RMN 2022.1 definitief vast 
 
5.2  Vervolg wijziging gemeenschappelijke regeling RMN i.v.m. invoering Wnra, V21-063 
 
 Het algemeen bestuur besluit  tot deelneming aan Werkgeversvereniging samenwerkende 

gemeentelijke organisaties (WSGO) 
 Het algemeen bestuur neemt kennis van het besluit van de colleges van Soest, Zeist, Bunnik en 

Baarn om per 1 januari 2022 de gemeenschappelijke regeling RMN te wijzigen i.v.m. invoering 
van de Wnra 

  
5.3  Toegangscontrole recyclingstations  
JV geeft aan met dit voorstel niet akkoord te gaan, RMN heeft momenteel andere prioriteiten. NK 
meldt dat dit alleen over pasjes voor inwoners gaat, de verzamelde data kan ook helpen bij het 
opstellen van beleid. De kosten voor invoering worden door haar niet herkend en hier staan ook 
baten tegenover. NK denkt hier een kans mee te missen. JR meldt dat het huidige systeem voor 
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toegangscontrole op het recyclingstation van Bunnik aan het einde van zijn duur zit en gaat 
vervanging oppakken met RMN. MS merkt op dat de deelnemende gemeenten verschillende 
snelheden hebben. De basisvoorwaarden voor toegangscontrole zijn in Nieuwegein nog niet op orde 
PB ziet op dit moment nog geen toegevoegde waarde van toegangscontrole. WDC stelt voor in te 
stemmen met het voorstel en uit te zoeken wat de kosten en alternatieven zijn.  JDN merkt op dat 
met het automatiseren keuzes te maken zijn, ook beleidsmatig. Gerealiseerd moet worden dat data 
beheren ook consequenties heeft.  
 
Het bestuur besluit dat dit onderwerp terug moet komen in het algemeen bestuur om te komen tot 
een vervolgopdracht.  

o JDN zegt toe een aanzet te maken voor een discussie.   
 
Ter kennisneming    
6.1  Brief provincie Utrecht beoordeling begroting RMN 2022 repressief toezicht, I21-103 
 
Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de brief provincie Utrecht beoordeling begroting 
RMN 2022 repressief toezicht.  
 
7. Rondvraag en Sluiting  
 
NK:  
Er waren wat problemen met de afvalkalender 2021 in de app. JDN checkt dit met afdeling 
Communicatie en komt hier bij NK op terug.  
 
WDC:  
 De factuur van de advocaat i.v.m. de wijziging in de aansturing van RMN is verstuurd naar RMN.  
 Het DB heeft de brief aan het AB met de tijdlijn en besluiten rondom de wijziging in aansturing 

van RMN aangevuld. WDC zal deze aangevulde brief delen met de AB leden.   
  
PB: 
Het college van IJsselstein zal volgende week het besluit nemen om 1,6 fte beheerder groen terug te 
halen van RMN naar de gemeente. Tevens gaat het college een marktconsultatie uitvoeren om de 
additionele taken inzake groen mogelijk elders te beleggen. Hierover zal een brief worden verstuurd 
aan het DB. PB heeft hierover de betrokken medewerkers van RMN persoonlijk ingelicht.   
 
JDN 
Er wordt hard gewerkt aan de invoering van de nieuwe bedrijfssoftware van 21South. Maandag 
wordt een definitief besluit genomen of de invoering kan plaatsvinden per 1 januari 2022. 
 
-WDC sluit de vergadering om 14.07 uur 


