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Kadernota RMN 2020
Gevraagd besluit
1. Wij stellen u voor te besluiten geen zienswijze in te dienen op de
kadernota RMN 2020 omdat het huidige afval- en grondstoffenbeleid
van de gemeente Nieuwegein correct is verwerkt.
Inleiding
In Nieuwegein draagt de gemeenschappelijke regeling RMN (Reinigingsbedrijf
Midden Nederland) zorg voor de inzameling van het (huishoudelijk) afval en
grondstoffen. Van deze gemeenschappelijke regeling hebben we een
kadernota 2020 ontvangen. Tot 28 januari 2019 worden we in de gelegenheid
gesteld een zienswijze op deze kadernota in te dienen.
De P&C cyclus van RMN is aangepast. De afgelopen periode werden
zienswijzen op een kadernota te laat ontvangen om nog van invloed te zijn op
de begroting. Om dit proces te verbeteren, wordt de kadernota daarom nu
eerder aangeboden. Dit is naar aanleiding van eerdere zienswijzen van onder
meer de gemeente Nieuwegein.
Er zijn in afwachting van besluitvorming geen nieuwe maatregelen opgenomen
in deze kadernota. De volgende maatregelen uit het grondstoffen inzamelplan
2017-2020 zijn reeds verwerkt in eerdere jaargangen van de begroting.


Betalen voor op laten halen grof afval;



Invoeren inzamelen PMD in zakken;



Gratis ophalen grof tuinafval op vaste dagen in het snoeiseizoen;



Zomerinzameling GFT 1 x per week.

Gewenst effect
Met dit voorstel stellen we u in de gelegenheid uw controlerende en
kaderstellende taak uit te voeren en kunt u, indien gewenst, een zienswijze
indienen op de kadernota 2020 RMN.
Argumenten
1.1 We adviseren u geen zienswijze op de kadernota RMN 2020 in te dienen.
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Het afval en grondstoffenbeleid van de gemeente Nieuwegein is correct
verwerkt in de kadernota 2020. Concreet zijn de maatregelen vanuit het
Grondstoffeninzamelplan, waarvoor RMN opdracht heeft gekregen, verwerkt.
De maatregelen waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden zijn nog niet
verwerkt. Dit wordt later, bijvoorbeeld via een begrotingswijziging, verwerkt.

Kanttekeningen
1.1 Omdat de kadernota op deze termijn al in procedure wordt gebracht, is de
onzekerheid van het document groter.
De P&C cyclus van RMN is aangepast. Hierdoor kan beter invloed worden
uitgeoefend op de ontwerp begroting. Omdat de kadernota nu eerder wordt
aangeboden betekent dit tevens een groter risico op een afwijkend resultaat
door tariefverschillen.
1.2 We adviseren geen inhoudelijke zienswijze in te dienen, maar wel een
aandachtspunt in de reactie mee te nemen.
Inhoudelijk is het huidige beleid van de gemeente Nieuwegein in de kadernota
correct verwerkt. Echter, in de reactie geven we mee dat de huidige structuur
van de kadernota kan worden verbeterd door meer focus aan te brengen op
de strategische richting die RMN voorziet. In plaats van de kadernota op te
bouwen per onderwerp, kan onderscheid gemaakt worden met een algemeen
deel, waarna per gemeente het beleid en het bijbehorende perspectief wordt
behandeld.
Financiële aspecten
Onderstaande tabel geeft de kosten per taak weer ten opzichte van de
begroting 2019.
Kadernota 2020
GFT

Begroting 2019

Verschil

776.000,00

739.000,00

37.000,00

Restafval

1.895.000,00

1.749.000,00

146.000,00

Grof afval

80.000,00

112.000,00

-32.000,00

Kerstbomen

12.000,00

11.000,00

1.000,00

Snoeihout

32.000,00

16.000,00

16.000,00

Papier

-25.000,00

-27.000,00

2.000,00

overige fracties

134.000,00

132.000,00

2.000,00

Kringloopcentra

-

-

KCA

-

40.000,00

42.000,00

-2.000,00

Recyclingstation

881.000,00

852.000,00

29.000,00

Overige inzameling

260.000,00

260.000,00

€

4.085.000,00

€

3.886.000,00

-

€

199.000,00
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Het grootste verschil betreft de post restafval. Samen met de post Grof afval
wordt in totaal 800 ton minder geraamd dan 2019, op basis van de huidige
trend. Bij de post Grof afval levert dat lagere kosten. Bij het Restafval is dat
niet het geval, omdat in deze kadernota rekening gehouden is met de
aangekondigde extra belasting (belasting op verbranding van restafval).
Overigens geeft RMN aan dat zij voornemens is deze stijging ook te corrigeren
in een begrotingswijziging 2019.
De gemeente heeft geen invloed op deze kostenstijging als gevolg van de
opgelegde verbrandingsbelasting. Met behulp van de uitvoeringsmaatregelen
uit het Grondstoffeninzamelplan kunnen we wél de hoeveelheid restafval
verlagen en de hoeveelheid gescheiden grondstoffen verhogen. Daardoor
dalen de lasten (verwerkingskosten voor en belasting op restafval) en stijgt de
vergoeding die we ontvangen voor papier en PMD. Dit levert verreweg het
grootste resultaat.
De uiteindelijke gevolgen voor het tarief worden definitief bij de ontwerp
begroting RMN 2020. Deze zullen worden betrokken bij het tariefvoorstel en
begroting 2020.
Communicatie aspecten
RMN ontvangt een schriftelijke reactie naar aanleiding van uw besluit.
Uitvoering
N.v.t.
Bijlagen
1.

Aanbiedbrief kadernota RMN 2020

2.

Kadernota RMN 2020

3.

Raadsbesluit kadernota RMN 2020

4.

Concept reactiebrief kadernota RMN 2020
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