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Geachte raadsleden,
Langs deze weg bieden wij u de ontwerpbegroting RMN 2020 aan. De ontwerpbegroting is
behandeld in de vergadering van het dagelijks bestuur van RMN d.d. 27 maart 2019. Met het
oog op gewenste papierreductie zenden wij u deze aanbiedingsbrief en de ontwerpbegroting
digitaal. Mocht u de begroting via de reguliere post wensen te ontvangen, dan horen wij dat
graag.
De kaders uit de kadernota zijn onveranderd toegepast op voorliggende concept begroting. De
uitgangspunten met betrekking tot de maatregelen uit het VANG programma zijn
overeenkomstig de kadernota 2020 gehandhaafd.
Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2020 zijn de in de DVO overeengekomen
producten en diensten voor het lopende jaar, aangevuld met de separaat ontvangen
gemeentelijke opdrachten.
De in het regionaal afvalplan opgenomen maatregelen worden eerst na besluitvorming door de
gemeente in de begroting verwerkt. De gemeente bepaalt het beleid en verstrekt de daarbij
behorende opdracht (budget) aan RMN. Daarna worden de financiële gevolgen ervan in de
begroting verwerkt en de financiering geregeld.
De concept begroting 2020 wijkt ten opzichte van de kadernota 2020 op drie onderdelen af:
Verbrandingsbelasting
In de kadernota een tarief van € 83,12 per ton brandbaar afval aangehouden. In totaal is in de
kadernota 2020 een tarief van € 32,69 per ton aan verbrandingsbelasting verwerkt. Het door de
AVU in de begroting 2020 aangehouden tarief voor brandbaar afval bedraagt € 89,23 per ton.
Hierbij is rekening gehouden met een verdere stijging van de verbrandingsbelasting en hogere
verwerkingstarieven. Hierdoor dient de verwerkingskostenraming nog eens met € 6,11 per ton
brandbaar afval te worden aangepast. Het financiële effect hiervan bedraagt € 444.400,- ten
opzichte van de kadernota 2020. De stijging van de verbrandingstarieven is ingegaan per
1 januari 2019 en zal middels een begrotingswijzing 2019 nog worden gecorrigeerd voor 2019.
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Recydingstation IJsselstein
De tweede aanpassing betreft de bezetting op het recydingstation in IJsselstein. Door het
wegvallen van gesubsidieerde werkervaringsplaatsen wordt de, conform wet- en regelgeving,
benodigde bezetting op peil gebracht door inzet van betaalde krachten. Dit heeft voor de
gemeente IJsselstein een financieel nadelig effect van € 131.800,-.
Recydingstation Baarn
Als laatste is een aanpassing in de begroting opgenomen in verband met het medegebruik van
het recydingstation Baarn voor inwoners uit Eemnes. Hierdoor zijn de variabele lasten van het
recydingstation met ongeveer met 40% toegenomen op basis van het inwonertal van Baarn en
Eemnes. Het effect hiervan in de begroting bedraagt € 135.400,-. De extra kosten voor de
gemeente Baarn kan de gemeente Baarn doorbelasten aan de gemeente Eemnes.
In totaal stijgt de bijdrage daarmee in totaal met € 711.000,- ten opzichte van de kadernota
2020, Voor een nadere toelichting op de cijfers verwijzen wij u graag naar bijgevoegde
ontwerpbegroting 2020.
Wij verzoeken u ons de zienswijze van de raad m.b.t. de begroting 2020 vóór 31 mei 2019 te
doen toekomen. De begroting 2020 zal, vergezeld met de eventuele zienswijze van de raad,
in de vergadering van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van respectievelijk 27 juni en
10 juli 2019 worden vastgesteld.
Met vriendelijke groet,
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