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Bij de foto op de voorpagina:

Ook in 2018 heeft de RAD een E-waste Race gehouden. Een E-waste race is een wedstrijd tussen 

scholen in de regio om zoveel mogelijk afgedankte elektronische apparaten bij mensen in de buurt op te halen.

De Regenboogschool in Heinenoord was de winnaar.
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Inleiding

  Inleiding

Voorwoord 
Met genoegen bieden wij u hierbij de jaarstukken 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling  
Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard aan. Bijzondere jaarstukken, het zijn immers de laatste 
jaarstukken van de GR.  
 
De jaarrekening over 2018 sluit met een positief resultaat van € 63.000. Uit de Voorziening middelen 
van derden is een bedrag van € 1.694.000 onttrokken. Daarnaast is uit de algemene reserve een  
bedrag van € 87.000 onttrokken. 
 
De hoeveelheid fijn restafval (via de minicontainers en ondergrondse containers ingezameld) daalde 
met 1%. Het grof restafval (via de milieustraat) is toegenomen met 5,8%. Per inwoner was het 
aanbod van fijn en grof restafval 0,3 kilo hoger dan vorig jaar.  Het totale scheidingspercentage komt 
uit op 74,5%. De doelstelling is om in 2020 minimaal 75% te realiseren. 
 
Het aantal aanbiedingen van fijn restafval is in 2018 enigszins toegenomen. Het tarief van de 
Afvalstoffenheffing 2018 is gemiddeld uitgekomen op een bedrag van € 160, in 2017 bedroeg dit 
gemiddeld tarief € 154. Het gemiddeld tarief in Nederland over het jaar 2018 is € 253. 
 
Net als veel andere inzamelbedrijven merkte ook de RAD in het afgelopen jaar de gevolgen van de 
internationale ontwikkelingen op het gebied van recycling en hergebruik. China stopte begin 2018 
definitief met de import van afval uit de hele wereld. Dit had in heel Europa stijgende 
verwerkingsprijzen en lagere opbrengsten van waardevolle grondstoffen tot gevolg.  
 
Om de klimaatdoelstellingen te behalen is het noodzakelijk om meer grondstoffen te hergebruiken 
en minder afval te storten of te verbranden. Om die reden heeft het kabinet besloten de tarieven 
voor de afvalstoffenbelasting met ingang van 2019 te verhogen van € 13,21 naar € 32,12 per ton. De 
maatregelen in het dit jaar vastgestelde Grondstoffenbeleidsplan 2018-2022 spelen in op deze 
ontwikkelingen.  
 
Tot slot 
Als gevolg van de herindeling van de 5 deelnemende gemeenten in de Hoeksche Waard per 1 janauri 
2019 is de gemeenschappelijke regeling van rechtswege komen te vervallen. Hiermee is een einde 
gekomen aan de gemeenschappelijke regeling Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard.  
De organisatie is op 31 december 2019 ingebracht in RAD HW B.V. De gemeente Hoeksche Waard is 
100% aandeelhouder van de RAD HW B.V. geworden. Deze B.V. zal voor de Gemeente Hoeksche 
Waard, geregeld in de DVO (dienstverleningsovereenkomst), de werkzaamheden zoals de oude 
gemeenschappelijke regeling voortzetten.  
 
Wij zijn trots op de bereikte resultaten en spreken onze dank uit naar alle medewerkers die hieraan 
hebben bijgedragen.  
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Het jaar 2018 in vogelvlucht 
januari 
Met ingang van 2018 laat de RAD Hoeksche Waard de huis-aan-huis   
textiel inzameling uitvoeren door medewerkers van Werk en Inkomen   
Hoeksche Waard (WIHW). We creëren zo meer werkgelegenheid voor  
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
Vanaf 2019 is deze opdracht vanwege de herindeling overgegaan naar HW Werkt. 
 
Met ingang van 2018 heeft de RAD Hoeksche Waard in samenwerking met de  
apotheken en apotheekhoudende huisartsen de service met betrekking tot  
de inzameling van medicijnen en naalden verder uitgebreid. Als onderdeel  
van het Grondstoffenbeleidsplan faciliteert de RAD apotheken en apotheek 
houdende huisartsen zodat ook bij deze locaties inwoners van de  
Hoeksche Waard medicijnresten en gebruikte naalden kunnen inleveren. 
Bij de apotheken is informatie beschikbaar waarin meer informatie  
staat over de inzameling en de aanbiedregels.  
 
De RAD blijft de bewustwording stimuleren over het nut en de noodzaak  
van afvalscheiding. Daarom is al 10 jaar lang ons beleid om elke basisschoolleerling van  
de groepen 7 en 8 minimaal één les over afval en zwerfafval te geven. In de  
afgelopen jaren zijn daarmee al duizenden leerlingen bereikt.  
  
    Ook het jaar 2018 begon met deze 
    blijvende nadruk op educatie, bij de 
    leerlingen van basisschool De  
    Schelp. De leerlingen van  
    basisschool De Schelp in  
    Puttershoek zijn aan het werk  
    gegaan met zwerfafval. Om hier een 
    feestelijk tintje aan te geven is op 
    18 januari een heuse Kick-off  
    georganiseerd, waarbij wethouder 
    Van Etten de aftrap heeft gegeven 
voor deze actie. 
De leerlingen van De Schelp gingen samen met het Buurt Bestuurt initiatief ‘De Troeptrimmers’ 
maandelijks zwerfafval opruimen om hun leefomgeving schoon te houden. 
  
februari 
Plastic flesjes en blikjes zijn verantwoordelijk voor zo’n 40  
procent van het zwerfafval. Initiatieven om het zwerfafval  
terug te dringen zijn duur en kosten veel energie.  
Uit onderzoeken blijkt dat invoering van een statiegeld  
systeem op PET-flessen én blikjes zorgt voor een afname  
van 70-90% van hun aandeel in het zwerfafval. 
  
 
Daarnaast gaat statiegeld uit van het principe ‘de vervuiler betaalt’ door ingeleverd afval geen geld 
te laten kosten en zwerfafval wel. Bovendien wordt bij een goed statiegeld systeem een betere 
kwaliteit (homogene) grondstoffen ingezameld. Verder nemen de opruimkosten van het zwerfafval 
af.  
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De RAD Hoeksche Waard onderschrijft daarmee,  
namens de gemeenten Binnenmaas, Korendijk,  
Cromstrijen, Oud-Beijerland en Strijen, de oproep  
van de Statiegeldalliantie aan de Nederlandse  
regering om het statiegeldsysteem in 2018 uit te  
breiden tot blikjes en alle grote én kleine  
PET-flessen in Nederland en heeft zich in februari  
2018 bij deze alliantie aangesloten. 
 
maart 
De Compostdag op 17 maart werd vanwege het koude en gure weer minder druk bezocht dan 
voorgaande jaren. In plaats van een donkere berg compost lag er nu een met een dun laagje sneeuw 
bedekte hoop op het terrein te wachten. Ondanks de lage temperaturen en de snijdende wind 
hebben we toch nog 480 bezoekers mogen verwelkomen.  
 
De temperaturen tijdens de Landelijke Opschoondag op 24 maart waren  
iets aangenamer. Door vrijwilligers van met name Hoekschewaards 
Landschap (HWL) is er veel energie  ingestoken. Op veel plaatsen in de  
Hoeksche Waard zijn betrokken inwoners op stap gegaan om zwerfafval op te ruimen.  
 
Als dank heeft de RAD Hoeksche Waard de enthousiaste vrijwilligers een lunch aangeboden. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoewel de Hoeksche Waard in vergelijking tot andere landelijke gebieden een schoon gebied is, is 
de oogst aan zwerfafval toch altijd weer hoger dan gewenst.  
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april 
Op 9 april kreeg de RAD te horen voor de 2e keer binnen 5 jaar  
genomineerd te zijn voor de Klantbeleving Award van Integron.  
Hoewel we uiteindelijk de award niet in de wacht sleepten ,   
zijn we toch trots om als lokale inzamelorganisatie, samen met de  
twee medegenomineerden Van Scherpenzeel en Sims Recycling  
Solutions,  genoemd te worden.  
 
 
   Traditiegetrouw hebben op Koningsdag een aantal
   trotse en betrokken chauffeurs  deelgenomen             
   aan de jaarlijkse Truckersrit Hoeksche Waard.   
 
   De RAD heeft in april haar jaarlijkse sorteerproef 
   uitgevoerd van het PMD en het restafval.  
   Het doel van de analyse was om erachter te  
   komen wat het effect van Goed Scheiden Loont is 
   op het afvalaanbod en welke verbeteringen er nog 
   mogelijk zijn.  
  
  
   Uit de sorteerproef is ook gebleken dat er nog  
   steeds een grote hoeveelheid GFT-afval in de  
   restafvalcontainer wordt  
   aangeboden. Van de 127 kilo  
   restafval per inwoner dat wordt  
   ingezameld, is een groot gedeelte   
   nog te composteren GFT.  
   Daarnaast gaat nog veel PMD  
   en oud papier en karton verloren  
   bij het restafval.  
Dit is ook het geval met andere waardevolle grondstoffen als glas en textiel. 
 
mei 
In mei 2018 is door het algemeen bestuur, na een uitgebreide zienswijzeprocedure bij de 
gemeenteraden en een drukbezochte informatieavond voor de raadsleden, het Grond- 
stoffenbeleidsplan 2018-2022 vastgesteld. Dit beleidsplan met de titel ‘Samen halen we eruit wat 
er in zit’, heeft als doelstelling aan te sluiten bij de landelijke doelstelling uit het VANG-programma 
voor 2020 (<100 kilo restafval per inwoner per jaar). In de beleidsperiode werkt de Hoeksche 
Waard toe naar de VANG-doelstelling voor 2025 (< 30 kilo restafval per inwoner per jaar).  
 
De hoofdmaatregel uit dit plan is de invoering van  
omgekeerd inzamelen waarbij bewoners in de kernen  
het restafval moeten wegbrengen naar ondergrondse  
verzamelcontainers en de minicontainer voor restafval 
zal worden gebruikt voor het PMD.  
  
In 2019 zal worden gestart met de gefaseerde invoering  
van omgekeerd inzamelen 
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juni 
Meneer en mevrouw Hensen uit Piershil zijn al jaar en dag fervent  
zwerfafvalrapers in de gemeente Korendijk. Als blijk van  
waardering voor hun jarenlange inzet heeft de RAD Hoeksche  
Waard hen een zogenaamde zwerfafvalkar geschonken.  
Het echtpaar maakt dagelijks een ronde om het zwerfafval in  
het buitengebied van Piershil op te ruimen. Dit voeren zij al  
jaren geheel op eigen gelegenheid uit, waardoor zij nooit eerder   
in beeld waren bij de gemeente of bij de RAD Hoeksche Waard.  
De RAD heeft in samenwerking met de zoon en dochter van het  
echtpaar een list bedacht om hen thuis te kunnen verrassen met  
het cadeau. Toen René Huisman, directeur van de RAD, de zwerfafvalkar kwam  
overhandigen, waren meneer en mevrouw Hensen dan ook compleet overrompeld.  
 
juli  
In Nederland wordt twee derde van de totale hoeveelheid elektronische apparaten niet gerecycled, 
omdat het afval niet apart wordt aangeboden. Daarom heeft de RAD Hoeksche Waard in 
samenwerking met Weee Nederland voor de tweede keer een E-waste Race georganiseerd.  Tijdens 
de race zamelden leerlingen van verschillende scholen in de Hoeksche Waard elektrisch en 
elektronisch afval in hun wijk in. Leerlingen van De Regenboog, De Boemerang, De Wegwijzer, Groen 
van Prinsterer, Van Bommelschool, De Tandem, De Eendracht, De Bouwsteen, ’t Kraaiennest en Het 
Driespan deden mee aan de wedstrijd.   
 
 
 
 
    Basisschool De Regenboog is met 
    1.699 apparaten en een score van 
    1.558 de winnaar van de E-waste 
    Race in de Hoeksche Waard 
    geworden en heeft een  
    schoolreis naar science museum 
    Nemo in Amsterdam gewonnen.  
  
  
  
 
Na een lange periode van onduidelijkheid werd definitief besloten tot herindeling van de Hoeksche 
Waard. In het kader van de voorgenomen herindeling is in de afgelopen periode onderzoek gedaan 
naar de toekomst van de gemeenschappelijke regeling RAD Hoeksche Waard. De gemeenschappelijke 
regeling zou immers komen te vervallen omdat alle deelnemers in de regeling opgaan in 1 gemeente.   
 
Door het bestuur is vervolgens op 12 juli het voorgenomen besluit  
genomen om de gemeenschappelijke regeling juridisch om te zetten  
in een overheids-BV. Dit voorgenomen besluit is vervolgens ter  
zienswijze voorgelegd aan de (toen) 5 deelnemende gemeenten.  
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augustus 
Wethouder Van Leenen, voorzitter van de RAD  
Hoeksche Waard, heeft in augustus drie  
elektrische personenvoertuigen in ontvangst  
genomen. De voertuigen zijn o.a. bestemd voor  
de BOA-pool Hoeksche Waard. De stroom voor  
deze drie elektrische voertuigen wordt o.a. 
opgewekt uit de zonnepanelen bij de RAD.  
Hiermee is opnieuw een extra stap gezet naar  
een duurzame Hoeksche Waard! 
 
september 
Met het Georganiseerd Overleg waarin ook de vakbonden zijn vertegenwoordigd is 
overeenstemming bereikt over het sociaal plan voor de medewerkers van de RAD Hoeksche Waard 
in het kader van de juridische omzetting naar een overheids-BV en de andere cao die gehanteerd 
zal worden.   
 
oktober  
Op 2 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur, na kennis genomen te hebben van de zienswijzen 
van de gemeenteraden, besloten tot de juridische omzetting van de RAD Hoeksche Waard.  De 
motivatie voor deze juridische omzetting was als volgt: 
 
* De RAD is al decennialang een zelfstandige organisatie met een voornamelijk uitvoerende taak  
   en behoudt hiermee haar sterke focus op bedrijfsmatigheid.  
* De RAD profiteert zo van haar ‘operational excellence’, goede milieuprestaties en service.  
* In een zelfstandige positie worden mogelijkheden gezien om meer bij te dragen aan  
   maatschappelijke doelstellingen op het bredere gebied van duurzaamheid, afvalbeheer, openbare  
   ruimte etc.  
In een zelfstandige positie blijft de taakuitvoering, organisatiewijze en positionering vrijwel 
ongewijzigd. De omzetting heeft voor de bewoners en de gemeente geen merkbare gevolgen in 
dienstverlening en service. 
 
november 
In november is de gemeente Oud-Beijerland samen met de RAD  
Hoeksche Waard een actie gestart om gebruikte spijkerbroeken  
in te zamelen voor de circulaire bouw van de kinderboerderij  
De Boezemvriend in Oud-Beijerland. De spijkerbroeken  
worden gebruikt bij de isolatie van het gebouw, het pand wordt 
namelijk volledig circulair gebouwd. 
 
december 
De laatste maand van haar bestaan als gemeenschappelijke regeling staat bij de RAD Hoeksche 
Waard in het teken van de juridische omzetting naar een overheids-BV. Ook de 5 gemeenten 
hebben zich in de afgelopen periode voorbereid op de vorming van 1 gemeente Hoeksche Waard. 
 
Per 31 december is bij notariële akte de complete organisatie van de RAD Hoeksche Waard 
ondergebracht in RAD HW B.V. De aandelen van deze BV zijn in handen van de gemeente Hoeksche 
Waard.  Deze BV zal dezelfde  werkzaamheden voor de gemeente   
Hoeksche Waard zoals voorheen uitvoeren maar dan geregeld via 
een dienstverleningsovereenkomst (DVO). 
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A) Jaarverslag

1) Programmaverantwoording 2018

De RAD heeft als doel zorg te dragen voor de inzameling en verwerking van het afval afkomstig uit de bij haar

aangesloten gemeenten. Daarnaast worden ook andere taken op het terrein van milieu en reiniging opgepakt,

zoals handhaving, machinale straatreiniging, meldpunt bruine rat en activiteiten op het gebied van extra

aanpak zwerfafval.

Inzameling

Doelen:

De RAD heeft zich gecommiteerd aan het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). Naast afvalscheiding 

zijn preventie en het sluiten van grondstofketens belangrijke speerpunten. In het VANG programma zijn de

doelstellingen opgenomen op het gebied van het verminderen van de hoeveelheid restafval (fijn en grof
*)

)

De doelstellingen en de realisatie 2018 zijn in onderstaande tabel opgenomen:

Realisatie 2017 Begroting 2018 Realisatie 2018 Doelstelling 2020 Doelstelling 2025

Restafval (fijn) 128 kg/inw 129 kg/inw 127 kg/inw
Restafval (grof) 26 kg/inw 21 kg/inw 27 kg/inw

75% 75% 75% 75% 90%
*)  Fijn restafval: inzameling via minicontainers of ondergrondse containers.   Grof restafval: inzameling via de milieustraat 

Resultaten:

De hoeveelheid fijn restafval is in 2018 met 1% gedaald tot 126,8 kilo per inwoner. De totale hoeveelheid

fijn restafval is met 47 ton (0,4%) toegenomen tot 10.952 ton terwijl het grofrestafval met 153 ton (7%) is 

toegenomen tot 2.356 ton. De totale hoeveelheid gescheiden ingezamelde stromen is met 446 ton (1,3%)

afgenomen tot 34.228 ton (2017: 34.674 ton). Het scheidingspercentage over 2018 bedraagt 74,5%. In 

onderstaande grafieken is het maandverloop van de inzameling grafisch weergegeven.

30 kg restafval (fijn 

+ grof)

VANG doelstellingen

Bronscheiding

100 kg restafval 

(fijn + grof)
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Het afvalaanbod (in kilo's per inwoner) is als volgt:

2016 2017 Raming 2018 Werkelijk 2018

Restafval (fijn) 134 128 129 127

Gft-afval 142 151 147 142

Papier 68 67 68 64

Verpakkingsglas 25 24 26 23

Textiel 5 5 6 5

PMD 27 28 28 28

Restafval (grof) 23 26 21 27

Electrische apparatuur 5 5 5 5

Metalen 6 6 6 6

Grof tuinafval 20 20 20 19

Harde kunststoffen 3 2 3 2

Puin 47 50 48 49

Hout 38 43 38 45

Asbest 1 1 1 1

Klein chemisch afval 1 1 1 1

Vlakglas 1 1 1 1

Matrassen 1 1 1 1

Overig gescheiden 2 2 2 2

Totale hoeveelheid 547 561 550 550

Totaal gescheiden 401 420 410 410

Scheidingspercentage 73,4% 74,9% 74,5% 74,5%

Scheidingspercentage (fijn HA) 66,5% 68,2% 68,0% 67,5%

Scheidingspercentage (grof HA) 92,2% 91,8% 92,7% 91,5%

In onderstaande grafiek is het aanbod (uitgedrukt in €) over 2018 en 2017 grafisch weergegeven. Te zien is 

dat de aanbiedingen van restafval in 2018 nagenoeg gelijk lopen met de aanbiedingen in 2017.

Percentage gescheiden
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Sorteeranalyses

In opdracht van de RAD is een sorteeranalyse uitgevoerd van het restafval dat via de minicontainers

wordt afgevoerd. Aan de hand van de sorteeruitkomsten zijn per deelstroom de maximale hoeveelheden

bepaald en vergeleken met de werkelijke hoeveelheid ingezamelde grondstoffen. In onderstaande

grafiek is deze vergelijking (en het scheidingspercentage per deelstroom) weergegeven:

PMD-inzameling

In 2018 is 2.455 ton PMD gescheiden ingezameld. Dit PMD wordt uitgesorteerd en afgezet als grondstof.

De RAD ontvangt een vergoeding per daadwerkelijk gerecycelde (als grondstof ingezette) ton.

In onderstaande afbeelding is de verhouding weergegeven tussen het bruto ingezamelde tonnage en

de voor vergoeding in aanmerking komende tonnages.

Kunststoffen; 50% 
Drankenkartons; 

7% 

Blik; 
 10% 

Reststoffen;  
33% 

samenstelling PMD 2018 
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Toezicht en handhaving

De RAD beschikt over 2 fte handhavers (BOA's) die toezien op de naleving van de afvalstoffenverordening 

van de RAD Hoeksche Waard en de APV in Korendijk. In de loop van 2018 is gezamenlijk met de andere

deelnemers in de GR gezocht naar verdere samenwerking in de Hoeksche Waard.

Voor wat betreft de handhaving van de Afvalstoffenverordening zijn de volgende meldingen geregistreerd:

Verkeerd gebruik inzamelmiddel 44 meldingen (2017: 107)

Container te vroeg / te lang op aanbiedplaats 8 meldingen (2017: 24)

Bij plaatsingen / Illegale stort / zwerfafval 0 meldingen (2017: 2)

Overige zaken 0 meldingen (2017: 0)

Meldpunt bruine rat

De RAD is voor de Hoeksche Waard het centrale meldpunt voor overlast van de bruine rat. De RAD 

registreert de ontvangen meldingen, geeft voorlichting en verwijst eventueel door naar een erkende 

bestrijder. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bestrijding in de openbare ruimte (kernen). 

De bewoners zijn verantwoordelijk voor bestrijding op particulier terrein.

Over 2018 en 2017 ontving de RAD het volgende aantal meldingen 2018 2017

Openbare ruimte 100 100

Particulier terrein 52 57

Zwerfafvalbudget

In het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen komt vanuit het afvalfonds jaarlijks een bedrag vrij

voor de extra aanpak van zwerfafval. Met deze middelen biedt de RAD de deelnemende gemeenten een 

basispakket aan waarin aandacht is voor monitoring, educatie, communicatie en het faciliteren van

schoonmaakacties. Van het saldo voorgaande jaren en het toegekende budget 2018 is een bedrag van

€ 163.000 benut. 

Duurzaamheid

Vanaf 2010 heeft de RAD als één van de eerste organisaties in de Hoeksche Waard geïnvesteerd in een 

zonne-energie installatie. Deze installatie omvat 176 panelen met een totaal vermogen van 42.350 Wp.

In 2018 is hiermee voor 35.039 kWh aan stroom opgewekt. 

Financiën

In onderstaand overzicht wordt het programma weergegeven over begrotingsjaar.

Raming Raming Realisatie Realisatie

2018 vóór 2018 ná

wijziging wijziging 2018 2017

Lasten 9.124                 9.868                 9.736                 8.902                 

Baten 9.859                 10.763               10.656               9.841                 

Saldo (voor evt. belastingen) 735                    895                    920                    939                    

De verklaring van de cijfers zijn verder uitgewerkt in de toelichtingen op de balans en het overzicht van

baten lasten.

Onvoorzien

In de raming en in de realisatie is geen saldo opgenomen voor de post onvoorzien.
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Paragrafen

Lokale heffingen

2) Paragrafen

2-a) Lokale heffingen

Inleiding

Conform artikel 5 van de GR RAD Hoeksche Waard is de RAD bevoegd tot het heffen van Afvalstoffenheffing.

Met deze heffing en opbrengsten uit de verkoop van waardevolle stromen bekostigt de RAD de inzameling

en verwerking van het huishoudelijk afval. Bij de vaststelling van het tarief is rekening gehouden met een

vrijval vanuit de Voorziening middelen van derden. 

Uitgangspunten

Voor de tarieven worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het tarief voor de afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend op begrotingsbasis. Als gevolg van de in 

het verleden positief behaalde resultaten wordt van dit principe afgeweken. Deze afwijking is mogelijk 

totdat de gevormde Voorziening middelen van derden in zijn geheel ten gunste van de burgers van de

deelnemende gemeenten is gekomen. Het saldo van deze voorziening bedraagt € 309.000.

- Inzameling van bedrijfsafval is meer dan 100% kostendekkend. Het overschot wordt, na aftrek van  

de verschuldigde vennootschapsbelasting, in lijn met het beleid weerstandsvermogen, toegevoegd 

aan de algemene reserve

Afvalstoffenheffing

Met ingang van 1 januari 2016 geldt voor de Afvalstoffenheffing een systeem van tariefsdifferentiatie. De 

afvalstoffenheffing is opgebouwd uit een basistarief plus een variabel tarief. De hoogte van dit variabel

deel is afhankelijk van het aanbiedvolume en aanbiedfrequentie. 

De tarieven over 2018 zijn:

- Basistarief afvalstoffenheffing € 106,25 per aansluiting

- Restafvalcontainer 240 liter € 6,= per aanbieding

- Restafvalcontainer 140 liter € 4,= per aanbieding

- Inworp ondergrondse container € 1,= per aanbieding

Het gemiddeld tarief voor een aansluiting bedroeg € 160,= per jaar  (gemiddeld 2017 was € 154,=)

Gemiddeld tarief in Nederland *) € 253,=   (2017: € 260,=)

*) bron: Coelo atlas lokale lasten 2018 (tabel 1, blz 12)

Het gemiddelde tarief Afvalstoffenheffing vertoont een gestaag dalende lijn. 

Eénpersoonstarief Index 

(2000 = 100) (2000 = 100)

Index Meerpersoonstarief

 €50  

 €100  

 €150  

 €200  

 €250  

 €300  
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Vanwege invoering van Goed Scheiden Loont is in 2018 aan bewoners alleen het basisbedrag 

van € 106,25 per aansluiting opgelegd. Het variabele deel (de aanbiedingen) wordt in februari 

2019 opgelegd. In de jaarrekening is hiervoor een vordering van € 1.949.552 opgenomen. Het totaalbedrag 

voor de afvalstoffenheffing 2018 komt uit op een bedrag van € 5.930.788. Voor de uitvoering van de heffing

en inning van de Afvalstoffenheffing is aan GR SVHW mandaat verleend.

Restafvalteller

Bewoners kunnen via de beveiligde site van het SVHW inloggen op de Restafvalteller. Via deze omgeving

wordt inzage gegeven in het aantal geregistreerde ledigingen / aanbiedingen van restafval.

Reinigingsrecht

Het reinigingsrecht in 2018 bedraagt € 911.000. Dit bedrag is inclusief een correctie voor

de voorziening dubieuze debiteuren. De begrote opbrengst was geraamd op een bedrag 

van € 886.000.

Kwijtscheldingen

De RAD hanteert voor huishoudens met een inkomen op minimumniveau een kwijtscheldingsbeleid. Het beleid

sluit aan bij het gevolgde beleid van haar deelnemers. Afhankelijk van het inkomen en het eventuele vermogen 

wordt de afvalstoffenheffing voor minima geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. De uitvoering van het 

kwijtscheldingsbeleid is in handen van het SVHW.

Voor 2018 geldt dat inwoners die in aanmerking komen voor kwijtschelding, voor maximaal € 177,25

kwijtschelding ontvangen. In het verslagjaar is voor € 153.000 aan kwijtschelding verantwoord. Dit bedrag 

is opgebouwd uit € 93.000 in 2018 verleende kwijtscheldingen vermeerderd met een raming van € 60.000

aan nog te verlenen kwijtscheldingen over het variabele deel van de afvalstoffenheffing.
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2-b) Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als ‘het vermogen van de RAD om niet-structurele risico’s op te 

vangen zonder het beleid en de bedrijfsvoering aan te passen. In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven

van de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of waarvoor geen verzekeringen kunnen worden

afgesloten.

De nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit is op 27 december 2015 door het algemeen bestuur

geëvalueerd en vastgesteld. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de deelnemende 

gemeenten verplicht eventuele tekorten bij een gemeenschappelijke regeling aan te vullen. 

Beleid

Door het algemeen bestuur is besloten de volgende uitgangspunten te hanteren voor de bepaling van het 

weerstandsvermogen en solvabiliteit:

● Het ratio weerstandsvermogen te stellen op minimaal 'ruim voldoende' (een ratio tussen de 1,4 en 2,0)

● De weerstandscapaciteit te bepalen op de som van de algemene reserve.

● De gewenste solvabiliteit te bepalen op minimaal 20%. 

● In verband met de financieringsfunctie van het eigen vermogen te streven naar een minimaal totaal eigen 

   vermogen van 50% van de materiële vaste activa. 

● De hoogte van de algemene reserve te realiseren door eventuele toekomstige overschotten toe te voegen 

   aan de algemene reserve. 

● Jaarlijks de weerstandscapaciteit te actualiseren. 

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit ultimo 2018 is als volgt opgebouwd: Totaal 2.330.000€        

Stand algemene reserve per 31 december 2018 2.267.000€        

(=weerstandscapaciteit vermogen)

Nog te bestemmen resultaat 63.000€             

(=weerstandsvermogen exploitatie)

Weerstandsvermogen

Ratio Weerstandsvermogen (ratio) is

Hoger dan 2 Uitstekend

Tussen 1,4 en 2 Ruim voldoende

Tussen 1,0 en 1,4 Voldoende

Tussen 0,8 en 1,0 Matig

Tussen 0,6 en 0,8 Onvoldoende

Lager dan 0,6 Ruim voldoende

De ratio weerstandsvermogen op basis van het bepaalde risicoprofiel bedraagt voor het verslagjaar 1,6.

 (€ 2.330 / (15% * € 9.736))

13



Jaarrekening 2018

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Solvabiliteit

Solvabiliteit is de mate waarin een organisatie in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. De 

solvabiliteit wordt bepaald door de verhouding van het eigenvermogen in relatie tot het totale vermogen. Voor

de RAD is de verhouding van het eigen vermogen tot het totale vermogen: 18% (€ 2.330 / € 12.966 x 100%)

De RAD streeft naar een solvabiliteit van minimaal 20%.

Risico’s

De RAD streeft ernaar om risico’s zoveel mogelijk te ondervangen. Deze risico's worden voor het onroerend

goed, inventaris, wagenpark en personeel voor het merendeel ondervangen door afgesloten verzekeringen.

Naast de financieringsfunctie van de algemene reserve wordt deze ook gebruikt als dekking voor niet

verzekerbare risico’s om te allen tijde de inzameling en verwerking van afvalstoffen te garanderen. Uit het

laatste extern onderzoek is gebleken dat de volgende vijf risico's de grootste impact hebben:

● Bij een mogelijke brand of schade aan de voertuigen bestaat de kans dat de verzekeringsuitkeringen

   (WA verzekering voor voertuigen ouder dan 5 jaar) lager zijn dan de boekwaarde.

● De mogelijk aanstaande VPB-plicht welke niet direct kan worden doorberekend in de tarieven.

● Als gevolg van ziekte van het personeel, dient er incidenteel extra capaciteit te worden ingehuurd.

● Schade aan (ondergrondse)containers.

● Onvoorziene reparaties aan inzamelvoertuigen.

● Ten aanzien van de vergoeding PMD van het Afvalfonds (o.b.v. de Raamovereenkomst verpakkingen) geldt

   dat om in aanmerking te komen voor de vergoeding minimaal 75% van het ingezameld kunststof

   daadwerkelijk ingezet dient te worden als grondstof waarbij minimaal 45% uit monostromen moet bestaan.

   Indien door het Afvalfonds de ketenvergoeding neerwaarts wordt bijgesteld is deze bijstelling voor rekening

   en risico van de RAD. Indien de vermarktingsvergoeding neerwaarts bijgesteld wordt is deze bijstelling 

   conform de afgesloten concessieovereenkomst voor rekening en risico van een derde partij.

Kengetallen

Realisatie

2017

Raming

2018

Realisatie

2018
Norm

Netto schuldquote 35,55% 51,76% 49,46% 0% <> 100%

35,55% 51,76% 49,46% 0% <> 100%

Solvabiliteitsratio 19,21% 16,66% 17,97% 20,00%

Structurele exploitatieruimte 9,54% 7,51% 7,82% >0%

Grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Belastingcapaciteit n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De financiële positie van de RAD ziet er positief uit, gebaseerd op de risico’s in relatie tot het 

weerstandsvermogen en kengetallen ten opzichte van de normen. De solvabiliteit is lager dan de norm.  

Dit komt vanwege het feit dat in 2014 de tariefsegalisatiereserve (eigen vermogen) is overgegaan naar

de voorziening Middelen van derden (vreemd vermogen). 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor 

alle verstrekte leningen
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2-c) Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Om haar taken als inzamelaar van afvalstoffen te kunnen uitvoeren heeft de RAD de beschikking over 

kapitaalgoederen. De staat van deze goederen is mede bepalend voor de kwaliteit van de inzameling en 

de (jaarlijkse) lasten hiervan. In deze paragraaf wordt in het kort ingegaan op het beleid van de RAD met

haar kapitaalgoederen.

Onroerende goederen

Het complex aan de Smidsweg omvat een kantoorgebouw met diverse personeelsvoorzieningen, een remise

voor de stalling van de voertuigen en een milieustraat. Het in 1999 gerealiseerde complex bevindt zich in goede

staat van onderhoud. 

Inzamelmiddelen

Onder inzamelmiddelen worden naast voertuigen ook de containers en persinstallaties verstaan. De lasten 

van het onderhoud van voertuigen en de persinstallaties zijn opgenomen in de programmarekening 2018.
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2-d) Financiering

Inleiding

De financieringsparagraaf gaat in op de realisatie van de beleidsvoornemens ten aanzien van het beheer van

de financieringsportefeuille. Het bestuur heeft in haar treasurystatuut vastgesteld dat van een laag 

risicoprofiel uitgegaan dient te worden.

1) Algemeen

Algemene ontwikkelingen RAD Hoeksche Waard

Als gevolg van investeringen en een toename van de vorderingen zijn de liquide middelen afgenomen.

In het verslagjaar zijn daarom 2 geldleningen aangetrokken, een lening ter hoogte van € 2 miljoen voor een 

looptijd van 10 jaar met lineaire aflossing en een lening ter hoogte van € 1 miljoen voor een looptijd van 

20 jaar met een annuïtaire aflossing.

Het saldo schatkistbankieren is in 2018 met € 722.000 toegenomen.

2) Treasurybeheer

Op de lopende leningen is binnen de geldende loopttijd geen renteherziening van toepassing.

Kasgeld limiet

Het kasgeldlimiet geeft het renterisico op korte termijn weer. Hieronder vallen alle financieringen met een 

rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. De kasgeldlimiet voor de RAD Hoeksche Waard bedraagt voor het

jaar 2018 8,2% van het totaal van de begroting. In absolute zin komt dit na realisatie neer op een bedrag

van afgerond € 809.000. Tot het bedrag van het kasgeldlimiet is het de RAD toegestaan om te financieren

met kort geld. In 2018 heeft de RAD de kasgeldlimiet niet overschreden.

31-3-2018 30-6-2018 30-9-2018 31-12-2018

1 8,20% 809€         809€         809€          809€          

5  €     6.757  €     4.738  €      3.764  €      4.494 

Kasgeldlimiet

2  €        900 

3

Ruimte onder toegestane kasgeldlimiet

 €     6.848 

4  €    -5.948 

 €      1.371 

 €      5.056 

 €     -3.685 

Toegestaan kasgeldlimiet

Totaal netto vlottende schuld (2)-(3)

Toets kasgeld limiet

Rekening-courant/deposito’s < 1 jaar

Omvang vlottende middelen

Opgenomen gelden < 1 jaar

Omvang vlottende schuld
 €     1.284 

 €     5.213 

 €    -3.929 

 €      1.117 

 €      4.072 

 €     -2.955 
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Renterisiconorm

De RAD streeft ernaar om het risico van rentestijgingen zo veel mogelijk te voorkomen. 

Om herfinancieringrisico’s te beperken is door de wet Fido een norm gesteld waaraan ook de RAD dient te 

voldoen. Jaarlijks mogen de renterisico’s op basis van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan

20% van het totaal van de begroting van het kalenderjaar.

In onderstaand schema wordt een overzicht verstrekt van de langlopende leningen van de RAD waarbij

tevens wordt aangegeven of sprake is van een bedrag waarover renterisico wordt gelopen.

rente % laatste  jaar rente

herziening

bedrag

renterisico

4,30% 2037 n.v.t. 0

4,60% 2032 n.v.t. 0

3,90% 2019 n.v.t. 0

3,77% 2030 n.v.t. 0

1,60% 2036 n.v.t. 0

1,22% 2036 n.v.t. 0

0,80% 2028 n.v.t. 0

1,44% 2038 n.v.t. 0

Renterisiconorm (Bedragen x € 1.000) 2017 2018 2019 2020 2021

1a -              -                -                -                 -                 

1b -              -                -                -                 -                 

2 -              -                -                -                 -                 

3a -              3.000        1.000        -                 -                 

3b -              -                -                -                 -                 

4 -              3.000        1.000        -                 -                 

5 277         407           291           254            258            

6 -              -                -                -                 -                 

7 -              -                -                -                 -                 

8 6.558      8.933        5.873        6.582         6.328         

9 20% 20% 20% 20% 20%

10 1.312      1.787        1.175        1.316         1.266         

11 1.312      1.787        1.175        1.316         1.266         

-              -                -                -                 -                 

12 1.312      1.787        1.175        1.316         1.266         

De renterisiconorm van de RAD over 2018 bedroeg in absolute zin € 1.950.000. Deze norm is in 2018 niet

overschreden.

saldo 31/12/2018

 €                   933.000 

 €                   100.000 

 €                   600.000 

saldo 31/12/2017

 €               2.481.000 

 €               1.000.000 

 €                  200.000 

 €                  650.000 

BNG 110805

BNG 110806

 €                8.933.000 

 €                  950.000 

 €                1.000.000 

 €                   900.000 

BNG 112068  €                2.000.000 

BNG 112069  €                1.000.000 

BNG 102523

BNG 104499

BNG 105668

 €                2.400.000 

 €               1.000.000 

Renterisiconorm (8)*(9)

Renterisico op vaste schuld (2 en 6)

Renterisiconorm

Stand van de vaste schuld per 1 januari

Vastgestelde percentage

Nieuw aangetrokken vaste schuld

Nieuw verstrekte langlopende leningen

Netto (3a-3b)

Te betalen aflossingen

Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

Renteherziening

Ruimte onder risiconorm

Toets renterisiconorm

Rente risiconorm

Renterisico op vaste schuld (7)

Op vaste schuld o/g

Op vaste schuld u/g

Netto (1a – 1b)

Totaal  €               6.281.000 

Omschrijving

BNG 99097
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EMU-saldo

EMU-saldo (Bedragen x € 1.000) Raming

Omschrijving 2018 2018 2017

1 -1.705 -1.786 -611

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 1.121 1.133 1.112

3 1.694 1.724 703

4 1.155 1.491 1.074

5

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

7

8 Baten bouwgrondexploitatie:

9

10

11 Verkoop van effecten:

a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo -44 -420 130

3) Informatievoorziening

In 2018 is het dagelijks bestuur na afloop van het 1e kwartaal, het 2e kwartaal en het 3e kwartaal door middel van

tussentijdse rapportages geïnformeerd over de voorafgaande perioden en de verwachtingen over het gehele jaar.

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties 

met derden betreffen

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 

genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de 

reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die 

nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 

(zie BBV, artikel 17c)

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 

exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de 

exploitatie

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken 

e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie 

staan)

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans 

worden geactiveerd

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en 

overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in 

mindering zijn gebracht bij post 4

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 

verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

ja 

nee 

ja 

nee 

ja 

nee 
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2-e) Bedrijfsvoering

Inleiding

Deze paragraaf geeft een inzicht in de stand van zaken ten aanzien van de bedrijfsvoering van de 

RAD Hoeksche Waard.

Investeringsbeleid

Alle investeringen in 2018 betreffen vervangingsinvesteringen.

Personeel en Organisatie

De organisatie structuur van de RAD Hoeksche Waard bestaat uit de afdelingen uitvoering, 

bedrijfsbureau en financiën. Het MT wordt gevormd door de directeur en de hoofden van de 

afdelingen. 

De huidige organisatie kan globaal als volgt worden weergegeven.

De personeelsformatie in fte ultimo 2018 is als volgt

Raming 2018

Uitvoerend 29,9 fte 32,2 fte

Ondersteunend (incl. teamleiders en BOA) 11,9 fte 13,9 fte

Totaal 41,8 fte 46,1 fte

Aantal personen in dienst per 1 januari 2018 44

Aangenomen in 2018 7  +

Eervol ontslag wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd 1  -

Eervol ontslag wegens ziekte 1  -

Eervol ontslag wegens andere betrekking 6  -

Aantal personen in dienst per 31 december 2018 43
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De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 46 jaar. 

In onderstaande grafiek is de leeftijdsopbouw van de organisatie grafisch weergegeven:

Arbo en Ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 2018 berekend op basis van aantal fte bedroeg 7,38%. Dit is

een daling van 30,11% ten opzichte van 2017. Vanwege een aantal langdurig zieke medewerkers is het 

percentage hoger dan gebruikelijk in de branche (2017 4,7%). De RAD zet door intensieve begeleiding van de

bedrijfsarts en leidinggevende in op een zo snel mogelijke reïntegratie van de medewerker. 

Afwezigheid van zieke medewerkers wordt opgevangen door de inzet van eigen personeel en door de inzet

van personeel van uitzendbureau’s. Het totale aantal inleenuren van de buitendienst (inclusief de tijdelijke

inhuur vanwege ziekte en inzet van leer-werktrajecten), bedroeg 15.413 uur.

Planning en control

Het dagelijks bestuur is aan het einde van het 1
e
 kwartaal, het 2

e
 kwartaal en het 3

e
 kwartaal middels 

kwartaalrapportages geïnformeerd over de voorafgaande perioden en de verwachtingen over het gehele jaar.

2,7%

3,4%

2,7%

3,2%

4,8%

7,4%

2012

2016 10,6%

2017 10,6%

2015

2018

6,3%

6,4%

Ziekteverzuim 2011-2018

2013

2014

4,0%

4,5%

7,3%9,3%

(incl. langdurig zieken) (excl. langdurig zieken)
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2-f) Verbonden partijen

Inleiding

Het doel van deze paragraaf is het bestuur inzicht te verschaffen in de beleidsmatige en financiële

betrokkenheid van de gemeenschappelijke regeling van de RAD Hoeksche Waard. Een verbonden partij is 

een privaat- danwel publiekrechtelijke organisatie waarin de RAD een bestuurlijk én een financieel belang

heeft. Belangrijk is hierbij het feit of er financiële risico’s zijn en het feit welke invloed de verbonden partijen

kunnen hebben op het uit te voeren beleid.

Overzicht  publiekrechtelijke organisaties die deelnemen in de RAD

Alle deelnemers in de GR hebben invloed op het beleid middels een vertegenwoordiging in het dagelijks en

in het algemeen bestuur. Iedere gemeente, ongeacht aantal inwoners heeft een gelijke stem.

Per 31 december 2018 is de samenstelling als volgt: 

Lid van 

   DB

   AB

   DB

   AB

   DB

   AB

   DB

   AB

   DB

   AB

Verbonden partijen van de RAD Hoeksche Waard:

2018 2017

nihil nihil

1-1-2018 31-12-2018

nihil nihil

nihil nihil

nihil nihil

1 Ombudscommissie 

Hoeksche Waard,

Strijen

Kosten ( x € 1.000)

Verwachte vermogen/resultaat:

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Resultaat 2018 (raming)

1

3

5

4

2

H. van Waveren (wethouder)

Korendijk

Strijen

Oud-Beijerland

G. den Boer (wethouder)

P. Boogaard (wethouder)

W.J.L.M. van Tilborg (wethouder)

G.M.J. Janssen (wethouder)

P.J. van Leenen (wethouder, voorzitter RAD)

Deelnemer Vertegenwoordigers

L. van Noort (wethouder)

H.C.J. van Etten (wethouder)

B. Boelhouwers (wethouder)

Binnenmaas

Cromstrijen

H. Flieringa (wethouder)

Verbonden partij toelichting

De RAD heeft zich bij gemeenschappelijke regeling ombudscommissie Hoeksche 

Waard aangesloten. Andere deelnemers zijn de 5 gemeenten in de Hoeksche 

Waard en de Gemeenschappelijke regelingen WIHW, SVHW, SOHW en 

ISHW.Het gemeenschappelijk orgaan Ombudscommissie Hoeksche Waard 

draagt zorg voor de oprichting en instandhouding van de Ombudscommissie 

Hoeksche Waard. Deze commissie is belast met de externe beoordeling van 

verzoekschriften als bedoeld in titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht, voor 

zover het betreft gedragingen van bestuursorganen van de deelnemers. Het 

orgaan bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten en de 

voorzitters van de deelnemende samenwerkingsverbanden. Vertegenwoordiging 

van de RAD vindt plaats via de voorzitter, de heer P.J. van Leenen. Het eigen 

vermogen per 1/1/2018 en het verwacht eigen vermogen per 31/12/2018 

bedraagt nihil. Het resultaat over 2018 wordt geraamd op nihil. 
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2

2018 2017

98.000€        98.000€        

2.000€          2.000€          

100.000€      100.000€      

1-1-2018 31-12-2018

690.000€      1.273.000€   

5.490.000€   5.633.000€   

227.000€      583.000€      

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Resultaat

Het SVHW verzorgt namens de RAD de heffings-, invorderings- en 

kwijtscheldingsactiviteiten met betrekking tot de afvalstoffenheffing. Andere 

deelnemers zijn de gemeenten Aalburg, Alblasserdam, Albrandswaard, 

Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-

Giessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, Krimpenerwaard, Lansingerland, 

Molenwaard, Nieuwkoop, Oud-Beijerland, Strijen, Werkendam, Woudrichem en 

Zederik en Waterschap Hollandse Delta. Het algemeen bestuur bestaat uit 2 

leden uit het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Hollandse 

Delta en voorts uit een collegelid van iedere deelnemende gemeente en uit een 

lid van het dagelijks bestuur van de RAD HW. Alle leden van het algemeen 

bestuur hebben een plaatsvervanger. Namens de RAD heeft de heer 

Boelhouwers zitting in het algemeen bestuur. De vertegenwoordigers van het 

Waterschap hebben ieder een meervoudig stemrecht van zes, de overige leden 

van het algemeen bestuur hebben één stem. Het algemeen bestuur besluit met 

meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en vier leden uit en door het 

algemeen bestuur aan te wijzen. De RAD is niet in het dagelijks bestuur 

vertegenwoordigd. 

De kosten met betrekking tot de heffing en invordering zijn opgenomen in de

Kosten heffing en invordering

Bij: afrekening voorgaand jaar 

SVHW

SVHW, Klaaswaal

jaarrekening en bedragen voor 2018 € 100.000,=.

Saldo kosten

Verwachte vermogen/resultaat:
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Jaarrekening 2018

Balans

B) JAARREKENING

1) Balans per 31 december 2018

(x € 1.000)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

- Overige investeringen met een economisch nut 5.051          4.899          

- Investeringen met een economisch nut, waarvoor

ter bestrijding van de kosten een heffing kan

worden geheven;

Financiële vaste activa -                 -                 

Totaal vaste activa 7.910          7.925          

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd 2.320          1.664          

korter dan één jaar

- Vorderingen op openbare lichamen 52           78           

- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een 1.963      1.241      

rentetypische looptijd korter dan één jaar

- Overige vorderingen 305         345         

Liquide middelen 229             232             

- Kassaldi 1 2

- Banksaldi 228 230

Overlopende activa 2.507          2.430          

- Overige nog te ontvangen bedragen, en de 2.507      2.430      

vooruitbetaalde bedragen die ten laste van

volgende begrotingsjaren komen

Totaal vlottende activa 5.056          4.326          

Totaal Generaal 12.966        12.251        

Bedrag waarvan het recht bestaat op verliescompensatie

krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 -                   -                   

2.859          3.026          

2018 2017
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1) Balans per 31 december 2018

(x € 1.000)

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen 2.330          2.354          

- Algemene reserve 2.267      2.282      

- Gerealiseerd resultaat 63           72           

Voorzieningen 309             2.073          

- Van derden verkregen middelen die specifiek 309         2.003      

besteed moeten worden

- Voor verplichtingen, verliezen en risico's -              70           

Vaste schulden met een rentetypische looptijd

van één jaar of langer 8.956          6.304          

- Onderhandse leningen van Binnenlandse 8.933      6.281      

banken en overige financiële instellingen

- Waarborgsommen 23           23           

Totaal vaste passiva 11.595        10.731        

Vlottende passiva

Kortlopende schulden 642             731             

- Overige schulden 642         731         

Overlopende passiva 729             789             

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd 121         122         

en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling

komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende

arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van 

vergelijkbaar volume

- Overige nog te betalen bedragen, en de 608         667         

vooruitontvangen bedragen die ten bate van

volgende begrotingsjaren komen

Totaal vlottende passiva 1.371          1.520          

Totaal Generaal 12.966        12.251        

Gewaarborgde geldleningen 210             210             

20172018
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Jaarrekening 2018

Overzicht van baten en lasten

2) Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

(x € 1.000)

Raming Raming

begrotings- begrotings- Realisatie

jaar vóór jaar ná Realisatie vorig

wijziging wijziging begrotingsjaar begrotingsjaar

Programma afval - lasten 9.124               9.868               9.736               8.902               

Programma afval - baten 9.859               10.763             10.656             9.841               

Saldo programma Afval 735-                  895-                  920-                  939-                  

Overhead (last) 650                  957                  931                  847                  

Vennootschapsbelasting (last) 17                    5                      13                    20                    

Saldo van baten en lasten 68                    67-                    24-                    72                    

Toevoegingen en onttrekkingen aan 

reserves -                       87-                    87-                    -                       

Resultaat 68                    20                    63                    72                    
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Toelichtingen

Kasstroomoverzicht

3) Toelichtingen

3-a) Kasstroomoverzicht  2018

(x € 1.000)

Bedrijfsresultaat na belastingen 63           

Afschrijvingen 1.121      

Onttrekking voorziening middelen van derden 1.694-      

Mutatie voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's 70-           

Directe mutatie algemene reserve 87-           

Mutaties in het werkkapitaal

-  toename vorderingen 733-    

-  afname kortlopende schulden 149-    

882-    

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.549-      

Ontvangsten vanwege incidentele baten -              

Uitgaven vanwege incidentele lasten -              

-         

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.549-      

Investeringen in materiële vaste activa 1.155-      

Desinvesteringen in materiële vaste activa 49           

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.106-      

Aflossingen langlopende schulden 1.348-      

Aangegane langlopende schulden 4.000      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 2.652      

NETTO KASSTROOM 3-             

(afname liquide middelen)

Werkelijk  2018
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Toelichtingen

Waarderingsgrondslagen

3-b) Waarderingsgrondslagen

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en

Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische

kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen

tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden

slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong

vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de

jaarrekening bekend zijn geworden.

Stelselwijziging BBV

Door wijzigingen in het BBV dienen naast het programma afval ook separaat te worden opgenomen:

- het overzicht overhead

- het overzicht vennootschapsbelastingen

Daarnaast is het vanaf 2018 ook verplicht gesteld om een overzicht taakvelden toe te voegen. Dit betreft

een separate bijlage bij zowel de begroting als de jaarstukken. Deze is opgenomen onder paragraaf 3-g.

Opbrengsten Nedvang

Met betrekking tot de verwerking van de opbrengsten Nedvang, voor de inzameling en sortering van

huishoudelijk kunststofverpakkingsafval, merken wij op dat de vergoeding voor PMD in de jaarrekening 

van de RAD gebaseerd is op de verantwoorde sorteerresultaten van de sorteerder over het verslagjaar.

Deze sorteerresultaten zijn bij het opmaken van deze jaarrekening nog niet definitief vastgesteld door 

Nedvang. Eventuele afwijkingen in het sorteerresultaat en hergebruik kunnen invloed hebben op de hoogte

van de vergoeding.

Balans

Vaste activa

Materiële vaste activa met economisch nut

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan

worden geheven.

Wanneer investeringen worden gedaan voor het inzamelen van huishoudelijk afval, dan worden deze

investeringen op de balans opgenomen in een aparte categorie: de investeringen met economisch nut,

waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Overige investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Bij de waardering

wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien

deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet

plaatsgevonden. 
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Toelichtingen

Waarderingsgrondslagen

De afschrijvingstermijnen worden bepaald op basis van verwachte levensduur en zijn als volgt;

Gronden niet
8 – 50 jaar

3 – 5 jaar lineair

6 – 8 jaar lineair

8 – 10 jaar lineair

1 – 10 jaar lineair

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening

in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het

voorzienbare verlies.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De

vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en garantiestellingen

Voor zover leningen door de RAD gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde

schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere

informatie opgenomen.De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Containers huishoudelijk afval

lineair, op de aanleg en bouw wordt op basis

van annuïteiten afgeschreven.

Complex Smidsweg 20a

Inventaris Smidsweg 20a

Wagenpark

Containers bedrijfsafval
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Toelichtingen

Toelichting op de balans

3-c) Toelichting op de balans per 31 december  2018

(x € 1.000)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa boekwaarde boekwaarde

31-12-2018 31-12-2017

Overige investeringen met een economisch nut 5.051      4.899      

Investeringen met een economisch nut, waarvoor 2.859      3.026      

ter bestrijding van de kosten een heffing kan

worden geheven;

7.910      7.925      

Overige investeringen met een economisch nut aanschaf cumulatieve boekwaarde boekwaarde

waarde afschrijving 31-12-2018 31-12-2017

Gronden en Terreinen

- Complex Smidsweg 20a 5.327      1.870      3.457      3.591      

Vervoermiddelen

- Wagenpark 5.564      4.074      1.489      1.223      

Overige materiële vaste activa

- Inventaris Smidsweg 346         297         49           34           

- Containers bedrijfsafval 313         256         56           51           

11.550    6.497      5.051      4.899      

Verloopoverzicht boekwaarde invest. desinvest. afschrijvingen boekwaarde

31-12-2017 2018 2018 2018 31-12-2018

Gronden en Terreinen

- Complex Smidsweg 20a 3.591      48           -              183         3.456      

Vervoermiddelen

- Wagenpark 1.223      648         49           332         1.489      

Overige materiële vaste activa

- Inventaris Smidsweg 34           48           -              32           49           

- Containers bedrijfsafval 51           23           -              17           56           

4.899      766         49           565         5.051      

Investeringen  2018 restkrediet krediet tot. beschik- besteed saldo restkrediet

2017 begroting baar krediet krediet 2018 2018

Gronden en Terreinen

- Complex Smidsweg 20a 125         30           155         48           3-             110         

Vervoermiddelen

- Wagenpark 882         270         1.152      648         11-           515         

Overige materiële vaste activa

- Inventaris Smidsweg 27           40           67           48           25-           44           

- Containers bedrijfsafval 48           10           58           23           -              35           

1.082      350         1.432      766         39-           705         
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Toelichting op de balans

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan

worden geheven;

Overige materiële vaste activa aanschaf cumulatieve boekwaarde boekwaarde

waarde afschrijving 31-12-2018 31-12-2017

Containers huishoudelijk afval 7.580      4.721      2.859      3.026      

7.580      4.721      2.859      3.026      

Verloopoverzicht boekwaarde invest. desinvest. afschrijvingen boekwaarde

31-12-2017 2018 2018 2018 31-12-2018

Containers huishoudelijk afval 3.026      389         -              556         2.859      

3.026      389         -              556         2.859      

Investeringen  2018 restkrediet krediet tot. beschik- besteed saldo restkrediet

2017 begroting baar krediet krediet 2018 2018

Containers huishoudelijk afval 221         100         321         389         175-         107         

221         100         321         389         175-         107         

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische saldo voorziening gecorrigeerd gecorrigeerd

looptijd korter dan één jaar 2018 oninbaarheid saldo  2018 saldo  2017

Vorderingen op openbare lichamen 52           -              52           78           

Overige vorderingen 330         25           305         345         

Schatkistbankieren 1.963      -              1.963      1.241      

2.345      25           2.320      1.664      

Vorderingen op openbare lichamen 2018 2017

SVHW 47           62           

Gemeente Binnenmaas 3             5             

Gemeente Cromstrijen -              4             

Gemeente Korendijk -              2             

Gemeente Oud-Beijerland 1             3             

Gemeente Strijen 1             2             

52           78           
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Schatkistbankieren:

Het drempelbedrag waarover verantwoording dient te worden afgelegd, bedraagt over 2018: € 250.000.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)

(1) 250

1e kw 2e kw 3e kw 4e kw

(2)

Liquide middelen

2018 2017

Rekening-courant BNG 226         226         

Rekening-courant Rabobank 2             4             

Rekening-courant Postbank -              -              

Kas 1             2             

229         232         

Overlopende activa

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde 2018 2017

bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Vooruitbetaalde bedragen 62           37           

Overige overlopende posten 2.445      2.393      

2.507      2.430      

Onder de overige overlopende posten is een bedrag verantwoord van € 2.009.847 wat betrekking heeft

op het variabel tarief van de afvalstoffenheffing.

(3a) = (1) > (2)

(3b) = (2) > (1)

230         767-         226         

Ruimte onder het 

drempelbedrag

Overschrijding van het 

drempelbedrag

24           20           1.017      24           

-              -              -              -              

Drempelbedrag

Kwartaalcijfer op 

dagbasis buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden 

middelen

226         
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PASSIVA

Eigen vermogen

2018 2017

Algemene reserve 2.267      2.282      

Gerealiseerd resultaat 63           72           

2.330      2.354      

Verloopoverzicht saldo bestemming vermindering saldo

31-12-2017 resultaat toevoeging onttrekking ivm 31-12-2018

voorziening

Algemene reserve 2.282      -              72           87           -              2.267      

Resultaat 2017 72           72-           -              -              -              -              

Resultaat 2018 -              63           -              -              -              63           

Totaal 2.354      9-             72           87           -              2.330      

In 2018 is door het bestuur besloten een deel van de kosten met betrekking tot de juridische omzetting

(€ 54.000) en de kosten afbouwregeling oud-papier (€ 33.000) te dekken door middel van een onttrekking

uit de algemene reserve.

Voorzieningen

2018 2017

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 309         2.003      

Voor verplichtingen, verliezen en risico's -              70           

309         2.073      

Verloopoverzicht saldo saldo

31-12-2017 toevoeging onttrekking 31-12-2018

Voorziening middelen van derden 2.003      -              1.694      309         

Verplichtingen, verliezen en risico's 70           -              70           -              

Totaal 2.073      -              1.764      309         

De Voorziening middelen van derden is bedoeld voor de overschotten c.q. tekorten welke behaald zijn of 

worden behaald bij de huishoudelijke afvalinzameling. De toevoegingen c.q. onttrekkingen worden bepaald aan de 

hand van de kostenverdeelstaat die in de toelichting baten en lasten bij de jaarrekening is opgenomen.

Het nadelig saldo op huishoudelijke inzameling 2018 ad. € 1.695.000 is ten laste van deze voorziening gebracht.
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Toelichting op de balans

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

2018 2017

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 8.933      6.281      

Waarborgsommen 23           23           

8.956      6.304      

Verloopoverzicht rente saldo vermeer- aflossingen saldo

31-12-2017 deringen 31-12-2018

BNG 99097 4,30% 2.481      -              81           2.400      

BNG 102523 4,60% 1.000      -              67           933         

BNG 104499    3,90% 200         -              100         100         

BNG 105668 3,77% 650         -              50           600         

BNG 110805 1,60% 1.000      -              -              1.000      

BNG 110806 1,22% 950         -              50           900         

BNG 458255 -              1.000      1.000      -              

BNG 112068 -              2.000      -              2.000      

BNG 112069 -              1.000      -              1.000      

Totaal leningen o/g 6.281      4.000      1.348      8.933      

Waarborgsommen 23           -              -              23           

Totaal 6.304      4.000      1.348      8.956      

De rentelast voor het begrotingsjaar 2018 bedraagt: € 213.928.

De aflossingsverplichtingen 2019 zijn opgenomen in de langlopende leningen, deze aflossingen

bedragen € 594.830. De begrote rentelast over 2019 bedraagt: € 219.077.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overige schulden 2018 2017

Crediteuren 635         724         

Overige kortlopende schulden 7             7             

642         731         

Overlopende passiva

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling

komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van 

vergelijkbaar volume 2018 2017

Nog te ontvangen facturen 121         122         

Nog te betalen bedragen 608         667         

729         789         
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Toelichting op de balans

Waarborgen en garanties

Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen kan als 

volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Aard/om- Oorspronkelijk Percentage

schrijving bedrag borgstelling

Hypotheek medewerker Borg 100%

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen (verlofdagen) zijn niet als 

schuld in de balans opgenomen. Deze verplichting bedraagt ultimo 2018 : € 61.000.

De financiële verplichtingen ter zake van lease bedragen circa € 9.300 per jaar.

De aangegane verplichtingen inzake investeringen voertuigen bedragen circa € 557.500

Vergoedingen Afvalfonds:

De vergoeding van het inzamelen en laten verwerken van het kunststof in het PMD vindt plaats op basis van

het netto ingezameld gewicht kunststof verpakkingen (na sortering en vermarkting). De sorteerresultaten

dienen te voldoen aan de vastgestelde kwaliteitsnormen waar de RAD zich via de Raamovereenkomst 

Verpakkingen 2013-2022 aan gecommitteerd heeft. De afgesproken vergoeding in euro per ton wordt 

door Nedvang uitgekeerd indien wordt voldaan aan de volgende criteria:

1) Gerecycled

2) Kunststofverpakkingsafval

3) Afkomstig van huishoudens

4) Dat voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen.

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding dient minimaal 75% van het ingezameld kunststof

daadwerkelijk ingezet te worden als grondstof waarbij minimaal 45% uit monostromen moet bestaan. De

naleving van de eisen zijn de verantwoordelijkheid van de sorteerders. Nedvang voert controles uit om de na-

leving hiervan te controleren. De definitieve vergoeding over de jaren vanaf 2015 tot en met 2017 zal naar 

verwachting in het eerste kwartaal van 2019 worden vastgesteld.

De vergoeding voor PMD in de jaarrekening 2018 van de RAD is gebaseerd op de verantwoorde

sorteerresultaten van de sorteerder over 2018. Deze sorteerresultaten zijn bij het opmaken van deze

jaarrekening nog niet definitief vastgesteld. Eventuele afwijkingen in het sorteerresultaat kunnen invloed

hebben op de hoogte van de vergoeding. In een concessieovereenkomst tussen de RAD en haar sorteerder

is een garantieverplichting opgenomen ten aanzien van het minimale verplichte sorteerresultaat en

hergebruik.

Inzake de Nedvang vergoeding betreffende het PMD staat er per balansdatum nog een voorraad

(on)gesorteerd PMD bij SUEZ. Omdat de samenstelling van deze voorraad per balansdatum niet bekend is en

onvoldoende betrouwbaar te schatten is, kan er op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording geen

bedrag als vordering opgenomen worden in de jaarrekening. De grove inschatting is dat deze voorraad een

waarde vertegenwoordigt van 
+
/- € 114.000 (2017: 

+
/- € 135.000).

209.600       

31-12-2018

omvang omvang

31-12-2017

209.600       209.600       
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Toelichting op overzicht van baten en lasten

3-d) Toelichting op overzicht van baten en lasten 2018

(x € 1.000)

Primaire Raming

raming 2018 ná Realisatie Realisatie

2018 wijziging 2018 2017

Programma afval - lasten 9.124      9.868      9.736      8.902      

Programma afval - baten 9.859      10.763    10.656    9.841      

Saldo programma Afval 735-         895-         920-         939-         

Overhead (last) 650         957         931         847         

Vennootschapsbelasting (last) 17           5             13           20           

Saldo van baten en lasten 68           67-           24-           72           

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -              87-           87-           -              

Resultaat 68           20           63           72           

In de toelichting 3-e Analyse Raming - Realisatie worden de belangrijkste verschillen c.q. afwijkingen

tussen de realisatie en de raming na wijziging toegelicht.

Primaire Raming

raming 2018 ná Realisatie Realisatie

LASTEN PROGRAMMA AFVAL 2018 wijziging 2018 2017

Personeelslasten 2.262      2.469      2.346      2.198      

Huisvestingskosten 135         128         120         114         

Kapitaalslasten 1.405      1.338      1.345      1.330      

Kosten containers 113         128         117         117         

Kosten wagenpark 651         836         876         773         

Kosten verwerking, sortering en transport 3.167      3.479      3.441      3.196      

Bestuurskosten 15           5             -              -              

Algemene kosten 468         424         473         349         

Onvoorzien -              -              -              -              

Huishoudelijke BTW inzake BCF 908         1.061      1.018      825         

Totaal Lasten 9.124      9.868      9.736      8.902      
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Primaire Raming

raming 2018 ná Realisatie Realisatie

Personeelslasten programma afval 2018 wijziging 2018 2017

Lonen en salarissen 1.795      2.008      1.845      1.765      

Personeel van derden 270         230         306         260         

Overige personeelslasten 197         231         195         173         

2.262      2.469      2.346      2.198      

Lonen en salarissen

Salariskosten 1.443      1.600      1.454      1.404      

Sociale en pensioenlasten 352         408         391         361         

1.795      2.008      1.845      1.765      

Primaire Raming

Huisvestingskosten raming 2018 ná Realisatie Realisatie

2018 wijziging 2018 2017

Complex Smidsweg 135         128         120         114         

135         128         120         114         

Primaire Raming

Kapitaallasten raming 2018 ná Realisatie Realisatie

2018 wijziging 2018 2017

Afschrijvingen 1.164      1.133      1.121      1.112      

Boekverlies activa 10           

Rente leningen o/g 241         205         214         218         

Rente rekening-courant -              -              -              -              

1.405      1.338      1.345      1.330      

Primaire Raming

Afschrijvingen raming 2018 ná Realisatie Realisatie

2018 wijziging 2018 2017

Complex Smidsweg 192         194         183         177         

Inventaris 36           38           32           32           

Wagenpark 368         324         332         302         

Containers bedrijfsafval 24           22           17           19           

Containers huishoudelijk afval 544         555         557         582         

1.164      1.133      1.121      1.112      
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Primaire Raming

Kosten containers raming 2018 ná Realisatie Realisatie

2018 wijziging 2018 2017

Onderhoud containers bedrijfsafval 3             3             3             4             

Onderhoud containers huishoudelijk afval 4             6             -              3             

Onderhoud verzamelcontainers 100         90           87           94           

Overige kosten containers 6             29           27           16           

113         128         117         117         

Primaire Raming

Kosten wagenpark raming 2018 ná Realisatie Realisatie

2018 wijziging 2018 2017

Onderhoud 243         275         275         236         

Brandstof 260         300         301         241         

Verzekeringen 77           82           82           73           

Onderhoud en verzekering maxicontainers 3             3             2             3             

Overige kosten wagenpark (inclusief huur) 68           176         216         220         

651         836         876         773         

Primaire Raming

Kosten verwerking, sortering en transport raming 2018 ná Realisatie Realisatie

2018 wijziging 2018 2017

Huishoudelijk restafval 747         738         744         717         

Huishoudelijk GFT 335         351         326         335         

Bedrijfsafval 254         267         251         255         

Huishoudelijk papier (verleende subsidies) 174         201         163         167         

Verpakkingsglas 80           77           70           70           

Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD) 927         973         963         966         

Textielinzameling -              72           93           2             

Veegvuil en rattenbestrijding 39           31           44           37           

Totaal ophalen 2.556      2.710      2.654      2.549      
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Primaire Raming

raming 2018 ná Realisatie Realisatie

2018 wijziging 2018 2017

Restafval (grof) 111         151         141         130         

Hout 211         250         237         218         

Puin 29           29           33           28           

Asbest 3             3             6             3             

Snoeihout 28           41           40           36           

Vlakglas -              -              1             1             

Autobanden 2             2             1             -              

Klein chemisch afval 33           36           35           34           

Dakbedekking 13           13           14           12           

Kadavers 1             1             2             2             

Olie -              -              1             1             

Gasflessen 1             1             5             -              

Textiel -              -              -              -              

Harde kunststoffen -              -              3             -              

Matrassen 19           46           48           36           

Transportkosten milieustraat 130         166         185         115         

Overige kosten milieustraat 30           30           35           31           

Totaal milieustraat 611         769         787         647         

Totaal Kosten verwerking, sortering en transport 3.167      3.479      3.441      3.196      

Primaire Raming

Hoeveelheden vuilverwerking (x 1.000 kg) raming 2018 ná Realisatie Realisatie

2018 wijziging 2018 2017

Huishoudelijk restafval 11.000    11.000    10.952    10.905    

Huishoudelijk GFT 12.500    12.500    12.283    12.833    

Bedrijfsafval 3.500      3.500      3.517      3.747      

Huishoudelijk papier 5.600      5.430      5.371      5.533      

Verpakkingsglas 2.183      2.183      2.009      2.006      

PMD 2.375      2.375      2.455      2.392      

Veegvuil 800         900         586         736         

Textiel 440         440         461         425         

Klein chemisch afval -              -              -              -              

Totaal ophalen (in tonnen) 38.398    38.328    37.634    38.577    
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Primaire Raming

raming 2018 ná Realisatie Realisatie

2018 wijziging 2018 2017

Restafval (grof) 1.820      1.820      2.356      2.203      

Hout 3.230      3.230      3.864      3.656      

Puin 4.050      4.050      4.260      4.266      

Asbest 50           50           64           53           

Snoeihout 1.700      1.700      1.611      1.683      

Vlakglas 55           55           80           68           

Verpakkingsglas 17           17           18           18           

Autobanden 2             -              1             -              

PMD 25           25           -              -              

Huishoudelijk papier 180         170         178         183         

Klein chemisch afval 110         110         120         119         

Dakbedekking 140         140         152         145         

Kadavers 1             -              4             4             

Harde kunststoffen 225         225         198         209         

Metaal 485         485         541         520         

Electrische apparatuur 420         420         433         415         

Textiel 30           30           23           21           

Matrassen 70           70           122         103         

Overig 27           30           21           23           

Totaal milieustraat (in tonnen) 12.637    12.627    14.046    13.689    

Totaal vuilverwerking (in tonnen) 51.035    50.955    51.680    52.266    

Overige aantallen

Bezoekersaantal milieustraat 65.000    65.000    73.053    69.856    

Primaire Raming

Huishoudelijk papier (ophalen) raming 2018 ná Realisatie Realisatie

2018 wijziging 2018 2017

RAD 1.830      1.830      1.940      1.811      

Verenigingen 3.600      3.600      3.431      3.722      

Totaal ophalen (in tonnen) 5.430      5.430      5.371      5.533      
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Primaire Raming

Bestuurskosten raming 2018 ná Realisatie Realisatie

2018 wijziging 2018 2017

Advieskosten 6             2             -              -              

Overige bestuurskosten 9             3             -              -              

15           5             -              -              

Primaire Raming

Algemene kosten raming 2018 ná Realisatie Realisatie

2018 wijziging 2018 2017

Voorlichting burgers 70           35           52           44           

Advies- en onderzoekskosten afvalbeleid 30           30           10           39           

Project Extra Aanpak Zwerfafval 100         91           127         36           

Project Goed Scheiden Loont -              -              -              -              

Kosten automatisering 80           80           78           66           

Inningskosten SVHW 118         118         122         100         

Controle kosten 30           30           20           25           

Advieskosten 40           40           64           39           

468         424         473         349         

Primaire Raming

Onvoorzien raming 2018 ná Realisatie Realisatie

2018 wijziging 2018 2017

Onvoorzien -              -              -              -              

Zowel in de primaire begroting als in de begrotingswijziging is er geen bedrag opgenomen voor onvoorziene

uitgaven. In de realisatie van het begrotingsjaar is er geen post opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

Primaire Raming

Huishoudelijke BTW inzake BCF raming 2018 ná Realisatie Realisatie

2018 wijziging 2018 2017

Huishoudelijke BTW 908         1.061      1.018      825         
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Primaire Raming

raming 2018 ná werkelijk werkelijk

BATEN PROGRAMMA AFVAL 2018 wijziging 2018 2017

Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 6.745      6.734      6.648      6.500      

Mutatie Voorzieningen middelen van derden 729         1.724      1.694      703         

Overige baten 2.385      2.305      2.314      2.638      

Totaal baten 9.859      10.763    10.656    9.841      

Primaire Raming

Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht raming 2018 ná Realisatie Realisatie

2018 wijziging 2018 2017

Afvalstoffenheffing 5.836      5.848      5.737      5.598      

Reinigingsrecht 909         886         911         902         

6.745      6.734      6.648      6.500      

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing basis tarief 3.933      3.845      3.891      3.757      

variabel tarief 2.073      2.173      2.010      1.989      

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren -              -              11-           2-             

Kwijtschelding van afvalstoffenheffing 170-         170-         153-         146-         

5.836      5.848      5.737      5.598      

Aantallen afvalstoffenheffing aansluitingen aansluitingen inwoners

begroting werkelijk werkelijk

2018 2018 2018

Binnenmaas 12.918    29.163    

Cromstrijen 5.716      12.993    

Korendijk 4.731      11.232    

Oud-Beijerland 10.254    24.143    

Strijen 3.959      8.739      

Totaal 37.578    86.270    

43



Jaarrekening 2018

Toelichtingen

Toelichting op overzicht van baten en lasten

Primaire Raming

raming 2018 ná Realisatie Realisatie

Reinigingsrecht 2018 wijziging 2018 2017

Reinigingsrecht 909         886         913         902         

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren -              -              2-             -              

909         886         911         902         

Primaire Raming

Overige baten raming 2018 ná Realisatie Realisatie

2018 wijziging 2018 2017

Tegemoetkoming inzamelkosten/opbrenst afval 1.995      1.920      1.858      2.310      

Boekwinst verkoop bedrijfsmiddelen -              -              21           9             

Vegen 264         259         233         245         

Vergoeding zwerfafval 100         100         138         48           

Overig 26           26           64           26           

2.385      2.305      2.314      2.638      

Primaire Raming

Tegemoetkoming inzamelkosten/opbrengst afval raming 2018 ná Realisatie Realisatie

2018 wijziging 2018 2017

PMD-inzameling 1.176      1.024      953         1.300      

Papier 395         301         312         553         

Verpakkingsglas 132         132         124         122         

Metalen 49           79           86           67           

Electrische apparatuur 38           38           40           38           

Textiel 200         335         259         159         

Overige opbrengsten 5             5             77           60           

Afvalfonds voorgaande jaren -              6             7             11           

1.995      1.920      1.858      2.310      

Primaire Raming

Mutaties in de voorzieningen raming 2018 ná Realisatie Realisatie

2018 wijziging 2018 2017

Voorziening middelen van derden 729-         1.724-      1.694-      703-         

Toelichting

Bij een negatief bedrag is aan de voorziening een bedrag onttrokken.

Bij een positief bedrag is aan de voorziening een bedrag toegevoegd.
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LASTEN OVERHEAD

Primaire Raming

raming 2018 ná Realisatie Realisatie

2018 wijziging 2018 2017

Personeelskosten overhead 552         693         680         751         

Algemene kosten overhead 98           264         251         96           

650         957         931         847         

Primaire Raming

raming 2018 ná Realisatie Realisatie

Personeelslasten overhead 2018 wijziging 2018 2017

Lonen en salarissen 417         436         306         498         

Personeel van derden 89           206         342         204         

Overige personeelslasten 46           51           32           49           

552         693         680         751         

Lonen en salarissen

Salariskosten 337         353         243         403         

Sociale en pensioenlasten 80           83           63           95           

417         436         306         498         

Primaire Raming

raming 2018 ná Realisatie Realisatie

Algemene kosten overhead 2018 wijziging 2018 2017

Kantoorkosten 91           113         84           93           

Kosten onderzoek en implementatie juridische omzetting -              144         163         -              

Overige algemene kosten 7             7             4             3             

98           264         251         96           
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Primaire Raming

raming 2018 ná Realisatie Realisatie

VENNOOTSCHAPSBELASTING (LAST) 2018 wijziging 2018 2017

Vennootschapsbelasting 17           5             13           20           

Per balansdatum zijn er diverse gesprekken gevoerd tussen de Koninklijke Vereniging voor Afval- en

Reinigingsmanagement (NVRD) en de Belastingdienst over de vennootschapsbelasting voor

overheidsondernemingen. Beide partijen hebben een andere visie en de wetgever moet hier meer

duidelijkheid over verschaffen.

Het bedrag van € 13.000 is een inschatting van de te betalen vennootschapsbelasting op de inzameling

van het bedrijfsafval.

TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

Primaire Raming

raming 2018 ná Realisatie Realisatie

2018 wijziging 2018 2017

Onttrekking aan algemene reserve -              87-           87-           -              

In 2018 is door het bestuur besloten een deel van de kosten met betrekking tot de juridische omzetting 

(€ 54.000) en de kosten afbouwregeling oud-papier (€ 33.000) te dekken door middel van een onttrekking 

uit de algemene reserve.

EXTRA TOELICHTING PERSONEELSKOSTEN Primaire Raming

raming 2018 ná Realisatie Realisatie

2018 wijziging 2018 2017

Sociale en pensioenlasten in % van de salariskosten 24,3% 25,1% 26,8% 25,2%

Personeelsformatie in fte (gemiddeld) 45,1 46,1 41,2 42,8

Gemiddelde salariskosten per fte (x € 1.000) 49,0 53,0 52,2 52,9

Ziekteverzuimpercentage 4,0% 4,0% 7,4% 10,6%

Aantal uren personeel van derden 15.600    15.600    15.413    13.523    
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3-d) Toelichting op overzicht van baten en lasten 2018

(x € 1.000)

KOSTENVERDEELSTAAT 2018      (bedragen x € 1.000)

Restafval GFT

Af-

transport PMD Papier Glas Textiel Milieustraat Grofvuil

Rommel-

markten

Cont. bez

/rep

Inzamelkosten
Personeel inzameling 1.910      279         274         132         496         86           46           209            11           63           16           75           223         

Voertuigen (inc. afschr.) 1.249      211         200         147         174         66           14              5             28           2             300         102         

Totaal inzamelkosten 3.159      490         474         279         670         152         -              46           223            16           -              91           18           375         325         

Lasten

Personeel overhead 1.116      156         153         74           278         48           26           117            6             35           18           9             196         

Huisvestingskosten 306         185         -              121          

Kapitaallasten 823         332         42           85           29           4             116            19           196          

Kosten containers e.d. 402         47           326         6             6             6             8 3             

Kosten verwerking, sortering

en transport 3.114      744         963         163         70           93           787            23           251         21            

Bestuurskosten -              -               
Algemene kosten 725         127         -              598          

Onvoorziene uitgaven -              

Totaal lasten 9.644      1.769      1.180      353         1.911      454         105         175         1.251         22           -              126         163         407         794         936          

Baten

Overige baten -456        -7               -138        -233        -78           

Opbrengst inzamelstromen -1.856     -953        -299        -123        -259        -181           -20          -21           

Saldo voor heffingen 7.332      1.769      1.180      353         958         155         -18          -85          1.063         22           -              126         25           174         774         837          

Saldo voor heffingen 174         774         837          

Overhead
Saldo overhead 0             747         31           60           -837         

BTW inzake huish. afval 1.018      1.018      

Vegen t.l.v. ASH 0             205         -205        

Heffingen/Rechten -6.648     -5.737     -911        

Mutaties reserves -87          -87          

Mutaties voorziening -1.694     -1.694     

Vennootschapsbelasting 13           13           

Gerealiseerd resultaat -63          0             -              -63          -               

Toelichting:

Onder inzamelkosten zijn "personeel inzameling" en "voertuigen" op basis van de werkelijke bestede

uren doorbelast tegen de werkelijke kosten per uur.

De kosten van personeel overhead zijn op basis van de productieuren verdeeld over de productgroepen. 

De kapitaalslasten zijn op basis van de afschrijvingen (inclusief rente) verdeeld over de productgroepen.

De overhead is verdeeld op basis van een percentage over de totale lasten.

Van de kosten vegen wordt 1/3 ad. € 110.000 toegerekend aan de afvalstoffenheffing.

Omschrijving
rekening

 2018

Huishoudelijke inzameling Huishoudelijke inzameling
Algemeen

bedrijfs-

afval
vegen

Omschrijving

Huishoudelijk Huishoudelijk

Algemeen
rekening

 2018

Zwerf-

afval
Vegen

Bedrijfs-

afval
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WNT-verantwoording 2018

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 

sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op RAD 

Hoeksche waard van toepassing zijnde regelgeving.

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor de RAD Hoeksche Waard is € 181.000. 

Bezoldiging topfunctionaris

bedragen x € 1 M. Huisman 

Functiegegevens Directeur 

Aanvang
 
 en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 

Gewezen topfunctionaris? ja/nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja/nee 

  

Individueel WNT-maximum € 187.000 

  

Beloning € 101.396 

Belastbare onkostenvergoedingen € 131 

Beloningen betaalbaar op termijn € 15.179 

Subtotaal € 116.707 

  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - 

  

Totaal bezoldiging 2017 € 116.707 

  

Gegevens 2017  

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband 2017 (in fte) 1,0 

  

Beloning € 104.995 

Belastbare onkostenvergoedingen € 296 

Beloningen betaalbaar op termijn € 12.619 

Totaal bezoldiging 2017 € 117.910 
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bedragen x € 1 M. Huisman 

Functiegegevens Directeur 

Aanvang
 
 en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 

Gewezen topfunctionaris? ja/nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja/nee 

  

Individueel WNT-maximum € 187.000 

  

Beloning € 101.396 

Belastbare onkostenvergoedingen € 131 

Beloningen betaalbaar op termijn € 15.179 

Subtotaal € 116.707 

  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - 

  

Totaal bezoldiging 2017 € 116.707 

  

Gegevens 2017  

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband 2017 (in fte) 1,0 

  

Beloning € 104.995 

Belastbare onkostenvergoedingen € 296 

Beloningen betaalbaar op termijn € 12.619 

Totaal bezoldiging 2017 € 117.910 
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3-e) Analyse Raming - Realisatie

In dit onderdeel wordt een beknopte analyse gegeven van de verschillen tussen de begroting en rekening. 

Op het programma afval zijn er echter een aantal verschillen tussen de raming en de begroting waarvan de

onderstaande posten nader zijn toegelicht. 

1)   De personeelslasten zijn € 123.000 lager dan begroot. Er is gebruik gemaakt van minder fte dan

      geraamd. De sociale lasten zijn lager dan geraamd en de kosten inhuur derden zijn vanwege niet

      ingevulde vacatures en het ziekteverzuim hoger dan geraamd.

2)   De kapitaalslasten zijn 7.000 hoger dan begroot vanwege hogere rentebetalingen op leningen.

      Dit is veroorzaakt door het afsluiten van 2 extra geldleningen als gevolg van investeringen en een 

      toename van de vorderingen.

3)   De kosten van containers zijn € 11.000 lager dan begroot door lagere onderhoudskosten dan geraamd.

4)   De kosten van het wagenpark zijn € 40.000 hoger dan begroot vanwege de hogere kosten met 

      betrekking tot de inhuur van materieel in verband met de toename van machinale straatreiniging.

5)   De kosten van vuilverwerking zijn € 38.000 lager dan geraamd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door:

 -       Door betere scheiding van de burger, minder aanbod van huishoudelijk GFT afval (€ 25.000)

 -       Lagere verwerkingskosten bedrijfsafval (€ 16.000)

 -       Meer veegvuil (€ 13.000)

 -       Meer textielinzameling (€ 21.000)

 -       Minder ingezameld papier waardoor minder subsidie is uitgekeerd (€ 38.000)

 -       Hogere transportkosten van het afval van de milieustraat (€ 19.000)

6)   De algemene kosten zijn (€ 49.000) hoger dan geraamd. De voornaamste oorzaken zijn:

 -        Meer kosten m.b.t. het project aanpak zwerfafval (€ 36.000).

 -        Lagere controlekosten (€ 10.000).

 -        Lagere advies- en onderzoekskosten afvalbeleid (€ 20.000).

 -        Hogere kosten voorlichting burgers (€ 17.000).

 -        Hogere advieskosten in verband met de juridische overgang (€ 24.000).

7)   De opbrengsten van de afvalstoffenheffing en reinigingsrecht zijn lager dan geraamd.

 -        De opbrengsten vanuit het variabel tarief zijn lager (€ 163.000) dan geraamd.

 -        De opbrengsten van het reinigingsrecht zijn hoger (€ 25.000) dan geraamd.

8)   De opbrengst overige baten zijn € 9.000 hoger dan geraamd. De voornaamste oorzaken zijn:

 -        De minderopbrengst vegen (€ 26.000).

 -        De meeropbrengst zwerfafval (€ 38.000).

 -        De meeropbrengst van papierinzameling (€ 11.000).

 -        De minderopbrengst van Textielinzameling (€ 76.000).

 -        De minderopbrengst van verpakkingsglas (€ 8.000).

 -        De minderopbrengst van PMD-inzameling (€ 71.000).

 -        De meeropbrengst van de Milieustraat, waaronder metaal en snoeiafval (€ 79.000).

 -        De meeropbrengst van de overige opbrengsten, waaronder het BOA-pool (€ 38.000).

 -        De meeropbrengst van de verkoop van bedrijfsmiddelen (€ 21.000).
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Résume

Bedrijfsresultaat begroot voor 2018 20€          

Personeelslasten 123€        lager

Huisvestingskosten 8€            lager

Kapitaalslasten 7-€            hoger

Kosten containers 11€          lager

Kosten wagenpark 40-€          hoger

Verwerkingslasten 38€          lager

Bestuurskosten 5€            lager

Algemene kosten 49-€          hoger

Onvoorzien -€             hoger

Huishoudelijke BTW inzake BCF 43€          lager

Opbrengst afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 86-€          lager

Overige baten 9€            hoger

Onttrekking voorziening 30-€          lager

Overhead 26€          lager

Vennootschapsbelasting 8-€            hoger

Gerealiseerd resultaat 2018 63€          

3-f) Staat van incidentele baten en lasten

De gerealiseerde boekwinst op de verkoop van activa (containers huishoudelijk afval) bedraagt € 21.000.

Deze boekwinst is verantwoord onder de post Overige baten.
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