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Met ingang van 1 januari 2014 is de gemeente Borne 
aandeelhouder en klant geworden. De integratie van 
medewerkers vanuit de gemeente Borne is ronduit 
positief verlopen! Ook de evaluatie die in de tweede 
helft van 2014 met de gemeente Borne is gehouden 
was positief. Twente Milieu ontzorgt de gemeente 
Borne vanaf die datum niet alleen met de inzameling 
van huishoudelijk afval, maar ook met het Beheer van 
de Openbare Ruimte in de meest brede zin des woords.

In Hengelo is in 2014 de nieuwbouw in gebruik genomen. 
In dit gebouw is met de nieuwste ontwikkelingen reke-
ning gehouden, met name op het gebied van energie-
verbruik en materiaalhergebruik. Zo zijn er zonne-
collectoren geplaatst, werken we met een bijzondere 
manier van verwarming met behulp van houtsnippers 
en zijn de gevels van gerecycled kunststof. Dit innova-
tieve gebouw is inmiddels meermalen als voorbeeld 
gebruikt door andere bedrijven.
De offi ciële ingebruikname vond plaats in september, 
waarbij we gelijk een open dag hebben georganiseerd 
waar veel belangstelling voor was.

Organisatorisch was 2014 ook een bijzonder jaar. Na 
het plotselinge vertrek van de directeur is een interim 
directeur aangesteld. Er werd een reorganisatieplan 
opgesteld dat op 1 december zijn beslag heeft ge-
kregen. De belangrijkste wijzigingen waren het inrich-
ten van een 3-hoofdig directieteam en de wijziging van 
locatiegericht naar uitvoeringsgericht werken.
Met name die wijziging zal leiden tot een grotere 
effi ciëntie en daarmee kostenbesparingen.

Het directieteam bestaat nu uit 3 personen (naast de 
Algemeen Directeur, een Manager Operations en een 
Manager Financiën en Beheer/ICT). Daarnaast is een 
sterk MT gevormd dat leiding geeft aan de verschil-
lende bedrijfsonderdelen, te weten Inzameling & 
Transport, Beheer Openbare Ruimte en Bedrijfsbureau.

Er is ook een begin gemaakt met een duidelijke schei-
ding tussen het aandeelhouderschap en het opdracht-
geverschap. Opdrachtgevers komen nu vier keer per 
jaar samen om gezamenlijke doelen en projecten te 
bespreken en op te starten. In het verleden liepen 
belangen hier nog wel eens uiteen, dat is hiermee 
geoptimaliseerd.

In overleg met de aandeelhouders is in 2014 een begin 
gemaakt met een nota Missie, Visie en Strategie 2016 
– 2020 die naar verwachting in 2015 defi nitief zal 
worden vastgesteld.

In 2014 is het resultaat ruim boven de verwachting 
uitgekomen, ondanks de kosten van de reorganisatie. 
Voor het eerst sinds de oprichting van Twente Milieu 
wordt aan de aandeelhouders voorgesteld om dividend 
uit te keren. Daarnaast is er een structurele verlaging 
van de DVO-aanneemsom doorgevoerd over 2015. 
Daarbij is rekening gehouden met diverse kostenver-
hogingen zoals de loonkosten, brandstofkosten etc. 
De verwachting is dat de kosten voor de DVO ook de 
komende jaren nog licht kunnen dalen.

Deze positieve veranderingen hebben we vooral kunnen 
realiseren door de betrokkenheid en inzet van alle 
medewerkers van Twente Milieu. 

Ing. Theo H.W.M. Lemmen,
Interim directeur Twente Milieu NV.

Het jaar 2014 markeert een verandering die zich binnen Twente Milieu heeft voltrokken, 

in positieve zin.

De toekomst zijn we zelf
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Financieel

In financieel opzicht was 2014 ook een prima jaar. Het resultaat is uitgekomen op 

€689.000 positief, terwijl er in de begroting een negatief resultaat werd verwacht. 

De resultaatsverbeteringen zijn met name het gevolg van omzetgroei en overname van 

BOR activiteiten.

OMZET ONTWIKKELINGEN
Door de overname per 1 januari 2014 van de activitei-
ten ten behoeve van het beheer van de openbare ruim-
te (BOR) van de gemeente Borne is de omzet veel ho-
ger uitgekomen. Dit resulteerde in een omzettoename 
van ruim drie miljoen euro. De reguliere activiteiten, 
afvalinzameling en transport, groeiden door de uit-
breidingen bij diverse gemeenten op het gebied van de 
huis-aan-huis inzameling van plastic verpakkingsmate-
riaal (KVM). Deze groei deed zich voor bij de gemeen-
ten Enschede, Hof van Twente en Oldenzaal, en be-
droeg ruim €570.000 ten opzichte van 2013. Daarnaast 
is de omzet gegroeid bij de gemeente Enschede door 
uitbesteding aan Twente Milieu van het onderhoud 
van VRI systemen/verkeersmeubilair en door de groei 
in het beheer en transport ten aanzien van de ABP’s. 

Omzetafnames waren er ook. Dit betrof in 2014 onder 
meer de winterdienst bij de diverse gemeenten als ge-
volg van de zachte winter en bij de rioolservices als 
gevolg van bezuinigingen en lagere budgetten bij de 
gemeenten Losser en Hof van Twente. 
In totaal bedroeg de omzetgroei op grond van DVO ac-
tiviteiten bij de gemeenten ten opzichte van 2013 ruim 
3,65 miljoen euro.

De overige omzettoename is toe te schrijven aan:
1.  De toename van de omzet afval. Deze is als gevolg 

van de toename in de eerder genoemde activiteiten 
eveneens gegroeid met €133.000 ten opzichte van 
2013;

2.  Een groei in de omzet van de werkplaats met een 
bescheiden toename van ruim €50.000.

3.  De overige opbrengsten zijn toegenomen als gevolg 
van:

 a. de verkoop van alle commerciële afval inzamelings- 
  activiteiten voor bedrijven aan Remondis (€ 222.000);
 b.  Subsidieafrekeningen en andere projecten (€134.000).

In totaal bedraagt de omzettoename in 2014 bijna 4,2 
miljoen euro (14,25%) ten opzichte van 2013.

KOSTPRIJS EN BRUTOMARGE
Door de omzettoename zijn ook de kosten van uitbe-
steed werk en de externe kosten toegenomen. De 
voornaamste oorzaak ligt ook hier bij de overname van 
de BOR activiteiten van de gemeente Borne. Deze toe-
name bedraagt ca. 1,2 miljoen euro ten opzichte van 2013.
De brutomarge is met 2,4% gedaald: van 90,6% in 2013 
naar 88,2% in 2014. Hetgeen is veroorzaakt door de 
BOR activiteiten die voor een belangrijk deel worden 
uitbesteed aan derden, waardoor het werk door der-
den in verhouding is toegenomen.

LASTEN
De personeelskosten zijn gegroeid als gevolg van de 
volgende oorzaken:
 1.  De overname van FTE uit hoofde van de overname 

van Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Borne; 
2.  Uitbetaling van een Resultaat Afhankelijke Uitkering 

conform onze cao;
3.  Een hogere voorziening werkloosheid en ziektegeld 

personeel als gevolg van de herstructurering van 
onze organisatie, conform de eerder uitgewerkte 
rapportages en plannen;

4. Extra wervingskosten t.a.v. het nieuwe directieteam.

Een meevaller was er ook: als gevolg van lagere kosten 
voor uitzendmedewerkers is deze post met ca. €175.000 
gedaald. Het totale aantal FTE is als gevolg van de her-
structurering en de overname van de BOR-activiteiten 
in 2014 toegenomen van 219 FTE naar 248 FTE per  
ultimo van elke boekjaar. 

Per saldo zijn de personele lasten in 2014 met ruim  
2 miljoen euro toegenomen ten opzichte van het vorige 
boekjaar.

Bij de overige bedrijfskosten valt de toename van de huis-
vestingskosten op. Deze toename van bijna €0,4 miljoen 
is het gevolg van de nieuwe huisvesting en het ver-
nieuwde milieupark in Hengelo. Daarnaast betreft het de 
overname van de huisvesting ten behoeve van het project 
BOR in de gemeente Borne en de zoutloods in Almelo.

De lasten zijn in 2014 met 2,4 miljoen euro toegeno-
men. Inclusief de kostprijs bedraagt de toename van de 
totale lasten ruim 3,6 miljoen euro ten opzichte van 
2013.

RESULTAAT
Het bedrijfsresultaat is met €0,58 miljoen (+ 1,5%) toe-
genomen tot € 0,93 miljoen (2,8%) in 2014. Na aftrek 
van de rentelasten resulteert een nog te bestemmen 
exploitatieresultaat van €0,69 miljoen. De nettowinst-
marge is hierdoor met 1,7% toegenomen naar 2,1% van 
de omzet.

Door de winstgroei is de solvabiliteit, ondanks een toe-
name in het balanstotaal, in 2014 verder toegenomen 
met 1% van 35,3% in 2013 naar 36,3% in 2014. 

AANDEELHOUDERS
Door de opdrachtverstrekking met betrekking tot de 
uitbesteding van de BOR- en inzamelingsactiviteiten is 
per 1 januari 2014 de gemeente Borne als nieuwe aan-
deelhouder toegetreden. Vanwege het reeds opge-
bouwde vermogen binnen de NV door de eerdere aan-
deelhouders is gekozen voor een specifieke constructie, 
als zogenaamd B-aandeelhouderschap. Hierdoor was 
toetreding als aandeelhouder tegen nominale waarde 
mogelijk. Het reeds aanwezige vermogen is hierdoor 
gekwalificeerd als reserves voor A-aandeelhouders, 
welke in principe uitsluitend uit te keren zijn aan de 
zes gemeenten die reeds aandeelhouder waren per ul-
timo 2013. In de toelichting op de jaarrekening is hier-
toe een duidelijke specificatie uitgewerkt.

INFORMATIEVOORZIENING EN TOEZICHT
Met de uitbreiding van de directie, als gevolg van de 
herstructurering van haar organisatie in 2014, zal ook 
de interne en de externe informatievoorziening wor-
den verbeterd. Het doel is om conform de Governance 
Code van 2013 de transparantie naar onze opdracht-
gevers en aandeelhouders te verbeteren. Zo zal in 2015 
een Planning & Control Cyclus worden uitgewerkt 
welke onze stakehoulders in staat zal stellen om de  
risico’s en de monitoring met betrekking tot onze  
activiteiten beter te kunnen inschatten en beoordelen. 
Door de uitbreiding van de directie kan dit een aan-
leiding zijn om vervolgens ook het directiestatuut en 
de Governance Code hierop aan te passen. 

Daarnaast zullen wij in 2015 een inventarisatie starten 
zodat we op korte termijn onze huidige ICT systemen 
en daarmee samenhangende processen beter op elkaar 
kunnen afstemmen. Het doel is om de informatie-
voorziening daarmee te verbeteren en daarnaast een 
efficiencyverbetering te kunnen bewerkstelligen. Voor 
de langere termijn zal een ICT-visiedocument worden 
uitgewerkt.

Directieteam Twente Milieu NV,
Theo Lemmen, Interim directeur 
Henri Bos, Manager Operations
Bert van der Veen, Manager Financiën & Beheer/ICT
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BIJEENKOMSTEN
De RvC kwam in 2014 twaalf keer bijeen, waarvan drie 
keer met de aandeelhouders in de AvA, één keer met 
de Ondernemingsraad (OR) in het kader van het zoge-
naamde artikel 24 Overleg en acht keer in het kader 
van de toezichts- en adviesfunctie. 

RELATIE MET DE (INTERIM-) DIRECTEUR
Sinds 7 april 2014 is er een interim directeur aan- 
gesteld. De voorzitter van de RvC heeft regelmatig  
bilateraal overleg met de directeur. Samen zijn aan-
deelhouders, zusterbedrijven, symposia en dergelijke 
bezocht. De RvC is zeer content met de ontwikkelingen 
die door de interim directeur zijn ingeleid en begeleid. 
Mede door zijn inzet en kennis is een verandertraject 
ingezet, waardoor de organisatie sterker en weerbaarder 
is geworden. Daarnaast zijn forse kostenbesparingen 
gerealiseerd. 

WERVING- EN SELECTIE DIRECTEUR
In juni is opdracht verstrekt om een nieuwe directeur 
te gaan werven. Tegelijk is ook een werving- en selectie-
traject gestart om het nieuw te vormen directieteam 
te bemannen. Uit dit traject zijn een Manager Ope- 
rations en een Manager Financiën en Beheer/ICT  
aangesteld. Een directeur is naar aanleiding van dit  
traject niet benoemd. In goed overleg met de aandeel-
houders is dit traject begin 2015 weer opgepakt. Naar 
verwachting zal begin juli 2015 een benoeming volgen.

FINANCIEEL
Ondanks de vervelende perikelen aan het begin van 
het jaar, is 2014 succesvol geweest. De directie en RvC 
stellen de aandeelhouders dan ook voor het eerst in 
het bestaan van Twente Milieu NV. voor een dividend 
uit te keren uit de winst over 2014! De RvC is ook  
verheugd te hebben kunnen constateren dat er voor 
2015 een structurele prijsdaling aan de opdrachtgevers 
is verstrekt, waarbij zelfs de verwachting is uitgesproken 
dat dit de komende jaren nog vaker zou kunnen ge- 
beuren. Twente Milieu NV stuurt niet op winst, maar 
op kostenbeheersing en streeft daarbij meer op lage 
kosten dan op een hoog dividend.

MEERJARENVISIE
Ten aanzien van de strategische koers van Twente  
Milieu is in 2012 met de AVA afgesproken dat een 
meerjarenvisie zou worden opgesteld met als belangrijk 
kader het Tweede Landelijk Afvalstoffenplan (LAP2). 

TOEKOMSTIGE KOERS
Onderwerpen die verder de aandacht van de RvC  
hebben gehad betreffen het te voeren PR-beleid, het 
functioneren van de leden van de RvC op basis van de 
door de voorzitter gehouden interviews, een vervolg 
op de Governance Code en het jaarplan 2015. 

PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 
Per ultimo 2014 bestond de RvC uit vier leden. Er is  
een vacature ontstaan doordat dhr. K. Pool niet be-
schikbaar was voor herbenoeming. De ontstane  
vacature heeft geleid tot een herijking van het profiel 
van de commissarissen. Aangezien dhr. K. Pool een  
zogenoemde voordrachtscommissaris was door de OR, 
is de OR ook verzocht haar input te geven op dit  
profiel. Eind 2014 is een werving- en selectietraject  
gestart ter benoeming voor een nieuw lid van de RvC. 
Per 1 juli 2015 zal de RvC dan ook weer compleet zijn.

Allereerst wil de Raad van Commissarissen (RvC) haar waardering uitspreken aan de 

medewerk(st)ers die ook in 2014 zich met hart en ziel hebben ingezet voor het schoon, 

gezond en fris houden van Twente ten behoeve van de opdrachtgevers. 

Verslag van de Raad van Commissarissen

De heer W. Meulman (voorzitter)
Benoemd: 16 november 2011
Zittingstermijn: tot 16 november 2015 (eerste termijn) 
Profiel: geboren in 1946, oud-burgemeester van de gemeente Hardenberg, oud-burgemeester 
van de gemeente Den Ham en oud-wethouder van de gemeente Hilversum.
Nevenfuncties: bestuurslid van een stichting voor hulp aan mensen in financiële noodsituaties, 
voorzitter van een stichting met als doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar 
de relatie van voeding en kanker en bestuurslid van de stichting bijzondere leerstoel en onder-
wijsrecht, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Terminal Coevorden-Emmen- 
Hardenberg, voorzitter van een stichting die zich ten doel stelt kinderen die een moeilijke 
toekomst tegemoet dreigen te gaan een hoopvol perspectief te bieden.

De heer D. Schiphorst
Benoemd: 1 oktober 2008
Zittingstermijn: tot 1 oktober 2016 (tweede termijn)
Profiel: geboren in 1945, oud algemeen directeur Cogas Energie.
Nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Vredehof, lid van de fractie Bedrijven van het 
waterschap Vechtstromen, voorzitter Bioenergiecluster Oost-Nederland.

Mevrouw S. Ayranci
Benoemd: 1 april 2012
Zittingstermijn: tot 1 april 2016 (eerste termijn)
Profiel: geboren in 1972, Hoofd Project Professionals IT Solutions Office ABN AMRO.
Nevenfuncties: lid Programmaraad Trendbureau Overijssel.

De heer W. van Leijsen
Benoemd: 9 november 2012 
Zittingstermijn: tot 9 november 2016 (eerste termijn) 
Profiel: geboren 1960, directeur Saver NV te Roosendaal, een overheidsgedomineerd afvalinzamel- 
en reinigingsbedrijf. Bestuurder “Stichting de Kringloper” 
Nevenfuncties: ledenraadslid Rabobank Roosendaal Woensdrecht, bestuurslid EVO regiobestuur 
Noord-Brabant, penningmeester stichting beheer bedrijvenpark Borchwerf II, bestuurslid VvE 
bedrijvenpark Borchwerf II (t/m 31-12-2014), bestuurslid/penningmeester bij stichting Starters-
Cetrum Roosendaal.

De Raad van Commissarissen is per ultimo 2014 als volgt samengesteld:

Profiel van de Raad van Commissarissen 
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Corporate Governance Code
Afwijkingen Nederlandse 
Corporate Governance Code

Uitgangspunten zijn:
•  Het rekening houden met belangen van de onder-

neming, inclusief de voor de onderneming relevan-
te maatschappelijke aspecten;

•  Het vertrouwen van de belanghebbenden dat hun 
belangen worden behartigd;

• Goed ondernemerschap;
• Integer en transparant handelen door het bestuur;
•  Goed toezicht op het bestuur en het afleggen van 

verantwoording daarvan.

Ter beheersing van de interne risico’s dienen adequate 
risicobeheersing- en controlesystemen nader te zijn 
uitgewerkt. Inmiddels is door de business-controller 
van Twente Milieu hiertoe een notitie uitgewerkt wel-
ke inmiddels binnen het directieteam is vastgesteld.

Conform artikel III.1.6. van de code omvat het toezicht 
van de RvC onder andere de volgende punten:
a.  De realisatie van de doelstellingen van de vennoot-

schap;
b.  De strategie en risico’s verbonden aan de onderne-

mingsactiviteiten;
c.  De opzet en werking van de interne risicobeheer-

sings- en controlesystemen;
d. Het financieel verslaggevingsproces;
e. De naleving van wet- en regelgeving;
f. De verhouding met de aandeelhouders;
g.  De voor de onderneming relevante maatschappe-

lijke aspecten van het ondernemen.

Voor de uitoefening van deze bovenstaande taken  
is het essentieel dat de leden van de RvC over alle  
relevante informatie kunnen beschikken en kunnen 
verlangen teneinde hun taak als toezichthoudend or-
gaan goed te kunnen uitoefenen, conform art. III.1.9 
van de code.

Naar mening van de RvC is dit in 2014 op voldoende 
wijze gebeurd, echter verbeterpunten t.a.v. de detail-
lering en nadere onderbouwing van de rapportages 
zijn wel als te realiseren wens voor het komend boek-
jaar naar voren gebracht.

TOEPASSING BINNEN TWENTE MILIEU NV
De corporate governance code is medio 2011 binnen de 
Algemene vergadering van Aandeelhouders aan de 
orde geweest, en daarin met een voorbehoud van  
twee nog uit te werken actiepunten in principe vast-
gesteld. Deze vaststelling is echter niet expliciet  
gebeurd. Met de toetreding van de gemeente Borne 
zijn in de nieuwe statuten wel afspraken vastgelegd 
over de toepassing van de code per 2014.

Om deze reden is door het bestuur besloten om  
volgens deze code te werken en conform deze code  
hiervan verslag te doen.

Ten aanzien van de governance code hanteert Twente 
Milieu NV de volgende afwijkingen, op volgorde van 
codering conform de Nederlandse Corporate Gover-
nance Code:
II.1.3.b   Binnen Twente Milieu wordt een gedragsco-

de gehanteerd, echter deze is nog niet op de 
website gepubliceerd;

II.1.7   Binnen Twente Milieu is er geen specifieke 
klokkenluidersregeling. Wel kunnen proble-
men in brede zin worden besproken met een 
vertrouwenspersoon en klachtencommissie;

II.2.12   Remuneratierapport: om privacyredenen 
wordt er geen opgave gedaan van de beloning 
van de bestuurder(s). De AVA heeft wel  
duidelijke beleidslijnen vastgesteld over de 
beloning van het bestuur. Aan dit vastgestel-
de beleid wordt door de RvC uitvoering  
gegeven;

III.1.1   De taakverdeling binnen de RvC is vast- 
gelegd in een reglement, welke niet is ge-
publiceerd op onze website. Wel is deze  
regeling op te vragen bij het bestuur van de 
vennootschap;

III.1.3   Bij de opgave van de personalia wordt geen 
melding gemaakt van de nationaliteit van de 
betrokkene. De RvC is van mening dat dit 
voor onze organisatie niet opportuun is;

III.3.5   De code bepaalt dat een commissaris maxi-
maal drie keer voor een periode van vier jaar 
zitting kan hebben in de RvC. Onze statuten 
bepalen een termijn van maximaal twee x 
vier jaar.

III.3.6.   Er is een rooster van aftreden, echter ook 
deze is (nog) niet gepubliceerd op onze  
website. Desgewenst is het rooster vrij op-
vraagbaar bij de vennootschap of kan het 
jaarverslag hiertoe worden geraadpleegd;

III.4.3.   Er is niet specifiek een secretaris benoemd 
ter ondersteuning van de RvC. De RvC is van 
mening dat zij voldoende wordt ondersteund 
door het directiesecretariaat van de vennoot- 
schap;

III.4.4    Binnen de RvC is, in verband met de vacature 
van een lid, nog geen nieuwe vice-voorzitter 
benoemd. Na de benoeming van een nieuw 
lid in 2015 zal er een nieuwe vice-voorzitter 
worden voorgedragen en benoemd;

III.5.1   Voor de verschillende deelcommissies van 
de RvC zijn geen eigen reglementen uit- 
gewerkt. Bepalingen hieromtrent zijn uit- 
gewerkt in het “Reglement en werkwijze van 
RvC” en komen overeen met de code;

V.3.3    De functie van interne auditor ontbreekt 
binnen TM. De RvC zal mogelijk in 2015 deze 
interne functie heroverwegen. Echter de  
verwachting is dat deze functie voorlopig 
nog niet zal worden ingevuld.

In het kader van deze governance code hebben het bestuur en de RvC een integrale verant-

woordelijkheid voor de afweging van belangen en het nemen van beslissingen die doorgaans 

gericht zijn op de continuïteit van de onderneming. Daarbij streeft de vennootschap naar het 

creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn.
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Kerncijfers

Ontwikkeling van kerncijfers van Twente Milieu

MISSIE
Twente Milieu werkt met zeven aandeelhoudende ge-
meenten en inwoners aan een schoon, gezond en fris 
Twents Milieu.  

Schoon:  wat schoon is, moet schoon blijven. Daarom 
vegen we de straten, onderhouden we het 
groen, maken we de pleinen na de (week)
markten weer netjes schoon en halen we 
huishoudelijk afval gescheiden op.

Gezond:  het is hygiënisch. Er ontstaan immers on- 
gezonde situaties wanneer we het afval niet  
inzamelen. 

Fris:   we doen dit alles op een frisse manier, in frisse 
kleding, met frisse blik en met plezier.

Missie, visie en strategie 

VISIE
Als partner van onze gemeenten willen we op basis 
van betekenismaximalisatie een zichtbare meerwaar-
de bieden. Dit doen we door:  
•  de grondstoffen verantwoord in te zamelen en te 

laten verwerken;
• te werken aan een schone leefomgeving;
•  constructief bij te dragen aan het gemeentelijk 

afvalbeleid;
• met plezier een prestatie neerzetten;
•  gebruik te maken van een adequaat voertuigen-

park;
•  het milieubewustzijn bij burgers, bedrijven en 

scholen te bevorderen door middel van voorlichting 
en educatie.

STRATEGIE
Twente Milieu gaat voor het behalen van een zo hoog mo-
gelijk milieurendement en het creëren van een schone, 
gezonde en veilige leefomgeving.

In overleg met de aandeelhouders is in 2014 een begin 
gemaakt met een nota Missie, Visie en Strategie 2016 - 2020 
die naar verwachting in 2015 definitief zal worden vast-
gesteld. Dit vervangt de huidige misie, visie en strategie. 

VESTIGINGEN
Ons hoofdkantoor staat in Enschede. Op dezelfde locatie 
bevindt zich de centrale werkplaats. Onze twee andere 
vestigingen bevinden zich in Almelo en Hengelo. In  
Almelo is eveneens een werkplaats aanwezig. We ex- 
ploiteren in de gemeente Enschede drie afvalbreng- 
punten en in Hengelo, Almelo en Oldenzaal ieder één. 

KLANTEN
Onze dienstverlening is primair gericht op onze aan- 
deelhoudende gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, 
Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Borne

STAKEHOLDERS
Onze stakeholders zijn onze aandeelhoudende ge-  
meenten, Twentse niet-aandeelhoudende gemeen- 
ten, overheidsgerelateerde organisaties in de regio, 
Twence, Universiteit Twente, Hogeschool Saxion,  
bedrijven, leveranciers en bewoners. We houden  
onderweg veel contact met hen en blikken vooruit  
op basis van openheid en vertrouwen. Ook werken  
samen met Circulus Berkel op het gebied gezamenlijke 
inkoop en hebben we een gezamenlijke ICT-dienst  
(Cibas) die alle gegevens beheert voor container- 
management, afval- en milieupassen en Diftar.

Omschrijving Grondslag 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Ingezameld afval total X 1000 kg 225.523 205.300 202.600 222.643 220.774 214.800

Aantal aansluitingen 184.729 175.455 173.611 172.885 172.930 171.923

Afval per aansluiting X 1000 kg 1,22 1,17 1,17 1,29 1,28 1,25

Ziekteverzuim % fte 5,6 6,4 7,3 8,3 6,5 5,0

Bruto marge X 1000 euro 29.653 26.653 25.463 24.467 24.912 23.482

Bedrijfsresultaat X 1000 euro 930 360 1.082 1.049 1.995 2.605

Netto resultaat X 1000 euro 689 110 792 701 1.630 2.123

Balanstotaal X 1000 euro 23.929 22.558 23.404 22.947 22.893 22.626

Eigen vermogen X 1000 euro 8.697 7.967 7.856 7.064 6.363 4.733

Solvabiliteit % 36,3% 35,3% 33,6% 30,8% 27,8% 20,9%
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Kernactiviteiten Twente Milieu

GRONDSTOFFEN DUURZAAM INZAMELEN
Twente Milieu houdt zich voornamelijk bezig met  
de inzameling van diverse soorten grondstof uit  
huishoudens. De afvalstromen GFT, papier, glas,  
klein chemisch afval, plastic verpakkingsmateriaal en  
diverse grove afvalstromen zamelen we gescheiden in. 
Op de afvalbrengpunten kan tevens een groot aantal 
afvaldeelstromen ingeleverd worden. Op basis van de 
wet Markt en Overheid zijn we met de commerciële 
inzamelactiviteiten gestopt per 1 december 2014.

BEHEER OPENBARE RUIMTE
Het beheer van de openbare ruimte (BOR) voeren we per 
gemeente op maat uit. Onder BOR vallen de volgende 
diensten: 

Dit doen we op efficiënte wijze dankzij een integrale 
aanpak. Wanneer dit synergievoordelen oplevert  
is Twente Milieu hierin de regievoerder tussen ver-
schillende instanties. Daarnaast reinigt, inspecteert, 
restaureert en onderhoudt Twente Milieu riolen en 
zorgt tevens voor schone straatkolken. In januari 2014 
heeft Twente Milieu het volledige beheer openbare 
ruimte overgenomen van de gemeente Borne.
 
ADVIESDIENSTEN
Twente Milieu wordt steeds meer benaderd door ge-
meenten en andere partijen voor adviezen op het terrein 
van beleid en communicatie omtrent het behalen van 
de milieudoelstellingen. Twente Milieu is hiermee voor 
haar aandeelhoudende gemeenten een belangrijke ad-
viseur op het gebied van afval, afvalinzameling, beheer 
openbare ruimte en de communicatie daarover. Twente 
Milieu geeft hierbij gericht advies omtrent de vertaling 
van beleidsdoelstellingen in concrete voorstellen voor 
optimalisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan adviezen 
over de inzamelstructuur van plastic verpakkingsmateriaal 
en het integraal beheer van de openbare ruimte. Ook 
wat betreft de communicatie over afval en beheer openbare 
ruimte heeft Twente Milieu een belangrijke adviserende 
rol. Daarnaast coördineert Twente Milieu ook de ont-
wikkeling van strategien, campagnes en communicatie-
middelen, zoals bijvoorbeeld de campagne De Schone 
Wijkweken in Almelo en de herkenbare JA-uitingen die 
binnen verschillende gemeenten ingezet worden. Centraal 
in onze adviesdienstverlening staat dan ook de ontzorging 
van de aandeelhoudende gemeenten op het gebied  

van communicatie met bewoners, beleidsontwikkeling 
en -evaluatie.

MATERIEELBEHEER
De afdeling materieelbeheer zorgt er op een passend 
duurzame wijze voor dat de medewerkers van Twente 
Milieu het werk goed kunnen doen met de daarvoor 
bestemde voertuigen. Het onderhoud van materieel is 
volledig in eigen beheer. In onze professioneel uit- 
geruste werkplaatsen worden al het onderhoud en  
nagenoeg alle reparaties uitgevoerd. Daarnaast maken 
verschillende gemeentelijke organisaties gebruik  
van onze afdeling materieelbeheer, waaronder de  
gemeente Enschede en Almelo en SOWECO.
In 2014 is verder een opstart gemaakt voor de voor-
bereiding van een vergaande samenwerking met de 
werkplaats van de gemeente Oldenzaal.

BEDRIJFSVOERING
Om bovenstaande kernactiviteiten mogelijk te maken 
blijft de bedrijfsvoering en facilitaire ondersteuning 
van Twente Milieu continu in ontwikkeling. In 2014 
hebben de volgende ontwikkelingen plaats gevonden:

Automatisering:
•  in 2014 is de capaciteit van ons serverpark aangepast 

ten behoeve van de uitbreiding van het aantal gebruikers;
•  Opdracht voor vervanging van soft- en hardware 

van de afvalbrengpunten Enschede
• Opdracht ontwikkeling BOA-app.

Facilitair
•  Oplevering van nieuwbouw locatie Hengelo Wegtersweg
• Opdracht voor interne verbouwing Klantenservice

Centrale planning
•  In 2014 is de functie van de Centrale planning verder 

door ontwikkeld op basis van het bestaande model. 
De planning van alle resources vindt nu volledig centraal 
plaats, zodat de beschikbare capaciteit van materieel 
en mensen verder geoptimaliseerd kan worden.

•  De routeoptimalisatie van de inzameling onder-
grondse containers is volledig operationeel en ver-
der door ontwikkeld met als resultaat een efficiën-
tere inzameling van de containers. 

•  Na de introductie van volledig gedigitaliseerde  
automatische routeplanning voor huis-aan-huis in-
zameling zijn er diverse routeaanpassingen doorge-
voerd en bestaande routes verder geoptimaliseerd. 
Voor de inzameling van kunststof verpakkingen 
(KVM) en papier zijn nieuwe routes ingevoerd op 
basis van het nieuwe geautomatiseerde systeem.

Kwaliteit, Arbo en Milieu

KWALITEITSMANAGEMENT (ISO 9001)
Begin 2015 is het kwaliteitsmanagementsysteem (con-
form ISO 9001) van Twente Milieu weer doorgelicht 
door DEKRA. Hierbij zijn twee verbeter-punten naar vo-
ren gekomen. Hiervoor zijn corrigerende maatregelen 
uitgevoerd, zodat Twente Milieu weer volledig aan 
deze norm gaat voldoen. 

ARBO MANAGEMENT (VCA** & OHSAS 18001)
In 2013 is er bij Twente Milieu een OHSAS 18001 manage-
mentsysteem opgezet. In week 49 van 2014 heeft er een 
vervolg audit plaats gevonden. Bij deze audit zijn geen 
verbeterpunten vastgesteld;

De afdeling Rioolservices zal volgens de VCA** norm  
blijven werken. In januari 2014 heeft DEKRA weer een 
tussentijdse audit uitgevoerd. Hierbij is een verbeter-
punt geconstateerd; niet alle arbeidsmiddelen waren 
aantoonbaar gekeurd. Hiervoor heeft Twente Milieu een 
corrigerende maatregel genomen. De corrigerende 
maatregel is door DEKRA goedgekeurd. 

MILIEUMANAGEMENT (ISO14001)
Begin 2015 heeft DEKRA ons milieumanagement- 
systeem doorgelicht. Hierbij is er een afwijking ge- 
constateerd. De Milieu RI&E was te algemeen opge-
steld. De Milieu RI&E is inmiddels verbeterd, hierbij is 
ook rekening gehouden met de wijzigingen in de nieuwe, 
nog te publiceren, norm (ISO 14001, 2015). 

Door Twente Milieu te certificeren, bewijzen wij dat 
we continu werken aan een veilige en gezonde werk-
plek. Door de goede medewerking en inzet van ieder-
een blijft Twente Milieu voldoen aan de gestelde eisen 
en normen.

Onze dienstverlening stelt hoge eisen aan mens, milieu en organisatie. Voor het personeel 

is het belangrijk dat ze meegroeien met de ontwikkelingen in de samenleving. Ook om die 

reden verbetert Twente Milieu continu de interne processen.

• Straatreiniging
• Maaien
• Plaagdierbestrijding
• Onkruidbestrijding

• Gladheidbestrijding
• Calamiteitenbestrijding
• Groenvoorziening
• Rioleringsbeheer
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Ontwikkelingen en resultaten 
per gemeente in 2014

ALMELO
Vooruitlopend op verdere beleidswijzigingen heeft de 
gemeente Almelo in 2014 stadsbreed de minicontainer 
voor papier ingevoerd. De blauwe container moet  
zorgen voor een grotere hoeveelheid gescheiden inge-
zameld papier en daardoor een vermindering van het 
restafval. Aanvullende beleidsmaatregelen zijn met de 
gemeenteraad besproken en leiden in 2015 tot het ge-
faseerd invoeren van de vierwekelijkse inzameling van 
restafval.
De Schone Wijk Weken zijn doorgezet in 2014 en  
hebben geleid tot drie specifieke campagnes, waarbij 
met hulp van inwoners het beheer van de openbare 
ruimte is geïntensiveerd rondom de thema’s blad, 
vuurwerk en gevel-tot-gevel.

BORNE
Per 1 januari 2014 heeft Twente Milieu de taken rond-
om de afvalinzameling, het beheer openbare ruimte en 
de rioleringswerkzaamheden overgenomen in de ge-
meente Borne. Het eerste jaar is vooral gebruikt om te 
monitoren en waar mogelijk kleine veranderingen toe 
te passen, waardoor efficiënter gewerkt kon worden 
binnen de organisatie Twente Milieu.
Uit de schouwingen van de openbare ruimte is geble-
ken dat Twente Milieu met de afgesproken bezuiniging 
de beeldkwaliteit in de gemeente Borne heeft weten 
vast te houden of op sommige punten zelfs heeft we-
ten te verbeteren.

ENSCHEDE
In de gemeente Enschede is in 2014 vooral gewerkt 
aan het verbeteren van de inzamelstructuur. Hiertoe 
zijn bij de winkelcentra ondergrondse milieupleinen 
aangelegd en in diverse stadsdelen de bovengrondse 
blokcontainers voor restafval vervangen door onder-
grondse containers. 
In samenwerking met kringloopbedrijf Het Goed en 
Texperium is de Twentse Textielcirkel verder ontwikkeld 
en de textielinzameling geïntensiveerd, waarbij de focus 
ligt op het niet-herdraagbare textiel en het woning-
textiel dat nu nog in het restafval zit. 
In de binnenstad is een proef uitgevoerd met onder-
grondse containers met een inworpopening van 120 
liter, in plaats van de gebruikelijke 60 liter. De grote 
inworpopening biedt vooral een oplossing voor het be-
drijfsafval van de horeca en heeft er toe geleid dat er 
minder afval naast de containers is geplaatst en dus tot 
een nettere binnenstad.

HENGELO
In de zomer van 2014 is de nieuwe locatie van  
Twente Milieu aan de Wegtersweg geopend, naast het 
bestaande Milieupark. Een flinke verbetering met een 
eigen overdekte stalling voor de voertuigen, een  
wasplaats, nieuwe zoutloods en kleine werkplaats. Het 
nieuwe kantoorpand biedt ruime werkplekken en bij 
de gehele locatie is gelet op duurzaamheid.
De gemeente Hengelo is op de nieuwe ondergrondse 
milieupleinen gestart met het op kleur scheiden van 
glas. De eerste resultaten hiervan zijn zeer positief. 
Door de hogere marktwaarde van wit glas is het  
scheiden op kleur opnieuw interessant geworden op 
plekken waar twee glascontainers staan.
De laatste twee kwartalen zijn gebruikt als voorbe- 
reiding op het verkleinen van de inworptrommels van 
de ondergrondse restafvalcontainers. Per 1 januari 2015 
zijn deze verkleind van 60 liter naar 30 liter en zijn 
overbodige restafvalcontainers afgesloten.

HOF VAN TWENTE
2014 was in de gemeente Hof van Twente het eerste 
volledige jaar met een haalsysteem voor plastic ver-
pakkingen. Dit heeft geleid tot een toename van het 
gescheiden ingezameld plastic verpakkingsmateriaal. 
Twente Milieu heeft in de gemeente Hof van Twente 
de inzamelroutes aangepast, waardoor de ene week  
in de gehele gemeente de grijze minicontainers worden 
geleegd en in de andere week de groene minicontainers. 
Dit heeft geleid tot meer efficiency. 
 
LOSSER
De gemeente Losser heeft in samenwerking met Twence 
en Twente Milieu een proef uitgevoerd in een deel van 
Losser en De Lutte met de verpakkingencontainer. In de 
verpakkingencontainer worden blik, drankenkartons en 
plastic verpakkingen gecombineerd ingezameld. De  
verpakkingencontainer wordt vierwekelijks geleegd.  
Tegelijkertijd is in het proefgebied ook de ledigings- 
frequentie voor de minicontainer voor restafval verlaagd 
naar één keer per vier weken.

OLDENZAAL
Per 1 maart 2014 wordt in de gemeente Oldenzaal het 
plastic verpakkingsmateriaal in zakken huis-aan-huis 
opgehaald. De gemeente volgt hiermee het voorbeeld 
van Hengelo, Enschede en Hof van Twente. 
Daarnaast zijn in de gemeente Oldenzaal op diverse 
locaties de blokcontainers voor restafval vervangen 
door ondergrondse containers. Twente Milieu heeft  
in 2014 de exploitatie van het Milieupark Oldenzaal 
overgenomen van de gemeente. 

ENSCHEDE

HENGELO

ALMELO

OLDENZAAL

LOSSER

HOF VAN 
TWENTE

BORNE

Het beheer van de openbare ruimte en de afvalinzameling zijn twee beleidsterreinen die 

volop in beweging zijn binnen de aandeelhoudende gemeenten van Twente Milieu. Het zijn 

dynamische onderwerpen waarin jaarlijks veel gebeurt en doorlopend wijzigingen plaats-

vinden. De belangrijkste ontwikkelingen in 2014 binnen de gemeenten worden hier per 

gemeente kort toegelicht.
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Ultimo 2014
2014 2013 2012

Totaal aantal medewerkers 349 332 337

Aantal medewerkers TM1 260 233 228

Aantal fte’s2 246,59 220,1 215

Gemiddelde leeftijd3 47,4 46,4 46,1

Aantal deeltijders 38 37 34

Aantal vrouwen 33 30 28

Ziekteverzuim (in procenten)3 5,6 6,4 7,6

Flexibele schil (in fte)3 50 59 75

Gedetacheerd via sw-bedrijven3 39 40 34

1  Met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
2  Fulltime equivalent (1,0 fte is een volledige werkweek)
3  Jaargemiddelde
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Personeel

Het personeelsbeleid van Twente Milieu is erop gericht dat mensen hun werk op een 

prettige en professionele manier kunnen doen.

Kerncijfers

1  Vanaf januari 2014 trad ook personeel van de gemeente Borne in dienst bij Twente Milieu (21 medewerkers).

1
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OPLEIDINGEN
Twente Milieu steekt veel tijd en energie in het opleiden 
van haar personeel. Hierin staat een persoonlijke ont-
wikkeling en het op peil houden van vakinhoudelijke 
kennis voorop. Het opleidingsplan 2014 is begin 2014 
goedgekeurd binnen het MT. Er is daarna direct een 
start gemaakt met het plannen en uitbesteden van een 
aantal opleidingen. In 2014 zijn verschillende herhalings-
opleidingen gevolgd en bijscholing gedaan op het ge-
bied van:
• BHV 
• KCA-medewerker (Klein Chemisch Afval)
• ADR (vervoer gevaarlijke stoffen)
• Rioolservices
• Plaagdierenbestrijding

Daarnaast zijn er ook medewerkers gestart met andere 
opleidingen, zoals:
• KCA-Depothouder
• Hydraulische graafmachine
• HRM
• Beroepsgoederenvervoer
• Taaltraining

In het kader van de zogenaamde richtlijn vakbekwaam-
heid (code 95) bestaat er voor vrachtwagenchauffeurs  
al een wettelijke verplichting om ‘bij te blijven’ op het 
vakgebied. Hierdoor heeft Twente Milieu in 2014 een 
flink aantal opleidingen gepland. Een aantal medewerkers 
heeft één of meerdere opleidingen kunnen volgen, zoals 
bijvoorbeeld:
• Het nieuwe rijden
• Machinist autolaadkraan
• Fysieke Belasting
• Omgaan met agressie
• Training verkeersveiligheid

Verscheidene medewerkers hebben opleidingen gevolgd 
die passen binnen hun persoonlijke ontwikkelplan. Ook 
hebben een aantal medewerkers individueel een start 
gemaakt met opleidingen die één of twee lesjaren in  
beslag nemen. 
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Formatie inclusief intern en extern personeel 2014 GEZOND OP PAD MET TWENTEFIT
TwenteFIT is in 2010 gestart vanuit de filosofie om  
collectieve activiteiten op te starten met als doel mede-
werkers te stimuleren om gezonder te bewegen en te 
eten. In 2014 zijn diverse activiteiten georganiseerd 
voor het personeel van Twente Milieu. In 2014 hebben 
onder andere de volgende activiteiten plaatsgevonden:
• Wandelen in de Vogezen
• Fietsen in de Vogezen
• Deelname ambtenarentocht
• Deelname Hel van Twente
• Gert Jacobs Classic
• Highlandgames

Ook in 2014 werden er activiteiten in samenwerking 
met de personeelsvereniging gefinancierd. TwenteFIT 
doneerde een bedrag aan de personeelsvereniging  
zodat een activiteit in het klimbos en op de ijsbaan 
plaats kon vinden.
TwenteFIT kende in het jaar 2014 naast collectieve  
activiteiten een toename in de individuele interventies 
met het oog op duurzame inzetbaarheid. Ook de werk-
geversbranche heeft hierin een rol gespeeld. 
 

Coachingsprogramma
De branchevereniging WENB stelde in 2014 voor drie 
medewerkers een individueel coachingsprogramma ‘het 
gezonde werken’ beschikbaar. Voor deze drie plekken 
meldden zich 12 mensen aan. Na een intakegesprek met 
de coach werd een keuze gemaakt uit drie medewerkers. 
Het programma wordt als zeer prettig ervaren. 

Fietsplan
Eind 2014 maakte Twente Milieu ook bekend dat het 
fietsplan en de bedrijfsfitness ondanks de werkkosten-
regeling binnen Twente Milieu is blijven bestaan. Mede-
werkers hebben hier positief op gereageerd. 

Twente Milieu blijft ook de komende jaren focussen op 
een vitale medewerker die breed inzetbaar is. Doordat 
een aantal TwenteFIT activiteiten worden ingezet bij 
verzuim of dreigend verzuim is te zien dat Twente  
Milieu een actief verzuimbeleid voert. Waar klachten 
zijn kan Twente Milieu sneller dan voorheen schakelen.  
De bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid 
van medewerkers zal het komende jaar meer centraal 
komen te staan.  
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VACATURES
Het werven van personen voor diverse functies is in 
2014 geslaagd. Dit werd mede veroorzaakt door het 
ruime aanbod van sollicitanten door de economische 
crisis. Het directieteam is versterkt met een Manager 
Operations en een Manager Financiën en Beheer. 
Twente Milieu denkt ook na over een adequaat in-
stroombeleid wanneer de zogenaamde babyboomge-
neratie vanaf 2015 voor een groot deel uittreedt. Te-
vens geeft Twente Milieu op een adequate wijze vorm 
aan het beleid ter bevordering van Duurzame Inzet-
baarheid: Twentefi t en de zogenaamde organisatie-
brede Vlootschouw die dit jaar van start gaat.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Twente Milieu is aangesloten bij de Werkgeversvereni-
ging Energie & Nutsbedrijven (WENb) en volgt de cao 
Afval & Milieu-Services. Daarnaast hanteert Twente 
Milieu ook een eigen Bedrijf Eigen Regeling (BER). 
Deze is geïntegreerd met het Handboek P&O. 
De huidige cao kent een looptijd tot januari 2016 en op 
dit moment worden de onderhandelingen voor een 
nieuwe cao geopend.

VERTROUWENS- EN KLACHTENCOMMISSIE 
Twente Milieu beschikt over een vertrouwenscommis-
sie en een klachtencommissie. De vertrouwens-
commissie bestaat uit een extern raadspersoon, 
een extern vertrouwenspersoon en twee interne 
medewerkers. In 2014 is er geen vertrouwenskwestie 
behandeld. De vertrouwenscommissie bestaat uit 
onafhankelijk voorzitter Mr. Bertil Morsink, een verte-
genwoordiger namens de werkgever (Wilma Verhoef, 
Hoofd Financiële Adminsitratie Twente Milieu) en een 
vertegenwoordiger namens de werknemers (Peter 
Overgoor, salarisadministrateur Twente Milieu).

In 2014 zijn er geen klachten gemeld bij de klachten-
commissie. Twente Milieu kent een protocol ten aan-
zien van inkomende klachten. Deze is vastgesteld door 
het managementteam en de ondernemingsraad (OR). 
In 2012 is er een commissie geïnstalleerd. Deze 
commissie bestaat uit een extern deskundige/onaf-
hankelijk voorzitter (Mw. Henriette Penning), een ver-
tegenwoordiger namens de werkgever (Albert Flonk, 
assistent controller Twente Milieu) en een vertegen-
woordiger namens de werknemers (Eddie van Raams-
donk, OR Twente Milieu).

DE ONDERNEMINGSRAAD
De ondernemingsraad (OR) van Twente Milieu bestaat 
uit negen personen. De OR-verkiezing vindt om de 
twee jaar plaats waarbij respectievelijk vier en vijf ze-
tels beschikbaar komen. De aftredende leden kunnen 
zich herkiesbaar stellen. De OR kiest uit de gekozen 
leden het dagelijks bestuur, een voorzitter, vicevoor-
zitter, secretaries en tweede secretaries. Van iedere 
locatie van Twente Milieu neemt een medewerker 
plaats in de raad. 

In 2014 zijn er OR-verkiezingen geweest. Hierdoor is 
de samenstelling van de OR aangepast; Bas Assink en 
Rob Kersten zijn nu lid van de OR.
Na de verkiezingen is ook het dagelijks bestuur gewij-
zigd: Tjacco Drenthen is nu voorzitter en Eddie van 
Raamsdonk zijn plaatsvervanger. Jeroen Dijkstra blijft 
secretaris binnen het dagelijks bestuur en Chris Bode-
wes ondersteunt de OR als ambtelijk secretaris.
De OR overlegt regelmatig met elkaar en met de direc-
tive en leden van de Raad van Commissarissen. De on-
dernemingsraad is in 2014 onder andere betrokken 
geweest bij de volgende onderwerpen:
•  De toetreding van gemeente Borne als aandeelhou-

der (adviesrecht OR); met de overdracht van taken 
in de openbare ruimte en daarmee de overgang van 
medewerkers uit Borne. Daarvoor is ook regelmatig 
contact geweest met de ondernemingsraad van de 
gemeente Borne.

•  De aanpassing van het beleid op het gebied van Be-
drijfsHulpVerlening (BHV).

• Organisatiewijziging top-structuur in 2014.
•  Regeling Materieel en diensten TM voor privédoel-

einden (instemmingsrecht).
• Uitwerking werkkostenregeling.
•  De begroting en het jaarplan 2014 en de jaarreke-

ning 2013.
• Herziening van het OR-reglement.
•  Overleg met directie en bestuurder ad interim over 

de gevolgen van het vertrek van de directeur en de 
ontstane vacature na vertrek van een RvC-commis-
saris.

•  De toelichting van derden op jaarverslagen van 
klachten- en vertrouwenscommissie.

Verdeling vaste formatie over de afdelingen 2014
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N.B. De medewerkers werkzaam via de SW en op inhuurbasis zijn nagenoeg allen werkzaam binnen de uitvoering, daarnaast wordt 

de werkplaats eveneens gerekend tot het primair proces. Dit omdat daarbinnen ook voor een belangrijk deel geleverd wordt aan 

klanten, zowel intern als extern. Dat maakt dat Twente Milieu een gunstige verhouding tussen direct en indirect kent van 

respectievelijk 80% direct en 20% indirect.

VERZUIM
Twente Milieu heeft in 2014 een goed jaar gedraaid 
waar het gaat om de verzuimresultaten over het hele 
jaar. Het jaar 2014 heeft Twente Milieu afgesloten 
met een verzuimpercentage van 5,6%. Dit is exclusief 
zwangerschappen. Ter vergelijking: eind 2011 werd er 
nog een verzuimpercentage gerealiseerd van 8,3%. Een 
daling van 2,6% over de afgelopen jaren heeft het bedrijf 
minstens €364.000 opgeleverd. Inclusief de indirecte 

kosten levert dat een besparing op van ruim €400.000. 
Van de afgelopen tien jaren was 2014 het op één na bes-
te jaar: alleen het jaar 2009 scoorde lager qua verzuim-
percentage (5,0%). Hoewel de laatste drie maanden een 
langzame doch geringe stijging lieten zien was dit geen 
reden voor onrust, structureel heeft Twente Milieu nu 
haar verzuimbeleid goed op orde en is de doelstelling 
voor 2015 een verzuim van onder de 5,5% te realiseren.
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BEDRIJFSONGEVALLEN

ARBO-JAARPLAN 
Naar aanleiding van de Risico-inventarisatie en -evaluatie 
(RI&E), veranderingen in wet- en regelgeving en gemelde 
gevaarlijke situaties wordt elk jaar een Arbo-jaarplan 
opgesteld. De acties en resultaten worden in een Arbo-
jaarverslag gerapporteerd aan de directie. De belang-
rijkste thema’s die in 2014 zijn aangepakt: 

1 RI&E en PvA
In 2014 is voor de activiteiten van Borne een Globale 
RI&E en Plan van aanpak uitgevoerd door een onafhan-
kelijk Firma: Arbo Risk management. De globale RI&E 
van Hengelo is geüpdatet naar aanleiding van de nieuw-
bouw activiteiten.
Ook zijn in 2014 een tweetal proces/functie RI&E’s uit-
gevoerd. Dit betreft de volgende activiteiten: 
• Onderhoud verkeerslichten
• Onderhoud parkeerapparaten
• Werken met een bosmaaier

2 VGM observaties uitvoeren minimaal 3x per jaar 
Er zijn drie VGM-observaties uitgevoerd in 2014. Twee in 
Almelo en één in Hengelo. De resultaten ervan zijn op-
genomen in de actielijst en worden daarmee gemoni-
tord en opgepakt. 

3 5-S methode materieelbeheer 
De 5-S methode (Scheiden, Schikken, Stimuleren, 
Schoonmaken, Standaardiseren) is in 2014 als pilot ge-
start in de groenwerkplaats. Bij de OHSAS audit door 
Dekra (december 2014) is hierover een positieve aan-
tekening gemaakt in het auditrapport. Na de succes-
volle proefperiode zal in 2015 5-S verder worden uitge-
rold in de werkplaats van Enschede en wordt een pilot in 
de werkplaats in Almelo gestart.

4 BHV
Op alle locaties zijn ook dit jaar ontruimingsoefeningen 
uitgevoerd. Er is een kleine verbetering ten opzichte van 
vorig jaar. De BHV-ers hebben bij de evaluaties nog  
een paar verbeterpunten kunnen vaststellen om de 
BHV organisatie en ontruiming te verbeteren. Zo worden 
in 2015 alle telefonisten intern getraind op het aannemen, 
analyseren en coördineren van noodoproepen aan de 
hoofd BHV-ers en is er een rode telefoon geïnstalleerd.   

5 ADR veiligheidsadviseur
De ADR veiligheidsadviseur heeft alle KCA/KGA’s be-
zocht en geaudit op: veiligheid, opslag/klaarzetten voor 
afvoer van ingezamelde KCA/KGA, de KCA wagen en 
naleving van wet- en regelgeving.
 
6 OHSAS-18001 certificaat
Twente Milieu ontving in maart 2014 het OHSAS-18001 
certificaat. Dit bewijst dat ons Arbo management- 
systeem voldoet aan de normeisen van OHSAS 18001. 
Dit certificaat is 3 jaar geldig.

2014 2013 2012

Geregistreerde ongevallen en bijna-ongevallen: 23 17 13

Waarvan:

Bijna ongevallen zonder verzuim: 16 14  8

Ongevallen met verzuim: 7  3 4

Ernstige ongevallen: 0  0 1
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 31 december 2014 31 december 2013

 € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1)

Gebouwen en bedrijfsterreinen 5.970.831 6.030.884

Andere vaste bedrijfsmiddelen 11.836.142 11.407.433

 17.806.973 17.438.317

Financiële vaste activa (2)

Vorderingen op participanten  45.600  45.600

 

      

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden  1.174.711  480.042

Vorderingen

Debiteuren (3)  722.335  774.245

Vorderingen op participanten (4) 2.291.959 2.014.085

Overige vorderingen   106.444  128.488

 3.120.738 2.916.818

Liquide middelen 1.781.281  1.677.087

TOTAAL ACTIVA 23.929.303 22.557.864

1. Balans per 31 december (voor resultaatbestemming) 

 31 december 2014 31 december 2013

 € €

PASSIVA

Eigen vermogen (5)

Geplaatst kapitaal 756.000 715.500

Agio reserve 5.670 5.670

Overige reserves 7.245.760 7.135.324

Onverdeeld resultaat 689.314 110.436

    ---------------- ----------------

 8.696.744 7.966.930 

 

Voorzieningen (6)

Overige  4.035.369 2.587.469

Langlopende schulden (7)

Langlopende leningen 5.400.000 5.950.000

Kortlopende schulden

Aflossing langlopende leningen 550.000 550.000

Handelscrediteuren 1.596.051 1.403.69

Investeringscrediteuren 495.958 211.550

Schulden aan participanten (4) 277.269 263.853

Pensioenpremies 147.796 147.838

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.328.499 1.407.171

Overige schulden (8) 1.401.618 2.069.355

 ---------------- ----------------

 5.797.191 6.053.465

 ---------------- ----------------

TOTAAL PASSIVA 23.929.303 22.557.864

  ============= =============

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

============= =============
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  2014 2013

 € €

Netto- Omzet (10) 33.612.637 29.419.832

Uitbesteed werk en externe kosten 3.959.805 2.766.305

Personeelskosten (11) 18.946.003 16.927.586

Afschrijvingen materiële vaste activa 2.961.133 2.962.999

Overige bedrijfskosten (12) 6.815.991 6.403.339

 ---------------- ----------------

Som der bedrijfskosten 32.682.932 29.060.229

 ============= =============

Bedrijfsresultaat 929.705 359.603

Rentebaten 474 375

Rentelasten -240.866 -249.541

 ---------------- ----------------

Uitkomst der financiële baten en lasten -240.392 -249.166

 ============= =============

Resultaat voor belasting 689.314 110.436

Vennootschapsbelasting 0 0

 ---------------- ----------------

Resultaat na belasting 689.314 110.436

 ============= =============

2. Winst-en-verliesrekening over de periode 3. Kasstroomoverzicht over de periode 

  2014 2013

 € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat  929.705 359.603

Boekresultaat desinvesteringen (1) -99.768 -79.303

Mutatie voorzieningen (6) 1.447.900 356.363

Afschrijvingen materiële vaste activa (1) 3.060.901 3.042.302

Mutatie werkkapitaal(excl. rekening-courant krediet)  -1.154.862 -502.658

 ---------------- ----------------

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 4.183.875 3.176.307

Financiële baten en lasten -240.392 -249.166

 ---------------- ----------------

Kasstroom uit operationele activiteiten 3.943.484 2.927.141

 =============  =============

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -3.634.189 -1.950.096  

Desinvesteringen materiële vaste activa  304.401 378.467

 ---------------- ----------------

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (1) -3.329.788 -1.571.629

 =============  =============

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Uitgifte Aandelen B (Gemeente Borne) (5) 40.500 0

Deelnemingen (2) 0 0

Langlopende leningen (7) -550.000 -550.000

 ---------------- ----------------

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -509.500 -550.000

 =============  =============

   

  

Afname c.q. toename liquiditeiten  104.196 805.511

Saldo liquide middelen per 1 januari  1.677.087 871.576

 ---------------- ----------------

Saldo liquide middelen 31 december  1.781.282 1.677.087

(inclusief rekening courant krediet) =============  =============



34 35

4. Algemene toelichting

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor groot onderhoud ge-

vormd. De kosten worden rechtstreeks in het resultaat verantwoord.

Financiële vaste activa
De vordering op participanten betreft de tegenhanger van de verplichting die op de vennootschap rust uit hoofde van de bij-

drage ziektekostenverzekering voormalige werknemers. De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initi-

eel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de winst- en verliesrekening.

Voorraden
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs volgens de fifo-methodiek. Waar nodig wordt 

rekening gehouden met afwaarderingen wegens incourantheid.

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld 

op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante 

waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-

en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 

vordering. Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. 

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Activiteiten
De activiteiten van Twente Milieu N.V. bestaan voornamelijk uit:

• Inzameling huishoudelijk afval;

• Beheer openbare ruimte onder andere d.m.v. gladheidbestrijding, rioolbeheer, plaagdierbestrijding en onkruidbestrijding;

• Reparatie en onderhoud materieel.

De dienstverlening vindt voornamelijk plaats in de regio Twente en aan gemeenten die aandeelhouder zijn van het bedrijf.

5. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken 

van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs of de actuele 

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingprijs. In de 

balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt 

verwezen naar de toelichting. Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 

nodig dat de directie van Twente Milieu zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt 

die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 

1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 

opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs, verminderd met per categorie vastgestelde lineaire 

afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. De afschrijvingstermijnen kunnen als volgt worden 

gespecificeerd:

Bedrijfsterreinen   Hierover wordt niet afgeschreven

Gebouwen en opstallen:  5 - 30 jaar

Andere vaste bedrijfsmiddelen: 1 - 20 jaar

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waarde-

vermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief 

vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare 

waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering 

is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de 

opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt bij het con-

tant maken van de kasstromen een marktconforme disconteringsvoet gehanteerd. Een bijzondere waardeverminderingverlies 

wordt direct als een last verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is 

afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die 

bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.
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Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 

houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedu-

rende de looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast verwerkt.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

Algemeen
Twente Milieu N.V. past hedge accounting toe op een afgeleid financieel instrument. Op het moment van aangaan van een hedge 

relatie, is dit door de vennootschap gedocumenteerd. De vennootschap stelt periodiek de effectiviteit van de hedge relatie vast.

Twente Milieu N.V. past kostprijshedge-accounting toe voor de renteswaps die ervoor zorgen dat bepaalde variabel rentende 

leningen worden omgezet in vastrentende schulden.

Beleid
Het beleid van Twente Milieu N.V. voor de afdekking van risico’s verbonden aan aangegane rentedragende langlopende schulden 

is het minimaliseren van risico’s als gevolg van wijzigingen in de marktrente. In het algemeen worden swaps gebruikt om 100% 

van de langlopende schulden te compenseren. In het algemeen hebben deze swaps maximaal de duur van de looptijd van de schuld.

Renterisico
Met betrekking tot de lening ad € 5.000.000 welke Twente Milieu N.V. verkregen heeft van de ING, heeft Twente Milieu N.V. 

een renteswap gecontracteerd, zodat zij vaste rente betaald. De hedge is niet aangegaan voor speculatieve doeleinden.

De variabele rente op deze lening is met deze renteswap omgezet in een vaste rente van 3,74%. De renteswap heeft ultimo 

2014 een negatieve waarde van € 144.952. Dit betekent dat Twente Milieu over de looptijd van de leningen € 144.952 meer ren-

te betaalt dan wanneer zij de variabele rente zou moeten betalen. Twente Milieu past kostprijs-hedge accounting toe, waardoor 

fluctuaties in de waarde van deze swap slechts toegelicht dienen te worden en niet geregistreerd in de financiële administratie.  

Looptijd
De looptijd van de lening van € 5.000.000 is 25 jaar en eindigt 15 februari 2031. De startdatum van de swap is 13 februari 2006 

en de einddatum is 15 februari 2016. Om te voorkomen dat zich een timing risico voor de rente van de lening en de swap 

voordoet, is de betaling van de rente op de lening en de swap op basis van dezelfde timing interval. Transacties worden per 

kwartaal afgerekend, waarbij de baten of kosten in deze periode worden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Ineffectieve deel
Het beleid is om niet een ‘overhegded’ positie terecht te komen. Eventuele ineffectiviteit over de looptijd van de swap zal 

worden verantwoord in de winst- en verliesrekening door het opboeken van de interest accruals van lening en swap.

Algemene grondslagen
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit 

de liquide middelen en de kortlopende schulden aan kredietinstellingen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn 

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De betaalde goodwill is opgenomen onder de kasstroom uit 

investeringsactiviteiten.  

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij 

het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen 

per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal 

worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal 

boekjaren.

Hieronder zijn opgenomen:

-  risico’s werkloosheidswet, wacht- en ziektegeld

- voorziening ziektekostenverzekering voormalige werknemers

- voorziening voor jubileumuitkeringen

- voorziening onderhoudskosten ondergrondse containers

De voorziening werkloosheidswet, wacht- en ziektegeld is gevormd om te voldoen aan de verplichtingen als gevolg van eigen 

risicodragerschap werkloosheidswet, vertrekregelingen ten gevolge van ontslag (voormalig) werknemers en ziektegeld ver-

plichtingen bij langdurig zieken.

De voorziening ziektekostenverzekering voormalige werknemers is gevormd om aan de financiële verplichtingen te kunnen 

voldoen met betrekking tot de ziektekostenverzekering van postactief personeel. Het betreft een eenmalige afkoopregeling 

van € 600 per werknemer die hiervoor in aanmerking komt.

De voorziening voor jubileumuitkeringen is gevormd op basis van het personeelsbestand per 31 december en de op dat 

moment van toepassing zijnde regeling voor jubileumuitkeringen rekening houdend met het aantal verstreken dienstjaren, 

te verwachten salarisontwikkelingen en ingeschatte blijf- en vertrekkansen van het personeel. De voorziening is opgenomen 

tegen contante waarde met een disconteringvoet van 3 procent .

De voorziening onderhoudskosten ondergrondse containers wordt gevormd teneinde de uitgaven van het onderhoud gelijk-

matig te verdelen over de gebruiksduur van de containers. Een mogelijk overschot op de voorziening dient uiteindelijk terug te 

worden gestort aan de deelnemende gemeenten.

De voorziening rioolbeheer Borne wordt gevormd teneinde de uitgaven van het onderhoud gelijkmatig te verdelen over de jaren.

Pensioenverplichtingen
De pensioenregelingen van personeelsleden van Twente Milieu N.V. zijn ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds ABP. Deze 

regeling is gedefinieerd als een defined benefit (toegezegde pensioenregeling). Door de aard van deze bedrijfstakpensioen-

regeling, welke is gebaseerd op collectiviteit, is het pensioenfonds niet in staat om de gegevens over het aandeel van een 

individueel bedrijf te verstrekken. Als gevolg daarvan is de pensioenregeling in de jaarrekening verwerkt als defined contribution 

(toegezegde bijdrageregeling), hetgeen inhoudt dat bijdragen aan de pensioenregeling ten laste van het resultaat worden 

gebracht in de periode waarop zij betrekking hebben.

Langlopende schulden en kortlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te 

rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. 
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6. Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere 

lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt, zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de 

eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte 

diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Personeelskosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor 

zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

Pensioenen 
Twente Milieu heeft een pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De belangrijkste kenmerken van deze regeling zijn:

- pensioengevend salarisgrondslag is gebaseerd op het middelloon

- pensioenuitvoerder past jaarlijks indexering toe, mits de wettelijk verplichte dekkingsgraad dat toestaat 

- dekkingsgraad op 31 december 2014 van de pensioenuitvoerder is 101,1% (was in 2013 nog 105,9% ).

Op de pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, con-

tractuele of vrijwillige basis premies aan het bedrijfstakpensioenfonds betaald door de rechtspersoon. De vennootschap heeft de 

toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De 

premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 

overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde pre-

mies worden als verplichting op de balans opgenomen. De rechtspersoon heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende 

bedragen in het geval van tekorten bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies.

Afschrijvingen
De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het 

verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Overige bedrijfskosten
De overige kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toe-

gerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn 

verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Rente baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende 

activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de 

ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

Vennootschapbelasting
Voor zover de vennootschap belastingplichtig is worden de belastingen berekend op basis van het verantwoorde resultaat, 

rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1)

Onderstaand volgt een overzicht van het verloop van de materiële vaste activa.

 2014 2013

 €  €

Gebouwen en bedrijfsterreinen

Boekwaarde per 1 januari  6.030.884 6.226.777

Investeringen 187.451 41.540

Afschrijvingen -247.505 -237.433

 ---------------- ----------------

Boekwaarde per 31 december  5.970.831 6.030.884

 =============  =============

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Boekwaarde per 1 januari  11.407.433 12.602.910

Investeringen 3.446.738 1.908.556

Desinvesteringen -204.633 -299.164

Bijzondere waarde vermindering  0 -69.006

Afschrijvingen -2.813.396 -2.735.863

 ---------------- ----------------

Boekwaarde per 31 december  11.836.142 11.407.433 

 =============  =============

  

Gebouwen en bedrijfsterreinen 

Aanschaffingswaarde activa per 31 december 8.010.184 7.822.733

Cumulatieve afschrijvingen -2.039.354 -1.791.849

    ----------------    ---------------- 

Boekwaarde activa per 31 december 5.970.831 6.030.884 

 =============  =============

  

Andere vaste bedrijfsmiddelen 

Aanschaffingswaarde activa per 31 december 29.546.392 27.551.348

Cumulatieve afschrijvingen -17.710.250 -16.143.915

 ---------------- --------------- 

Boekwaarde activa per 31 december 11.836.142 11.407.433

  =============  =============

De bijzondere waardevermindering (in 2013) betreft het intensiever gebruik van bepaalde activa. De directe en/of indirecte 

opbrengstwaarde is hierdoor onder de boekwaarde gekomen. 

Op de desinvesteringen in 2014 is een boekresultaat van € 99.768 behaald, welke ten gunste van afschrijvingen is gebracht.  

  

 

7. Toelichting op de balans
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Financiële vaste activa (2)

De vordering op participanten is gevormd in het kader van de voorziening ziektekostenverzekering voormalige werknemers 

op de deelnemende gemeenten van de vennootschap. Het betreft een vordering opgenomen in verband met de eenmalige 

afkoopregeling van € 600 per werknemer die hiervoor in aanmerking komt.   

   

  

 2014 2013

 € €

Vordering op participanten

Boekwaarde per 1 januari   45.600 45.600

Mutatie 0 0 

 --------------- ----------------

Boekwaarde per 31 december  45.600 45.600

 ============= =============

VLOTTENDE ACTIVA

 2014 2013

 € €

Debiteuren (3)

Handelsdebiteuren    766.335 806.245

Af: Voorziening dubieuze debiteuren 44.000 32.000 

 -------------- ----------------

Boekwaarde per 31 december  722.335 774.245

 ============= =============

Onder de handelsdebiteuren zijn geen vorderingen opgenomen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar. 

Vorderingen op participanten (4)

 2014 2013 

 € €

Vordering op participanten 

Gemeente Enschede   1.023.814 882.238

Gemeente Oldenzaal 117.401 273.175

Gemeente Hengelo 331.049 319.256

Gemeente Almelo 449.924 311.664

Gemeente Losser 58.168 33.875

Gemeente Hof van Twente 186.343 193.877

Gemeente Borne 125.260 0

 --------------- ----------------

Totale vordering per 31 december  2.291.959 2.014.085

 ============= =============

Onder de vorderingen op participanten zijn geen vorderingen opgenomen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar. 

PASSIVA

Eigen vermogen (5)

Geplaatst kapitaal 
Het maatschappelijk aandelenkapitaal van de vennootschap bestaat uit 7.500 aandelen A van € 450,00 nominaal, en 500 aan-
delen B van € 450 nominaal. Geplaatst en volgestort zijn 1.590 aandelen A en 90 aandelen B.   
   
  
 2014 2013
 € €
Overzicht verdeling aandelenkapitaal
Aandelen A   
Gemeente Enschede 620 aandelen  279.000 279.000
Gemeente Hengelo 340 aandelen 153.000 153.000
Gemeente Almelo 280 aandelen 126.000 126.000
Gemeente Oldenzaal 120 aandelen 54.000 54.000
Gemeenten Hof van Twente 140 aandelen 63.000 63.000
Gemeente Losser 90 aandelen  40.500 40.500
 ---------------- ----------------
 715.500 715.500
 ============= =============
Aandelen B   
Gemeente Borne 90 aandelen  40.500 0
 ---------------- ----------------
Stand per 31 december van aandelen B 40.500 0
 ============= =============

Stand per 1 januari  715.500 715.500
Mutatie: 40.500 0
 ---------------- ----------------
Stand per 31 december  756.000 715.500
 ============= =============
Agio reserve A
Stand per 1 januari  5.670 5.670
Mutatie:  0 0
 ---------------- ----------------
Stand per 31 december  5.670 5.670
 ============= =============

Overige reserves A
Stand per 1 januari  7.135.324 6.342.964
Uit resultaatbestemming 110.436 792.360
 ---------------- ----------------
Stand per 31 december  7.245.760 7.135.324
 ============= =============

Onverdeeld resultaat 
Stand per 1 januari  110.436 792.360
Mutatie 578.878 -681.924
 ---------------- ----------------
Stand per 31 december  689.314 110.436
 ============= =============
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 2014 2013

 € €

Voorzieningen (6)

Risico’s werkloosheidswet, wacht- en ziektegeld 

Stand per 1 januari 527.000 556.200

Dotaties 1.053.804 241.160

Onttrekkingen -175.804 -270.360

 ---------------- ----------------

Stand per 31 december 1.405.000 527.000

 ============= =============

Ziektekostenverzekering voormalige werknemers

Stand per 1 januari 45.600 45.600

Dotaties 0 0

Onttrekkingen 0 0

 ---------------- ----------------

Stand per 31 december  45.600 45.600

 ============= =============

Jubileumuitkeringen

Stand per 1 januari 489.500 454.000

Dotaties 61.585 67.976

Onttrekkingen -72.085 -32.476

 ---------------- ----------------

Stand per 31 december  479.000 489.500 

 ============= =============

Onderhoudskosten ondergrondse containers

Stand per 1 januari 1.525.369 1.175.306

Dotaties 1.220.910 1.119.610

Onttrekkingen -840.510 -769.547

 ---------------- ----------------

Stand per 31 december  1.905.769 1.525.369

 ============= =============

Onderhoudskosten rioolbeheer Borne   

Stand per 1 januari 0 0

Dotaties 200.000 0

Onttrekkingen 0 0

 ---------------- ----------------

Stand per 31 december  200.000 0

 ============= =============

De voorziening risico’s werkloosheidswet, wacht- en ziektegeld heeft een overwegend kortlopend karakter.
De overige voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Langlopende schulden (7)

Langlopende leningen

 

Dit betreft een tweetal leningen van de ING, met rentepercentages van 3,2% en 4,24%. Looptijden variëren van 5 jaar tot 

20 jaar. De vennootschap heeft het renterisico op de langlopende schulden middels renteswaps afgedekt, waardoor er een 

vaste rente wordt betaald.          

Als zekerheden zijn verstrekt:

•  Een eerste hypothecaire inschrijving ten bedrage van € 10.000.000 op het pand aan de Marssteden te Enschede inclusief 

het perceel grond waarop dit kantoor is gebouwd;     

•  Pandakte bedrijfsuitrusting;     

•  Stam-pandakte boekvorderingen.     .

Stand per Aflossings- Resterende Resterende

31-12-2014 verplichting looptijd looptijd

      2015 > 1 jaar > 5 jaar

--------------- --------------- --------------- ---------------

€ 5.950.000 € 550.000 € 2.400.000 € 3.000.000

Voorts heeft de vennootschap een kredietfaciliteit van de ING met een maximum bedrag van € 3.400.000,=.  

Met de kredietverschaffer zijn in het kader van de financiering bepaalde ratio’s overeengekomen. 

Per 31 december 2014 voldoet Twente Milieu N.V. hieraan.   

  

Schulden aan participanten (8)

 2014 2013

 € €

Schulden aan participanten 

Gemeente Enschede   216.388 174.649

Gemeente Oldenzaal 0 53.427

Gemeente Hengelo 9.117 0

Gemeente Almelo 51.040 29.394

Gemeente Losser 724 6.383

Gemeente Hof van Twente 0 0

Gemeente Borne 0 0

 --------------- ----------------

Totale schulden per 31 december  277.269 263.853

 ============= =============
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Overige schulden (9)

    2014 2013

    € €

Vakantiegeld en -dagen verplichting 917.919 910.043

Overige te betalen personeelskosten 125.604 214.099

Te betalen rente 152.700 155.000

Te betalen energie- en huurkosten 11.700 36.500

Vooruitbetaalde onderhouds- en verzekeringscontracten 0 14.100

Resterende schulden 193.695 739.613

 ---------------- ----------------

Stand per 31 december  1.401.618 2.069.355

 ============= =============

Alle overige schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

Uit hoofde van huurverplichtingen bestaat per ultimo december 2014 een jaarlijkse verplichting van circa € 888.250,= van de 

locaties Enschede, Hengelo, Almelo, Borne en Losser. De toekomstige huur betalingen zijn als volgt te specificeren:  

     

 Periode < 1 jaar €  888.250

 Periode > 1 jaar < 5 jaar  € 297.000

 Periode > 5 jaar € 0

  ----------------

 Totaal €  1.185.250

Uit hoofde van operationeel lease verplichtingen bestaat per ultimo december 2014 de volgende verplichting:  

   

 Periode < 1 jaar €  176.536

 Periode > 1 jaar < 5 jaar  € 126.294

 Periode > 5 jaar € 0

  ----------------

 Totaal €  302.830

Verbonden partijen

De volgende entiteiten zijn te kwalificeren als verbonden partijen:

• Gemeente Enschede

• Gemeente Hengelo

• Gemeente Almelo

• Gemeente Oldenzaal

• Gemeente Hof van Twente 

• Gemeente Losser

• Gemeente Borne

Deze verbonden partijen hebben allen een aandeel in het aandelenkapitaal van Twente Milieu N.V. zoals toegelicht onder het 

eigen vermogen.     

Transacties met deze verbonden partijen zijn gebaseerd op het arm’s length principe waarbij de kostprijs van de te verlenen 

diensten als uitgangspunt dient.    

De transacties met verbonden partijen vallen alle onder de reguliere dienstaanbiedingen van Twente Milieu N.V. in het kader 

van het onderhouden van de openbare ruimte en het inzamelen van huis- en bedrijfsafval.  

De jaarlijkse omzet is per verbonden partij opgenomen in de toelichting op de winst- en verliesrekening.  

De verhoudingen met deze verbonden partijen zijn in de balans opgenomen als ‘verhoudingen met participanten’.  

      

  

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
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Netto-omzet (10)

 

De netto-omzet is toegenomen van 29,4 miljoen in 2013 naar 33,6 miljoen in 2014.  

   2014 2013    

  €    €

Netto omzet

Gemeente Enschede 13.742.598 13.199.541

Gemeente Hengelo 4.691.628 4.748.274

Gemeente Almelo  5.633.017 5.461.706

Gemeente Oldenzaal 1.815.519 1.584.811

Gemeente Hof van Twente 1.393.293 1.522.995

Gemeente Losser  542.796 560.246

Gemeente Borne  3.060.885 7.800

Overige omzet  2.732.901 2.334.459  

  ---------------- ----------------

  33.612.637 29.419.832

  ============= =============

Bedrijfslasten

   2014 2013 

  € €

 Personeelskosten (11)

Lonen en salarissen 10.838.866 9.270.824

Pensioenpremies  1.251.072 1.143.174

Sociale lasten  1.467.948 1.089.830

Overige personeelskosten 1.109.106 970.822

  ---------------- ----------------

  14.666.992 12.474.649

Uitzendkrachten  4.279.010 4.452.937

  ---------------- ----------------

  18.946.003 16.927.586

  ============= =============

De bezoldiging van de commissarissen bedraagt in 2014 € 34.040 (2013: € 38.000).   

Op basis van artikel 383 lid 1 en artikel 383b BW 2 Titel 9 wordt de bezoldiging van de bestuurder niet vermeld.   

Bij de vennootschap waren gemiddeld 248 (FTE) personeelsleden in dienst in 2014 (2013: 219). 

Hiervan is het aantal werknemers in het buitenland nihil. De toename is ontstaan door overname van de BOR activiteiten van 

de gemeente Borne per 1 januari 2014 en de nieuwe organisatiestructuur per oktober 2014. 

8. Toelichting op de winst- en-verliesrekening

De personeelsleden kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

 

In dienst van Twente Milieu  

    2014 2013

    FTE  FTE

Formatie gemiddeld over het jaar: categorie  

Management & ondersteuning indirect 38 37 

Staf werkplaatsen  indirect 6 9 

Personeel werkplaatsen direct  27 19 

Staf & ondersteuning uitvoering indirect 25 16 

Personeel uitvoering direct  152 138 

Telling personeelleden in dienst   248 219 

Flex personeel  direct  100 100 

    ---------------- --------------- 

  Totaal  348 319 

    ============= =============

Verhouding direct / indirect direct   279   257  

  indirect 69 62

    ----------------  --------------- 

    348 319 

    ============= =============

Overige bedrijfskosten (12)

   2014 2013

   € €

Materieelkosten   4.108.252 4.071.392

Huisvestingskosten 1.247.989 851.747

Relatiekosten  209.441 218.013

Algemene kosten  1.250.309 1.262.187

  ---------------- ---------------

Totaal overige bedrijfskosten  6.815.991 6.403.339

  ============= =============

Getekend de datum, 19 juni 2015 

Bestuurder  T. Lemmen
Voorzitter Raad van Commissarissen  B. Meulman
Lid Raad van Commissarissen D. Schiphorst
Lid Raad van Commissarissen S. Ayranci
Lid Raad van Commissarissen W. van Leijsen

Twente Milieu NV  
Statutaire adres Marssteden 37
Statutaire vestigingsplaats 7547 TE Enschede

80,2%

19,8%

80,6%

19,4%
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Artikel 22 Statuten Twente Milieu N.V.

1.   Voor elk van de series aandelen wordt ten behoeve van de houders van die aandelen een reserverekening aangehouden te 

onderscheiden in een agioreserve en een winstreserve, welke dezelfde letters dragen als de betrokken aandelen.

 Overigens kan de vennootschap een algemene winstreserve kennen en algemene agioreserve kennen.

2.  Ten gunste van een agioreserve onderdeel van een reserverekening worden bedragen geboekt indien sprake is van een 

storting boven de nominale waarden tot beloop van het bedrag door de algemene vergadering te bepalen.

3.   Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen aandelen die de vennootschap houdt niet mee, tenzij op die 

aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap.

4.   De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het 

geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

5. Uitkering aan aandeelhouders geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

6.   Uit de winst wordt allereerst, zo mogelijk, aan elk van de reserverekeningen (onderdeel winstreserve) toegevoegd een 

bedrag gelijk aan vier procent (4 %) van de betrokken reserverekening (zowel de winstreserve als de agioreserve) naar de 

stand berekend aan de aanvang van het boekjaar. Indien de reserverekening niet het gehele boekjaar hetzelfde bedrag 

heeft aangewezen zal de winsttoevoeging worden berekend over het jaargemiddelde van die reserve.

7.   Het uitkeerbare deel van de winst wordt, na toevoeging als bedoeld in het vorige lid, toegevoegd aan de reserverekeningen 

behorende bij de onderscheidene series aandelen in evenredigheid van de gezamenlijke nominale bedragen van die onder-

scheidene series aandelen, tenzij de algemene vergadering met algemene stemmen anders besluit.

8.   De algemene vergadering kan besluiten een reserverekening ten behoeve van de aandeelhouders van die serie door uitke-

ring geheel of gedeeltelijk op te heffen, indien aan de vereisten van lid 4 en lid 5 van dit artikel is voldaan.

   In dit geval wordt het bedrag waarop de opheffing betrekking heeft, uitgekeerd aan de houders van de aandelen van de 

betreffende serie in verhouding tot het gezamenlijke nominale bedrag van hun aandelen van die serie.

9.   De algemene vergadering kan te allen tijde besluiten om toevoegingen te doen aan de reserverekeningen van een be-

paalde serie ten laste van de algemene reserves. De toevoeging geschiedt in dier voege dat elk van de reserverekeningen 

daarvan geniet naar evenredigheid van de gezamenlijke nominale bedragen van de aandelen van die serie.

10.   De algemene vergadering is bevoegd met algemene stemmen te besluiten een reserverekening geheel of gedeeltelijk op te 

heffen ter delging van geleden verlies. Indien uit een reserverekening is geput ter delging van verlies, zal geen toevoeging 

aan een andere reserverekening geschieden, zolang het ter delging van verlies onttrokken bedrag niet aan die reserve-

rekening is toegevoegd. Hiervan kan worden afgeweken indien de algemene vergadering daartoe met algemene stemmen 

besluit. Heeft de onttrekking aan een reserverekening ter delging van verlies plaatsgehad uit meerdere reserverekeningen, 

dan geschiedt een toevoeging, als bedoeld in de tweede zin van dit lid, aan de desbetreffende reserves in evenredigheid 

van de onttrekkingen.

9. Statutaire bepaling inzake resultaatbestemming

Resultaatbestemming

Voorgesteld wordt het resultaat ad € 689.314 als volgt te verdelen:

Een dividend uitkering van totaal € 600.000 te verdelen onder alle aandeelhouders (A en B).

Het resterende deel ad € 89.314 zal worden toegevoegd aan de overige reserves (A en B).

Dit voorstel is nog niet verwerkt in deze jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum, 31 december 2014, hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan van materiële betekenis op de jaarrekening 

van Twente Milieu N.V.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de algemene vergadering van Twente Milieu N.V.

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Twente Milieu N.V. te Enschede gecontroleerd. Deze jaarrekening 

bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekening over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen 

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie

De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 

getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van 

het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 

als de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 

als gevolgd van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze 

controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij 

voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke 

mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen 

in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, 

met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude 

of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het 

opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die 

passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen 

over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid 

van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap 

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons 

oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 

Twente Milieu N.V. per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolgde artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het 

onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in 

artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover 

wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Groningen, 19 juni 2015

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.               Origineel getekend door drs. H.J. Kruisman RA

10. Controleverklaring




