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In 2010 lanceerde Cyclus haar nieuwe pay off: Thuis in de openbare ruimte. De openbare ruimte is onze werkplek: we
zijn daar in ons element, we voeren een belangrijke maatschappelijke taak uit en de medewerkers van Cyclus staan
er – elk met hun eigen vakdiscipline – hun mannetje.
Thuis in de openbare ruimte is bovendien het thema van dit jaarverslag. Om te zorgen dat de openbare ruimte om in
te lijsten is, heb je ook een organisatie en werkwijze nodig die om in te lijsten zijn. Daar is hard aan gewerkt en nu
nodigen we u uit bij ons thuis. Neem een kijkje in de keuken van het nieuwe Cyclus en ga mee op stap met een
aantal van onze teams. Kom verder. Doe of u thuis bent. Welkom.

ict

Relatiebeheer
Sinds april 2010 staat de nieuwe Cyclus-organisatie. Bij
binnenkomst wordt u ontvangen door de medewerkers van
de afdeling Relatiebeheer. Opdrachtgevers en inwoners uit
de regio kunnen met al hun vragen terecht bij dit loket.
De accountmanagers schakelen voor de opdrachtgevers alle
nodige vakdisciplines in, van advies tot en met uitvoering.
De medewerkers van de Klantenservice lichten inwoners
voor en nemen meldingen aan. Wilt u misschien eerst een
kopje koffie?

08.30 uur Op weg naar de opdrachtgever voor

11.00 uur Overleg met het Expertisecentrum:

13.00 uur Samen proosten op

het maandelijks operationeel overleg.

welk team kan deze melding het beste oppakken?

verleningsovereenkomst.
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VOORWOORD
Om in te lijsten. Zo moet de
openbare ruimte eruitzien. Zo
willen wij ons werk en de
samenwerking en afstemming met onze opdracht
gevers organiseren. Zo willen
wij naar onszelf kunnen kijken
en zo wil Cyclus natuurlijk
graag gezien worden door
haar stakeholders.

Dit jaarverslag biedt u een kijkje in onze vernieuwde keuken.
Wij leiden u graag rond, laten zien wat wij doen op het
gebied van afvalbeheer en beheer openbare ruimte en leggen
uit welke stappen we hebben gezet in 2010 om van Cyclus
een nóg beter bedrijf te maken. Om verder te werken aan
een professioneel, klantgericht en concurrerend bedrijf,
waar financieel rendement hand in hand gaat met de zorg
voor mens en milieu.
Voor effectief en efficiënt beheer is vakmanschap nodig. Dat
hebben de medewerkers van Cyclus in huis. Van bijvoorbeeld de chauffeur/beladers, reinigingsmedewerkers, stratenmakers en hoveniers tot de verkeerskundigen en adviseurs
en specialisten op het gebied van riool, grijs, groen en
kunstwerken: onze medewerkers verstaan hun vak en zijn
thuis in de openbare ruimte.

de nieuwe dienst-

Naast verstand van zaken heb je ook een organisatie en
een werkwijze nodig die om in te lijsten zijn. Op die manier
kan je klantgericht en resultaatgericht werken, nu en in de
toekomst. Daarom heeft Cyclus in 2010 onder de noemer
Klant & Kwaliteit een aantal veranderingen doorgevoerd in
huis. We werken sinds april 2010 in een nieuwe proces
gerichte organisatiestructuur. Als u even terugloopt, ziet u
het nieuwe organigram ingelijst aan de muur hangen. We
hebben nu een duidelijke entree voor opdrachtgevers en de
afdelingen en teams werken op een andere manier met
elkaar samen, dat ziet u straks tijdens de rondleiding. En bij
een nieuwe inrichting komt natuurlijk veel meer kijken, ook
hierover meer in dit jaarverslag.
Ik kijk met een goed gevoel terug op het veranderjaar 2010.
Er staat een nieuwe Cyclus-organisatie, die ik met trots aan
u laat zien. Het predicaat ‘om in te lijsten’ draag je niet
zomaar. Daar moet je hard voor werken en daarvoor moet
je op gezette tijden kritisch naar jezelf kijken. Dat zullen
we blijven doen, ook in 2011. Vandaar de spiegel op de
voorzijde.
Voor integraal beheer van de openbare ruimte is een goede
samenwerking en afstemming met alle betrokken stake
holders een vereiste. Ook daar investeren we de komende
tijd in. Doet u mee?
Leendert van Bloois
Algemeen directeur

14.00 uur Jolanda van de Klantenservice informeert

15.00 uur Een voorlichtingsplan opstellen voor

een inwoner over de aanbiedregels bij zijbelading.

inwoners over een nieuwe inzamelsystematiek
met de adviseurs communicatie en afval.

cyclus thuis in de openbare ruimte jaarverslag 2010
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Expertisecentrum
Bijkomen van de eerste indrukken in de vergaderzaal zit er niet bij, want daar nemen de hoofden
van Planning & Control, de Administratie en het
Bedrijfsbureau de financiële dossiers door. We
lopen door naar het Expertisecentrum. Op deze
nieuwe afdeling is alle kennis gebundeld om
adviezen integraal te kunnen verstrekken over
zowel afvalbeheer als beheer openbare ruimte. De
focus ligt hier op advies, onderzoek, ontwikkeling
en werkvoorbereiding. Even kijken over welke
tekening de vier specialisten daar in gesprek zijn.

09.00 uur Voorlopig ontwerp beoordelen op

11.45 uur De waterspecialist analyseert storingen

14.00 uur Inspectie van de

groen, grijs, riolering, kunstwerken en inzamel-

aan de rioolgemalen via de webapplicatie.

van de belijning.

technische aspecten en afvalobjecten.
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14.30 uur Tekenaar zet puntjes op de i

15.45 uur Laatste afspraak vandaag van

wat betreft het bomenareaal.

teamleider Gerard: bilat met de P&O adviseur.
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KENGETALLEN EN TRENDS

Betreft

2010

2009

2008

2007

2006

456.855

456.855

440.593

368.134

368.134

24,93

24,17

24,02

23,57

19,53

nettowinst per aandeel (x € 1)

1,87

1,84

3,24

4,17

4,26

rentabiliteit in %

7,5%

7,6%

13,5%

17,7%

21,8%

aantal geplaatste aandelen
eigen vermogen per aandeel (x € 1)

current ratio
solvabiliteit in %
nettowinst (x € 1.000)
omzet (x € 1.000)

1,30

1,44

1,60

1,55

1,33

49,6%

51,8%

48,4%

36,6%

36,2%

854

841

1.429

1.534

1.569

42.677

41.546

40.808

38.423

38.227

eigen vermogen (x € 1.000)

11.388

11.041

10.582

8.676

7.191

balanstotaal (x € 1.000)

22.982

21.294

21.851

23.682

19.888

170

159

147

146

148

aantal werknemers (ultimo verslagjaar)

Omzet (in miljoenen euro’s)

Afvalstromen (in kton)

50

200

40

160

30

120
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80

10

40

0

0
2010

2009

2008

2007

2006

2010

2009

2008

2007

afvalverwerking

14,2

15,1

15,1

14,6

15,0

rest

93

96

98

99

98

inzameling en reiniging

16,1

14,4

14,1

12,7

12,2

gft

32

32

35

35

34

beheer openbare ruimte

12,1

11,6

11,3

10,7

9,9

papier

21

21

23

22

21

overig

16

16

16

16

16

Omzet beheer openbare ruimte per beheercategorie
(in miljoenen euro’s)

Aantal aansluitingen inzameling huishoudelijk afval
(x 1.000)

5

125

4

100

3

75

2

50

1

25

0

0
wegen en
verkeer

8

2006

groen en rioleringen
sport

water

overig

2010

4,7

3,9

2,4

0,3

0,7

2009

4,4

4,1

2,0

0,3

0,8

2008

4,8

3,7

1,9

0,3

0,6

2007

4,8

3,7

1,5

0,3

0,5

2006

4,2

3,7

1,3

0,4

0,3

aantal

2010

2009

2008

2007

2006

113,5

106,9

106,8

104,6

89,5

Civiele Techniek &
Cultuurtechniek
Dit is het team Civiele Techniek & Cultuurtechniek van de afdeling Uitvoering. De
vakmensen van dit team onderhouden
onder andere het groen, de speelvoorzieningen en de sportvelden. Ook repareren
zij schades en verhelpen ze klachten over
de riolen en bebording. Laten we even bij
de wegafzettingen gaan kijken.
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PROFIELSCHETS
Cyclus N.V. handelt onder de bedrijfsnaam Cyclus en is
gespecialiseerd in het integraal beheer van de openbare
ruimte en afvalbeheer. Cyclus werkt in opdracht van
gemeenten en bedrijven in de regio’s Midden-Holland en
Rijnstreek aan een schone, hele en veilige leefomgeving
voor ruim 380.000 inwoners.

Onze kernactiviteit
Cyclus staat voor integraal beheer van de openbare ruimte
en (bedrijfs)terreinen: het samenspel tussen afvalbeheer
enerzijds en het dagelijks onderhoud van de openbare
ruimte en (bedrijfs)terreinen anderzijds. Wij adviseren onze
opdrachtgevers hierover – ook in regionaal verband – en
voeren het brede palet aan diensten dat hieronder valt, uit.

Onze aanpak
Cyclus is publiek georiënteerd en privaat georganiseerd. We
benutten dit hybride karakter om de maatschappelijke taak
van onze opdrachtgevers zo goed mogelijk uit te voeren.
Daarbij hechten wij belang aan duurzame ontwikkeling.
Wij houden bij onze ondernemingsactiviteiten rekening met
een goede balans tussen milieu-, sociale en economische
aspecten.

Kaag en Braassem
Nieuwkoop

Leiden

Zoeterwoude

Alphen aan
den Rijn
Rijnwoude

Onze missie

BodegravenReeuwijk

Boskoop

Wij dragen bij aan een schoon en veilig leefmilieu.
Gemeenten zijn onze belangrijkste opdrachtgevers. Wij helpen onze opdrachtgevers bij het afvalbeheer en het beheer
van de openbare ruimte. Dat doen wij op deskundige,
efficiënte en duurzame wijze en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. Onze vakbekwame medewerkers stellen
de opdrachtgevers en het gewenste resultaat voorop.

Waddinxveen
Gouda

Zuidplas

Vlist

Schoonhoven

Rotterdam

Ouderkerk

Bergambacht

Nederlek

Cyclus © 2011 | caarten.nl

Wij zijn een betrouwbare en integere werkgever. We stellen
duidelijke doelen en eisen met betrekking tot de kwaliteit
en kwantiteit van het werk. Daarnaast bieden wij mede
werkers ruimte om zich te ontwikkelen en initiatieven te
nemen.

Cyclus © 2011 | caarten.nl

07.30 uur Lex gaat direct aan de slag

10.00 uur Vanochtend kriebeleggen op het

12.30 uur Na de lunch in het

met het plaatsen van borden voor een tijdelijke

sportveld. Vanmiddag het straatgras vegen.

de éénjarigen voorjaarsklaar

wegafzetting.
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Onze visie

Onze geschiedenis

Om optimaal te kunnen inspelen op de behoeften van onze
opdrachtgevers, zijn we publiek georiënteerd en privaat
georganiseerd. We bieden integrale dienstverlening op het
gebied van afvalbeheer en beheer van de openbare ruimte.
We zijn zowel regisseur als uitvoerder. Hiermee onderscheiden we ons ten opzichte van onze concurrenten.

In 1974 richten gemeenten in de regio’s Midden-Holland en
Rijnstreek het Gemeenschappelijk Vuilverwerkingsbedrijf
Midden-Holland en Rijnstreek (GVB) op om het huishoudelijk afval voortaan gezamenlijk te verwerken.

Wij streven naar groei. Want we vinden continuïteit belangrijk voor al onze stakeholders. We willen onze dienstver
lening aan opdrachtgevers uitbouwen en ontplooiings
kansen bieden aan onze medewerkers. Maatschappelijk
verantwoord ondernemen is een belangrijke toetssteen in
ons dagelijks handelen.
We willen onze werkzaamheden op excellente wijze uitoefenen. Procesmatig en resultaatgericht werken zijn daarom
belangrijke richtlijnen voor medewerkers op alle niveaus
binnen de organisatie. Leidinggevenden sturen aan op
resultaten en maken medewerkers duidelijk wat er van hen
verwacht wordt. Onze medewerkers maken de doelstellingen waar.

In de jaren negentig ontstaan de eerste initiatieven tot
onderzoek naar gezamenlijke inzameling. In 2000 besluiten
het GVB en de reinigingsdiensten van de gemeenten Bodegraven, Boskoop, Gouda en Waddinxveen samen te gaan.
Het resultaat is Cyclus. Sinds 1 juli 2003 is Cyclus een naamloze vennootschap.
Op 1 januari 2006 neemt Cyclus de voormalige Dienst
Beheer van de gemeente Gouda over. Deze overname leidt
tot een verbreding van het takenpakket. Naast taken op het
gebied van afvalbeheer levert Cyclus sindsdien ook diensten op het gebied van het beheer van openbare ruimte en
(bedrijfs)terreinen.
Sinds 1 april 2010 werkt Cyclus volgens nieuwe organisatieprincipes in een andere, procesgerichte organisatiestructuur. Hiermee werkt Cyclus aan een professioneel, klant
gericht en concurrerend bedrijf, waar financieel rendement
hand in hand gaat met de zorg voor milieu en medewerkers.

plantsoen

14.30 uur Na een storingsmelding een schakeling

16.00 uur Aan het einde van de middag nog

maken.

doormeten in de meet- en regelkast van

een periodieke inspectie van een speeltoestel.

een rioolgemaal.

cyclus thuis in de openbare ruimte jaarverslag 2010
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Reiniging
We lopen ook even binnen bij team
Reiniging van de afdeling Uitvoering.
Er liggen hier geen vaste reinigingsroutes. Er wordt namelijk niet gewerkt op
basis van frequentie, maar op basis van
beeldkwaliteit. Dat reinigen op verschillende manieren gebeurt, ziet u straks als we
de teams op straat bezoeken. Maar eerst
even langs het magazijn van Facilitaire
Service, want goed gereedschap is het
halve werk.

07.30 uur Eerst langs het magazijn voor

10.30 uur Met de bladblazer in de weer om

13.00 uur Handmatig vegen

gereedschap.

zwerfvuil weg te blazen.

voor een betere beeldkwaliteit.
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structuur
Aandeelhouders
Cyclus is een naamloze vennootschap. De aandelen van
Cyclus zijn eind 2010 in handen van de volgende 15 gemeenten in de regio Midden-Holland en Rijnstreek:
Alphen aan den Rijn
Bergambacht
Bodegraven*
Boskoop
Gouda
Kaag en Braassem
Nederlek
Nieuwkoop
Ouderkerk
Reeuwijk*
Rijnwoude
Schoonhoven
Vlist
Waddinxveen
Zuidplas
De aandeelhouders zijn vertegenwoordigd in de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

Bestuur
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Cyclus houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang
van zaken in de vennootschap. Daarnaast staan de commissarissen het bestuur terzijde met advies. De RvC is evenwichtig samengesteld met inachtneming van een door de
oprichters van de vennootschap opgestelde profielschets.

De RvC bestond in 2010 uit de volgende leden:
H.J. Beltman, voorzitter
C.J.J. de Kruijf, vice-voorzitter en secretaris
E.C.M. Roodvoets
J.M.C.M. Groen in ’t Wout (de facto t/m 18 juni 2010)
C.N.W. Vink
A.M. Visser
J. Warners
In 2010 besloot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de RvC om te vormen tot een RvC van vijf leden, allen
te benoemen door de AVA. In dat kader trad J.M.C.M. Groen
in ’t Wout op 18 juni 2010 terug en de heren A.M. Visser en
C.N.W. Vink op 1 januari 2011.
De overige leden van de RvC traden op 3 februari 2011 af na
een verschil van inzicht met de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders omtrent de aansturing van Cyclus Elmina
Plastic Recycling Ltd..
Op 28 april 2011 benoemde de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders de volgende personen tot commissaris:
J.H.A.A. Prins, voorzitter
J. Keegstra, vice-voorzitter en secretaris
W. Bontes
G. Mastenbroek
J. van Zwol

* Per 1 januari 2011 zijn Bodegraven en Reeuwijk gefuseerd tot de nieuwe
gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

14.30 uur In de middag prullenbakken legen:

16.00 uur Hans sluit de dag af met een veegronde

opgeruimd staat netjes.

over het bedrijventerrein.

cyclus thuis in de openbare ruimte jaarverslag 2010
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Interne organisatie

Statutair directeur
L.T. van Bloois
De algemeen directeur leidt statutair de onderneming, de
Raad van Commissarissen houdt toezicht.
Directie
L.T. van Bloois, algemeen directeur
W.N.C.M. van Kessel, operationeel directeur
G. Noorlander, financieel directeur

De interne organisatie van Cyclus rust op twee pijlers:
de afdelingen Operations en Financiën & Middelen. Het
primaire proces van Cyclus is georganiseerd in de afdeling
Operations. Relatiebeheer is het aanspreekpunt voor
opdrachtgevers en inwoners. Onderzoek, ontwikkeling,
werkvoorbereiding en advies is gebundeld in het Expertisecentrum. Het beheer van de openbare ruimte wordt integraal uitgevoerd door de vakteams van Uitvoering. Het
primaire proces wordt ondersteund door de afdeling Financiën & Middelen.

Adviesorganen
Cyclus werkt met een aantal adviesorganen op het gebied
van afvalbeleid, uitvoering en financiën, waarin vertegenwoordigers van de 15 gemeenten zitting hebben.

Organisatiestructuur Cyclus

Directie
Cyclus

Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid (ARA)
Het ARA adviseert de algemeen directeur over onderwerpen
die het regionale afvalbeleid en afvalverwerking raken.
Het doel is door een regionale afstemming en aanpak te
komen tot een gezamenlijke meerwaarde. Het ARA bestaat
uit 30 vertegenwoordigers van gemeenten en vergadert in
twee gremia, één op ambtelijk en één op bestuurlijk niveau.
Financiële commissie
De financiële commissie adviseert en/of informeert de
gemeenten in hun rol als aandeelhouder. De financiële commissie bestaat uit 15 financieel deskundige ambtenaren.

Afdeling
Financiën &
Middelen

Afdeling
Operations

Relatiebeheer

Expertisecentrum

Uitvoering

Structuur Cyclus N.V.

Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd.
Algemene
Vergadering
Aandeelhouders

Raad van
Commissarissen

Financiële
Commissie
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Directie
Cyclus

Adviesorgaan
Regionaal
Afvalbeleid

Cyclus is in 2007 een project gestart in Elmina in Ghana.
Dit project, consumer plastic waste collection & recycling
Ghana, heeft als doel plastic afval in te zamelen en te recyclen ter verbetering van de leefkwaliteit en werkgelegenheid. Het project wordt door Cyclus geleid. Door het
Ministerie van Economische Zaken in Den Haag (EVD) is
subsidie toegekend. Het project is ondergebracht in een
daartoe opgerichte vennootschap, Cyclus Elmina Plastic
Recycling Ltd., waarin Cyclus een meerderheidsbelang heeft
van 90%. De overige aandelen zijn ondergebracht bij een
Ghanese partner.

Afvalbeheer &
Logistiek
Hier zit de planning. De planners weten
exact in welke klantgemeenten de inzamelteams vandaag huishoudelijk afval
inzamelen. Kunnen jullie contact met
de teams opnemen om te zeggen dat
we eraan komen? We bezoeken namelijk een aantal inzamelteams en vragen
de chauffeurs meteen een voertuig
demonstratie van de bovenlader, achterlader en zijlader te geven. U krijgt
vandaag ook een rondleiding op het
afvalbrengstation en het overlaad
station. Dus eerst even langs KAM voor
veiligheidshesjes.

cyclus thuis in de openbare ruimte jaarverslag 2010
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directieverslag
De gevolgen van de economische crisis waren in 2010 volop
merkbaar. De focus lag minder op de sociale en milieuaspecten en meer op de economische aspecten. Overheden
en bedrijven onderzochten en concretiseerden fusies, troffen bezuinigingsmaatregelen en gemeenten beschouwden
inbesteding niet meer als een vanzelfsprekendheid. Er werd
meer dan voorheen gestuurd op prijs. Tarieven stonden
hierdoor onder druk en innovaties stonden vooral in het
teken van doelmatiger werken.

Markt en klant
Ook op de markt waarop Cyclus zich begeeft, was veel
aandacht voor de economische aspecten en werden vooral
efficiencyafwegingen gemaakt. Gemeenten verzelfstan
digden het beheer van de openbare ruimte en zetten
inspanningsafspraken voor de onderliggende disciplines
om in resultaatafspraken. Dit leidde tot bewust afgewogen
veranderingen in de (beeld)kwaliteit van de openbare
ruimte.
Ook op het gebied van afvalbeheer stond efficiency centraal. Bij aanbestedingen werd ingestoken op prijs. In de
branche zette de schaalvergroting door en was sprake van
lagere verwerkingstarieven. Uitgangspunt bij onderzoek en
technologische ontwikkelingen waren economische aspecten zoals effectiviteit en productiviteit. Het aanbod van het
huishoudelijk afval bleef hetzelfde als in 2009, het bedrijfsafval verminderde daarentegen.
Gemeenten waren en blijven de belangrijkste opdrachtgevers voor Cyclus. Voor vijftien gemeenten verzorgde Cyclus
de regionale overslag en verwerking van en advies over het
huishoudelijk afval conform de multilaterale samenwerkingsovereenkomst.

Voor het overgrote deel van deze gemeenten zamelt Cyclus
ook het huishoudelijk afval in. In dit kader tekende Rijnwoude een nieuwe dienstverleningsovereenkomst voor drie
jaar. Kaag en Braassem stemde positief in met een samenwerking voor tien jaar. Daarnaast zijn met meerdere
opdrachtgevers voorbereidingen getroffen voor verlenging
van of het opstellen van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst.
Naast afspraken uit de multilaterale samenwerkingsovereenkomst en de dienstverleningsovereenkomsten voerde
Cyclus nog tal van opdrachten uit. Zo intensiveerde Cyclus
de inzameling van kunststof verpakkingsafval in veel klantgemeenten en plaatste en beheerde Cyclus in meerdere
gemeenten ondergrondse containers. Bovendien zijn in
2010 contacten gelegd met nieuwe potentiële klantgemeenten en met bedrijven(verenigingen) over integraal beheer
van de openbare ruimte/buitenruimte.
Belangrijke doelstellingen voor Cyclus zijn enerzijds het
verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en het
vergroten van de klanttevredenheid en anderzijds het vergroten van de opdrachtenportefeuille. Voor die tweede
doelstelling zien wij, zeker gezien het economische klimaat,
mogelijkheden door oplossingen te bieden voor het efficiencyvraagstuk van opdrachtgevers waar het gaat om integraal beheer van de openbare ruimte en afvalbeheer.

Product en professie
De diverse producten en diensten van Cyclus maken onderdeel uit van het integrale concept. We kiezen voor integrale
dienstverlening, omdat het beheer van de openbare ruimte
– waar afvalbeheer onderdeel van uitmaakt – hierdoor
effectief en efficiënt wordt ingericht. De integrale dienstverlening zelf levert rechtstreeks een bijdrage aan doelmatig
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10.00 uur Of wagen 10 nog even een melding in

10.30 uur Eén, twee en hup de

de GFT-route.

de Schoolstraat wil narijden.
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werken. Een groot deel van de ontwikkelingen bij Cyclus
werd in 2010 naast kwaliteitsoverwegingen bovendien ingegeven door efficiencyoverwegingen.
Het werken volgens beeldkwaliteit werd verder geprofessionaliseerd. In beeldkwaliteitssystemen is voor de meest uiteenlopende ruimtelijke aspecten een kwaliteitsindeling
gemaakt. Opdrachtgever en opdrachtnemer maken met
elkaar gedetailleerde kwaliteitsafspraken over de verschillende aspecten op verschillende locaties. Het systeem maakt
het vervolgens mogelijk heel gericht capaciteit te bepalen,
die nodig is om het specifieke kwaliteitsniveau te halen en
de daarbij behorende kosten inzichtelijk te maken. Er is
gestart met het vertalen van alle activiteiten voor het beheer
van de openbare ruimte in beeldbestekken. In 2011 zal nog
een aantal bestekken opgeleverd worden. Er is geschouwd
op beeldkwaliteit. Naast kwaliteitsinformatie leverde dit
tevens informatie op voor de werkvoorbereiding. Er werd een
projectvoorstel opgeleverd voor het digitaal schouwen op
beeldkwaliteit in eigen beheer. Dit project zal in 2011 worden
uitgevoerd. In het najaar tekende Cyclus een vernieuwde
samenwerkingsovereenkomst met Promen. Dit bedrijf, dat
werkzaam is op het gebied van sociale werkvoorziening en
re-integratie, voert een groot deel van het groenonderhoud
voor Cyclus uit plus een aantal reinigingstaken.
Cyclus is voor de multilaterale samenwerkingsovereenkomst
gestart met de voorbereidingen voor de Europese aanbesteding voor de verwerking van het restafval. In 2011 zal hiervoor een nieuw contract worden afgesloten. Andere Europese aanbestedingen die Cyclus opstartte, hebben betrekking
op de inzameling en verwerking van Klein Gevaarlijk Afval en
de aanschaf van ondergrondse containers.

Plastic Hero-zak

Cyclus wil haar kennis en expertise op het gebied van aanbestedingsprocedures en inzamelmiddelen meer én waar
mogelijk regionaal inzetten om opdrachtgevers te ondersteunen bij effectief en efficiënt afvalbeheer. In dat kader is
bijvoorbeeld in Bodegraven het Cyclus container management systeem (CMS) ingevoerd. Daarnaast bepaalden
mechanisering en (ondergrondse) containerisering het
beeld.
Eerder werd het Meerjarenbeleidplan Huishoudelijk afval
2009-2021 vastgesteld, dat Cyclus mede had opgesteld op
basis van de hergebruikdoelstellingen uit LAP2. In 2010 is
gestart met het verder concretiseren van dit plan in uitvoeringsplannen. Een maatregel die werd voorbereid in een
uitvoeringsplan zijn de nieuwe acceptatievoorwaarden voor
huishoudelijk afval op de afvalbrengstations, die Cyclus
vaststelde na een positief advies van het Adviesorgaan
Regionaal Afvalbeleid. Het nieuwe beleid is sinds 1 januari
2011 van kracht. Andere uitvoeringsplannen zijn nog niet
opgeleverd. Dit komt mede doordat het sturen op hergebruikdoelstellingen in de regio minder prioriteit kreeg. De
focus is meer komen te liggen op het aspect kosten uit de
afvaldriehoek en minder op milieu en service. In dat kader
zal Cyclus in 2011 een visiedocument opstellen over afvalbeheer in het algemeen en gedifferentieerde tarieven
(DIFTAR) in het bijzonder.
Een belangrijke ontwikkeling was het optimaliseren van
het logistieke proces. Cyclus heeft haar inzamelroutes tegen
het licht gehouden en is in overleg met haar opdracht
gevers gestart met het doorvoeren van wijzigingen voor een
efficiëntere inzameling in de regio. Om een verdere efficiencyslag te maken bij de afvalgerelateerde diensten, is voor
deze diensten een normeringssystematiek opgesteld en
geïmplementeerd.
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Plastic afval is een actueel thema. Gemeenten zijn sinds
1 januari 2010 wettelijk verplicht om kunststof verpakkingsafval apart in te zamelen. Cyclus startte de inzameling van
kunststof verpakkingsafval in november 2009. In 2010 is de
inzameling geëvalueerd en doorontwikkeld. Negen gemeenten kozen voor een intensivering van de huis-aan-huis inzameling met plastic zakken van eens per vier naar eens per
twee weken. De experimenten met en discussies over
nascheiding worden op de voet gevolgd, maar gekozen is
om in deze fase door te ontwikkelen op bronscheiding. Ook
kozen zeven gemeenten ervoor het communicatiebudget
voor kunststof verpakkingsafval uit het Afvalfonds in 2011
gezamenlijk in te zetten voor een regionale voorlichtingscampagne, die wordt uitgevoerd door Cyclus.

Organisatie
Cyclus wil in een beheersbaar tempo groeien, dat is noodzakelijk vanuit strategisch oogpunt en voor de continuïteit
van het bedrijf. Gezien de omgeving waarin Cyclus acteert
en haar groeiambitie wil het bedrijf effectiever, efficiënter en
klantgerichter werken om de marktpositie bij huidige en
nieuwe opdrachtgevers te behouden en te verstevigen. Om
dit te realiseren en om de organisatie beter te laten aansluiten bij de integrale dienstverlening die het biedt, voerde
Cyclus in 2010 een aantal grote organisatieveranderingen
door onder de noemer Klant & Kwaliteit.
Logo Klant & Kwaliteit

In de bedrijfsvoering zijn drie leidende aansturingsprincipes
doorgevoerd, te weten operational excellence, procesmatig
werken en management by objectives.
Om procesmatig werken handen en voeten te geven werkt
Cyclus sinds april 2010 in een nieuwe, procesgerichte organisatiestructuur. Opdrachtgevers kunnen in de nieuwe structuur terecht bij één loket. De accountmanagers van dit loket
schakelen alle nodige vakdisciplines in, van advies tot en
met uitvoering. In het Expertisecentrum is alle kennis
gebundeld om adviezen integraal te kunnen verstrekken.
De specialisten op deze afdeling focussen op onderzoek,
ontwikkeling en werkvoorbereiding. Om alle werkzaamheden in de openbare ruimte vervolgens integraal, effectief en
efficiënt uit te voeren, is één afdeling Uitvoering ingericht
waar alle vakgebieden samenkomen. Dit primaire proces
wordt ondersteund door de afdeling Financiën & Middelen.
In 2010 is bovendien het management by objectives-bestu-
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ringsmodel vastgesteld. De doelen en ambities van het
bedrijf werden geoperationaliseerd in afdelings- en teamplannen voor 2011, die op hun beurt resulteerden in het
jaarplan 2011.
Tevens rolde Cyclus een aantal andere projecten uit om de
organisatieontwikkeling verder vorm te geven. De afdeling
Relatiebeheer is verder geprofessionaliseerd en er is een
nieuw corporate communicatieplan met een bijpassende
huisstijl gelanceerd. Na vaststelling van de strategische ICT
visie zal in 2011 gestart worden met de upgrading van de
ICT omgeving. Het schadepreventieproject werd opgestart
en er zijn investeringen gedaan in het wagenpark.
Als sluitstuk op de projecten binnen Klant & Kwaliteit en
om de organisatie op een meer effectieve wijze te besturen
en te beheersen is op basis van documentstudie, interviews
en een risico-assessment een strategisch risicoprofiel vastgesteld. De strategische risico’s in dit profiel zijn verdeeld
over de perspectieven financiën, interne processen, klanten,
markt- en concurrentiepositie en medewerkers. De meeste
risico’s zijn geïdentificeerd in de perspectieven interne processen en markt- en concurrentiepositie. In 2011 wordt het
risicomanagementproces, ook voor operationele risico’s,
verder vormgegeven om zodoende het risicomanagementsysteem in de organisatie te borgen.
Een belangrijke stap voor de ontwikkeling van Cyclus is het
genomen investeringsbesluit van 14,1 miljoen euro voor
nieuwe huisvesting. Uiterlijk in 2013 wil Cyclus haar huidige,
tijdelijke locatie verlaten en intrek nemen op een nieuwe
locatie. De huisvesting moet als strategisch bedrijfsmiddel
optimaal bijdragen aan het functioneren van de organisatie
en de ambitie en groei van het bedrijf en een effectieve en
efficiënte bedrijfsvoering ondersteunen. Hiertoe wordt de
hoeveelheid en diversiteit aan panden en terreinen in overeenstemming gebracht met de behoeften in het primaire
proces. Na goedkeuring door de Raad van Commissarissen
is een projectplan opgesteld. Daarnaast is de aankoop
van de grond voorbereid en is de aanbestedingsstrategie
bepaald voor het ontwerp en de bouw. Naar verwachting
wordt in het voorjaar van 2011 het Programma van Eisen en
het Voorlopig Ontwerp opgeleverd. Voor die periode staat
ook de feitelijke aankoop van de grond gepland. Om de
huidige locatie werkbaar te houden zijn veel tijdelijke aanpassingen gedaan.
Cyclus hecht bij haar bedrijfsactiviteiten grote waarde aan
systematische aandacht voor Kwaliteit, Arbo en Milieu
(KAM). De KAM-beleidsverklaring uit 2005 is in 2010 aangepast aan de doelstellingen van Cyclus uit het bedrijfsplan
2009-2014 en aan de nieuwe organisatieprincipes. Bovendien zijn alle losse KAM-instrumenten sinds 2010 ondergebracht in één managementsysteem waardoor de betreffende
aspecten geborgd zijn binnen de werkprocessen. In 2010

zijn de VCA**-systemen van de voormalige afdelingen Afvalbeheer en Infrabeheer geïntegreerd in één gecertificeerd
VCA**-systeem.
Veel aandacht ging in 2010 uit naar Arbo in het algemeen
en gedrag en efficiënt en veilig werken in het bijzonder.
Hierop werd gestuurd middels verbeterde management
rapportages. Het thema stond centraal bij de toolboxmeetings. Gedrag en efficiënt en veilig werken vormen bovendien een belangrijk onderdeel van de werkinstructies, die
sinds 2010 worden opgesteld en fasegewijs worden geïmplementeerd.
In 2011 zal het KAM-managementsysteem verder aangevuld
worden, krijgt KAM een prominentere rol in de afdelingsplannen en wordt er één centraal KAM-register opgezet met
daarin alle relevante wet- en regelgeving. De concrete
implementatie van de wet- en regelgeving, de organisatieprincipes en de werkprocessen wordt getoetst aan de hand
van een auditprogramma. Er komt een andere, meer proactieve methodiek voor de risicoinventarisatie en -evaluatie.
Tevens wordt het systematisch beheer van de milieuvergunningen geïmplementeerd.

Medewerkers
In het kader van Klant & Kwaliteit ontwierp Cyclus eerder
een nieuwe organisatiestructuur, die middels een transitieprogramma werd voorbereid en geïmplementeerd. De laatste acties uit het transitieprogramma werden begin 2010
afgerond en in april 2010 was de nieuwe organisatiestructuur operationeel. Medewerkers wenden snel aan de nieuwe
organisatiestructuur en de bijbehorende nieuwe overlegstructuur. De interne en externe samenwerking verloopt
sindsdien zakelijker, concreter en effectiever. Door een
andere werving- en selectieaanpak, waarbij vacatures werden uitgezet via meerdere bureaus en het eigen netwerk,
zijn bovendien nagenoeg alle vacatures ingevuld. Cyclus
koos ervoor een bezwarenprocedure in te richten, zodat
medewerkers in bezwaar konden gaan tegen de functieindeling. Er werd een beperkt aantal bezwaren ingediend bij
en afgewikkeld door de interne bezwarencommissie.

Het management development programma Cyclus Academie
voor leidinggevenden werd afgerond met een cursus Leidinggeven en een business case waarin de leidinggevenden
organisatiebrede vraagstukken aanpakten volgens de nieuwe organisatieprincipes.
Logo Cyclus Academie voor leidinggevenden

In 2010 werd een aanvang gemaakt om de nieuwe organisatiestructuur en -principes in te bedden in HRM-instrumenten. Er is een nieuwe evaluatiesystematiek voor leidinggevenden opgeleverd. Deze systematiek, waarbij meer
doelgericht gepland wordt en meer resultaatgericht geëvalueerd, wordt in 2011 ingevoerd en doorontwikkeld voor
alle medewerkers. Bovendien is gestart met het opzetten
van een nieuw opleidingsbeleid voor alle medewerkers, dat
voortbouwt op de Cyclus Academie voor leidinggevenden.
Zowel in het opleidingsbeleid als in de evaluatiesystematiek komt naast aandacht voor vakmanschap veel aandacht
voor competenties die horen bij de nieuwe manier van werken bij Cyclus. Ook wordt in het kader van effectief en efficiënt werken ingezet op multi-inzetbaarheid.
Nadat de nieuwe organisatiestructuur zich gezet heeft, wordt
in 2011 onderzocht of de functiebeschrijvingen behorende
bij de nieuwe organisatiestructuur gewijzigd dienen te worden. Ook hier wordt een bezwarenprocedure voor gestart.
Vanwege de focus op en de prioriteiten in het kader van
Klant & Kwaliteit zullen de beleidsthema’s gezond werken
en leven en belonen vanaf 2011 opgepakt worden. In overleg met de Ondernemingsraad zal een medewerkerstevredenheidsonderzoek voorbereid en uitgevoerd worden.
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Leeftijdsopbouw bij Cyclus
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Cyclus kent een Klokkenluidersregeling en een Regeling
Ongewenste Omgangsvormen. De bedoeling van de eerst
genoemde regeling is dat misstanden kunnen worden aangekaart. De tweede regeling is bedoeld om ongewenst
gedrag op het werk bespreekbaar te maken. In 2010 is geen
gebruikgemaakt van beide regelingen. Ook is geen beroep
gedaan op de vertrouwenspersoon.
Eind 2010 waren 170 medewerkers in dienst van Cyclus,
waarvan 32 parttime. Dat bracht het aantal FTE’s eind 2010
op 167. 21 Mensen traden in 2010 bij Cyclus in dienst,
10 medewerkers verlieten het bedrijf. De toename van het
aantal medewerkers vond met name plaats bij de uitvoering
en heeft direct te maken met enerzijds uitbreiding van de
dienstverlening en anderzijds de keuze van Cyclus om de
grote flexibele schil in de uitvoering de komende jaren af te
bouwen. Cyclus kiest hiervoor om beter invulling te geven
aan de dienstverlening, waarbij vakmanschap, effectiviteit
en efficiëntie belangrijke waarden zijn. Voor de flexibele
schil in de uitvoering maakte Cyclus in 2010 gebruik van
circa 44 uitzendkrachten per dag. De gemiddelde leeftijd bij
Cyclus bedroeg in 2010 46 jaar.
In 2010 nam het ziekteverzuim verder af van 6,7% naar 6%.
Cyclus ondernam ook in 2010 acties om het ziekteverzuim
terug te dringen. Cyclus werkte samen met de bedrijfsarts in
het sociaal medisch team en begeleidde leidinggevenden
met de uitvoering van het verzuimbeleid. Daarbij waren
preventief sturen en het aanbieden van maatwerkprogramma’s voor medewerkers die daar behoefte aan hadden
belangrijke thema’s. De afdeling P&O heeft de samenwerking met leidinggevenden bovendien geïntensiveerd, onder
andere met een nieuwe overlegstructuur. Verzuim is een
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belangrijk agendapunt. Het lang verzuim is sterk verminderd door bovenstaande aanpak en het structureel oplossen van individuele gevallen. Het kort verzuim geeft per
seizoen een wisselend beeld en is enigszins toegenomen.

Cyclus Elmina Plastic Recycling
In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen
is Cyclus in 2007 dochteronderneming Cyclus Elmina Plastic
Recycling (CEPR) in Ghana gestart om met haar kennis en
kunde de lokale gemeenschap daar te helpen met het
opstarten van plasticinzameling en -recycling voor een
betere leefkwaliteit en werkgelegenheid. In de fabriek werken inmiddels circa 80 medewerkers. Daarnaast werken nog
zo’n 250 mensen in de regio aan het inzamelen van het
plastic. Er draaien twee productielijnen en de verkoop is op
gang gekomen.
CEPR kent echter een langere aanloopfase dan destijds
gepland. Daarbij had de plasticrecyclingfabriek last van de
gewijzigde economische omstandigheden. Het huidig verdienmodel wijkt daardoor in ongunstige zin af van de oorspronkelijke uitgangspunten. In 2010 is belangrijke vooruitgang geboekt in de verdere opbouw van CEPR en is er een
duidelijk perspectief voor de onderneming om een volgende fase in te gaan. De inzet van de volgende fase is het
verankeren van CEPR in de lokale gemeenschap en tegelijkertijd het minimaliseren van de risico’s voor Cyclus. Hiertoe
worden momenteel gesprekken gevoerd met belanghebbende partijen.
De verwachting is verder dat in 2011 de EVD-subsidie wordt
gerealiseerd en de productiecapaciteit wordt gemaximaliseerd.

Medezeggenschap
De Ondernemingsraad (OR) kwam in 2010 in verschillende
gremia bijeen. De Arbo commissie kwam 5 keer bijeen om
de onderwerpen veiligheid, arbeidsomstandigheden en
KAM voor te bereiden voor de OR-vergadering. De commissie Sociaal beleid, die in 2010 is gestart, kwam 6 keer bijeen voor onderwerpen die alle medewerkers aangaan. De
OR vergaderde 17 keer. Daarnaast was er een informeel
samenzijn met het directieteam en de Raad van Commissarissen waar met elkaar van gedachten werd gewisseld over
Arbo en het merk Cyclus. Ook vonden informele overleggen
plaats.
Wegens persoonlijke omstandigheden legden twee ORleden hun functie vroegtijdig neer. In december stonden na
de termijn van drie jaar OR-verkiezingen gepland. Vanwege
het beperkte aantal kandidaten werden deze direct gekozen. Twee leden namen afscheid, vier leden werden opnieuw
benoemd en er werden twee nieuwe leden benoemd. Ook
werden de verschillende functies opnieuw verdeeld.
Aandacht voor continuïteit en kwaliteit stond op de agenda
van de OR. In dat kader is het OR-reglement gewijzigd: de
zittingsduur voor leden is veranderd van drie naar vier jaar.
Ook heeft de OR geïnvesteerd in opleiding: tijdens twee
cursussen stonden een proactieve positionering en het
opstellen van een standaard procedure voor verkiezingen
centraal.
De OR monitorde de afronding van Klant & Kwaliteit, gaf een
positief advies over het investeringsbesluit voor de nieuwe
huisvesting en was onder andere betrokken bij de nieuwe
evaluatiesystematiek voor leidinggevenden en de functiewaardering. Voor dat laatste had de OR ook zitting in de
bezwarencommissie.
Voor 2011 staan tussentijdse verkiezingen op het programma om de openstaande vacatures in te vullen. Andere
belangrijke agendapunten zullen de evaluatiesystematiek
voor medewerkers en de nieuwe huisvesting zijn.

houdt in dat de financiële ruimte die ontstaat door de positieve ontwikkeling van de onderneming wordt vertaald in
verlaging van tarieven (eenmalig en structureel), vergroting
van de dienstverlening bij gelijkblijvende tarieven, investeringen in de eigen organisatie, in structuren, middelen en
systemen. Tot slot kunnen resultaten die niet noodzakelijk
zijn voor de financiering van de onderneming of voor het
streven naar marktconformiteit worden uitgekeerd aan de
aandeelhouders in de vorm van dividend.
Het is duidelijk dat winstoptimalisatie niet de doelstelling is
van Cyclus. Om de ontwikkeling van Cyclus op financieel
terrein over de achterliggende jaren inzichtelijk en vergelijkbaar te maken hanteert Cyclus een afgeleid winstbegrip,
aandeelhoudersrendement genoemd, dat bestaat uit het
totaal van de ingehouden winsten, de (structureel) voor
tariefsverlaging aangewende bedragen en het dividend. Op
basis van dat gegeven wordt inzicht gegeven in de daadwerkelijke resultaatontwikkeling van Cyclus en de wijze
waarop deze resultaten vervolgens zijn aangewend voor het
vergroten van de marktconformiteit.
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het aandeelhoudersrendement in relatie tot de gerealiseerde bedrijfswinst over de afgelopen 5 jaren zichtbaar gemaakt. Duidelijk
is dat het aandeelhoudersrendement in de periode 20062010 in tegenstelling tot de winst geleidelijk is blijven stijgen. Dit is een direct gevolg van het feit dat resultaatverbeteringen direct zijn aangewend ter verbetering van de
tarievenstructuur en prijsstelling van de dienstverlening.
Voordelen in de exploitatie van Afvalverwerking zijn rechtstreeks ten gunste van de gemeenten geboekt en zijn hierin
niet meegenomen.
Voor de samenstelling van het aandeelhoudersrendement
wordt kortheidshalve verwezen naar de overige gegevens in
de jaarrekening.

Ontwikkeling aandeelhoudersrendement (in duizenden euro’s)

Financieel verslag
Financieel beleid
Het financieel beleid van Cyclus is gericht op het vinden van
een evenwicht tussen de verschillende belangen en doelstellingen van aan Cyclus verbonden partijen.
Zo moet de onderneming bedrijfseconomisch gezond kunnen functioneren zonder daarbij afhankelijk te zijn van de
aandeelhoudende gemeenten. Dit betekent dat de onderneming moet zorgen voor voldoende risicodragend vermogen
en reserves moet opbouwen uit de ingehouden winsten die
door de onderneming worden gegenereerd.
Voorts streeft de onderneming naar marktconforme dienstverlening en tarieven voor de aangesloten gemeenten die
deelnemen in de resultaat genererende activiteiten. Dit
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Resultaat 2010
Het boekjaar 2010 van Cyclus is afgesloten met een winst
van € 854.000. De geconsolideerde winst bedroeg € 1.130.000
en nam af met € 586.000. De (vennootschappelijke) winst
nam ten opzichte van 2009 toe met € 13.000, oftewel 1,5%.
Dit resultaat wordt gedragen door verschillende activiteiten
en kan als volgt aan die activiteiten worden toegerekend:
Resultaten
Afvalverwerking
Inzameling & reiniging
Beheer openbare ruimte
Overige resultaten1 en
financieringsresultaat
Deelneming Cyclus Elmina
Totaal

€
€

2010
nihil
641.000
355.000

€ 140.000
€ -282.000
€ 854.000

€
€

2009
nihil
344.000
412.000

€ 404.000
€ -319.000
€ 841.000

Afvalverwerking
De afvalverwerkingactiviteiten worden tegen kostprijs in
rekening gebracht aan de deelnemende gemeenten.
De omzet afvalverwerking is ten opzichte van het verslagjaar 2009 met 5,6% gedaald (2009: daling met 0,1%) door
een daling van de verwerkte hoeveelheid afval (door de
gescheiden inzameling van kunststofverpakkingen) en
gestegen papiervergoedingen. Ten gevolge van lagere verwerkingstarieven en lagere tonnages dan begroot krijgen de
aangesloten gemeenten in totaal € 805.000 gerestitueerd.

Inzameling & reiniging
De omzet inzameling & reiniging steeg ten opzichte van
2009 met € 1.627.000. Deze stijging wordt onder meer veroorzaakt door een nieuw inzamelcontract, extra omzet inzameling kunststofverpakkingen en gladheidbestrijding en
compensatie voor gestegen prijzen. Het resultaat steeg met
86,3% tot € 641.000, ofwel 4,0% van de omzet (2009:
daling 2,4%).
Deze stijging is voornamelijk het gevolg van eenmalige
voordelen zoals een vrijval van reserveringen voor lopende
disputen en het vervallen van huurverplichtingen. Ten laste
van omzet en resultaat is een korting van € 100.000 (2009:
€ 100.000) gereserveerd voor restitutie aan gemeenten.
Een deel van het resultaat is vanaf 2003 gebruikt ter verlaging van tarieven. Doel van de tariefsverlagingen is vergroting van de marktconformiteit en verbetering van de concurrentiepositie.
De structurele verlaging van de tarieven voor verwijdering
van huishoudelijke afvalstoffen voor aangesloten gemeenten
bedraagt in 2010 in totaal ca. € 1.404.000 (2009: € 1.274.000).
Voorts wordt over het afgesloten boekjaar nog een eenmalige korting verstrekt van € 100.000 (2009: € 100.000), vooruitlopend op verdere structurele maatregelen.
Toekomstige resultaten van inzameling & reiniging zullen
afhankelijk zijn van verdere kostenbesparingen door doelmatiger werken en invoering van nieuwe technieken, bijvoorbeeld meer ondergrondse containers, regionaal inzamelen, etc.

1 De rubriek overige resultaten betreft resultaten van activiteiten die niet
specifiek aan een van de hoofdactiviteiten kunnen worden toegerekend.

13.00 uur Beheerder Willem legt de acceptatie-

13.45 uur Container vol, dus transport van het

14.30 uur In de middag staat

voorwaarden van het afvalbrengstation uit.

afvalbrengstation naar het overlaadstation.

ondergrondse containers op
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Beheer openbare ruimte
De omzet beheer openbare ruimte steeg ten opzichte van
2009 met 4,2% tot € 12.095.000. Deze stijging betreft extra
eenmalige opdrachten en compensatie van gestegen prijzen.
Het resultaat daalde met 13,8% tot € 355.000, ofwel 2,9%
(2009: 3,5%) van de omzet. Deze daling is met name het
gevolg van lagere resultaten op opdrachten door investeringen in de organisatie voor verbetering van de kwaliteit en
toekomstige ontwikkelingen. Tevens is geïnvesteerd in de
ontwikkeling van een systematiek voor digitaal schouwen
voor het meten en registeren van de beeldkwaliteit in de
openbare ruimte.
Overige resultaten en financieringsresultaat
Het algemeen resultaat en het financieringsresultaat dalen
in 2010 met € 264.000 naar € 140.000. Deze daling is per
saldo het gevolg van onder meer een vrijval van FUR-verplichtingen (€ 300.000), de afwaardering van de vordering
op Cyclus Elmina in het boekjaar met € 276.000 (2009:
€ 875.000) en een lager financieringsresultaat door lagere
renteopbrengsten en sterk schommelende koersen
(€ 1.371.000).
Waar in 2009 nog een substantieel koersresultaat op de
uitstaande effecten kon worden gerealiseerd (naast het renteresultaat) fluctueerden de koersen in 2010 sterk door
continue discussies over de euro. Nadat de koersen zich
maandenlang hadden hersteld na een forse val in april
daalden ze in november opnieuw sterk.
De rentebaten op voorschotbetalingen van gemeenten voor
Cyclus Afvalverwerking (CAF) worden direct ten gunste van
de gemeenten geboekt.

Deelneming Cyclus Elmina
Cyclus Elmina heeft in het boekjaar 2010 een negatief resultaat gerealiseerd van € 313.000 (2009: € 354.000), mede
als gevolg van de aanloopfase waarin de onderneming zich
bevindt. In de loop van 2010 is een tweede productielijn
geïnstalleerd. De verwachting is dat de onderneming in
2011 haar maximale productiecapaciteit zal bereiken.
Financiële positie
Het balanstotaal nam in het boekjaar 2010 toe met 7,9% tot
€ 22.982.000. Het eigen vermogen komt daarmee uit op
49,6% van het balanstotaal (voor resultaatbestemming) ten
opzichte van 51,8% ultimo 2009. Het groepsvermogen komt
uit op 51,7%.
De kaspositie van de onderneming zal in de komende jaren
onder meer worden aangewend ter financiering van investeringen in nieuw materieel en nieuwe inzameltechnieken,
huisvesting en ICT.
Ook zijn middelen nodig ter financiering van de toenemende vraag naar werkkapitaal als gevolg van veranderde betalingsvoorwaarden in nieuw afgesloten overeenkomsten en
groei van omzet en activiteiten. De solvabiliteit zal daarmee
binnen enkele jaren dalen tot de norm van 40%.
Cyclus stelt voor, over het boekjaar 2010 een dividend uit te
keren van € 1,09 per aandeel. De totale dividenduitkering
bedraagt € 498.000.

het legen van

16.00 uur Afstemming over de urenbriefjes met

16.30 uur Laatste rij containers van vandaag

het programma.

de Administratie.

legen met de zijlader.
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Service
We schuiven aan tafel bij het overleg waar teamleider
Reinier de binnengekomen meldingen, die zijn aangeleverd door werkvoorbereiding, verdeelt over de servicemedewerkers en stratenmakers. Eén van de collega’s meldt
dat hij bij een ondergrondse container gedumpt afval heeft
zien liggen. Voor we met de collega’s naar buiten gaan,
lopen we nog even langs bij de Klantenservice om hier een
melding van te maken voor de collega’s van de inzameling.
U ziet: altijd en volop bedrijvigheid bij Cyclus. Als u wilt,
kunt u zaterdag nog mee met de papierinzameling.

08.30 uur Wekelijks overleg met Expertisecentrum

10.00 uur Een omgereden paaltje rechtzetten en

11.45 uur Na het bestraten

over elementenverharding.

door naar de volgende melding.

nog even trillen met de trilplaat en het ligt er weer netjes
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bericht van de raad
van commissarissen
De Raad evalueert regelmatig de inrichting van zijn toezichthoudende en adviserende functie, en daarmee zijn
functioneren en dat van de individuele leden. Dit gebeurt
mede aan de hand van de gedragscode van de commissie
Tabaksblat. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) is inzichtelijk gemaakt dat Cyclus in grote mate
aan die gedragscode voldoet, ook al is deze voor Cyclus
niet verplicht. De beloning van de commissarissen is niet
afhankelijk van de resultaten van de vennootschap en commissarissen houden geen aandelen van de vennootschap.
Ook de enige statutair directeur heeft geen aandelen in
Cyclus, het salaris van deze directeur is in lijn met de zogenaamde ‘Balkenende-norm’.
De door het bestuur opgemaakte en door de commissarissen mede ondertekende jaarrekening over 2010 gaat vergezeld van de overige daaraan krachtens de wet toegevoegde
gegevens en het door het bestuur opgemaakte directieverslag. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende
verklaring d.d. 3 juni 2011 van Baker Tilly Berk B.V. overeenkomstig artikel 34 van de statuten. De winst van de vennootschap over 2010 bedraagt € 854.000.
Artikel 36, lid 4 van de statuten, schrijft voor dat hetgeen
na de in lid 2 bedoelde dekking en de in lid 3 bedoelde
storting in (het) reservefonds(en) als onverdeelde winst
overblijft, ter beschikking van de algemene vergadering is,
zodra het eigen vermogen (inclusief de andere dan de door
de wet voorgeschreven reserves) een minimum van een
door de algemene vergadering te bepalen percentage van
het balanstotaal van het bedrijf te boven gaat. Door de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Cyclus is
bedoeld minimum in 2004 bepaald op 40%. Aangezien het

eigen vermogen inmiddels aan dit minimum voldoet, wordt
voorgesteld om de winst als volgt te bestemmen:
Winst over het boekjaar 2010
Voorstel uit te keren dividend:
456.855 aandelen à € 1,09 per aandeel
Toe te voegen aan de overige reserves

€

854.000

€
€

498.000
356.000

Met inachtneming van de statuten stellen wij de AVA voor:
• de hierbij aangeboden jaarrekening 2010 vast te stellen;
• de algemeen directeur van Cyclus en de Raad van Commissarissen te déchargeren voor het in 2010 gevoerde
bestuur, respectievelijk het gehouden toezicht;
• ermee in te stemmen dat een gedeelte van de winst over
2010 als dividend wordt uitgekeerd;
• ermee in te stemmen dat de resterende winst wordt toegevoegd aan de overige reserves.
De Raad van Commissarissen vergaderde in 2010 8 maal
regulier in aanwezigheid van de (algemeen) directeur. Aan
de orde kwamen onder meer: het (meerjaren) investeringsplan, de meerjarenbegroting, de financiële kwartaalrapportages, het jaarverslag 2009, de jaarrekening 2009, inclusief
de afwaardering van Cyclus Elmina Ltd. en de begroting
2011. Ook was de Raad betrokken bij de organisatorische
veranderingen in het kader van Klant & Kwaliteit.
Verder vond een vruchtbare gedachtewisseling plaats tussen directieteam, Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen over Arbo en veiligheid en het plaatsen van het
merk Cyclus in de markt. Daarnaast heeft de op voordracht
van de Ondernemingsraad benoemde commissaris overleg
gehad met de Ondernemingsraad.

14.00 uur Menno van team Toezicht schouwt

15.00 uur Deurtje stellen en meteen het slot

alle beeldmeetlatten digitaal.

even smeren met kruipolie.

bij hier.
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Er zijn twee vergaderingen van de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders gehouden, waarin zij onder andere de
vaststelling jaarrekening 2009, waarin begrepen de afwaardering van Cyclus Elmina Ltd. en bestemming van de winst
2009 bespraken, alsmede de omgang van het bedrijf met
de gedragsregels uit de code Tabaksblat. Daarnaast heeft
de AVA besloten tot wijziging van de statuten, waardoor
afscheid is genomen van de van overheidswege benoemde
commissarissen en het aantal commissarissen is teruggebracht van 7 naar 5, allen te benoemen door de AVA. Verder
heeft de AVA het financieel beleid bevestigd waarbij gemotiveerd is aangegeven waarom voor een bedrijf als Cyclus
een eigen vermogen van 40% wenselijk blijft. Tenslotte
heeft de AVA besloten de beloning van de commissarissen
te indexeren.
Inmiddels zijn in een extra vergadering van de AVA op
3 februari 2011 de alsdan nog fungerende vier commissarissen collectief afgetreden als gevolg van kritische vragen
vanuit de AVA over dubbelfuncties van twee van deze commissarissen. AVA en bestuur hebben daarop de werving en
selectie van nieuwe commissarissen in gang gezet. De AVA
heeft op 31 maart 2011 besloten tot het houden van een
feitenonderzoek naar de gang van zaken rond Cyclus Elmina
Plastic Recycling Ltd.. Op 28 april 2011 zijn vijf nieuwe commissarissen benoemd, zodat Cyclus sindsdien weer een
voltallige Raad van Commissarissen heeft.
Hoewel dus nog zeer kort in functie heeft de RvC wel al
kunnen constateren dat directie en medewerkers hun taken
vervullen op een wijze die waardering verdient.
De Raad heeft dan ook het vertrouwen dat de inzet van
directie en medewerkers, alsmede de in de organisatie aanwezige kennis en kunde, een goede basis zijn voor een
verdere positieve ontwikkeling van bedrijf en organisatie.
Raad van Commissarissen
Drs. J.H.A.A. Prins, voorzitter

Gouda, 3 juni 2011
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Jaarrekening 2010

thuis in de openbare ruimte

jaarverslag 2010

balans per 31 december 2010, voor resultaatbestemming

Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Machines en installaties
Containers
Wagenpark
Overige vaste bedrijfsmiddelen

toelichting

Bedr agen in duizenden euro’s

31 december 2010

191

1

2
2
2
2
2

31 december 2009

2.711
197
1.643
3.982
715

-

2.718
278
1.652
3.565
793
9.248

Financiële vaste activa
Deelneming in groepsmaatschappij
Vordering op deelnemingen

3
4

-

9.006

-

Vlottende activa
Handelsvorderingen
Vorderingen op participanten en maatschappijen
waarin wordt deelgenomen
Belastingen en premies
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen en effecten

5

6

7
8

-

200

115

2.533
518
659
9.633

2.663
737
1.344
7.429

,

Totaal

13.543

12.288

22.982

21.294

Passiva
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agio
Wettelijke reserve
Overige reserves
Resultaat boekjaar

Voorzieningen

Kortlopende schulden
Crediteuren
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan participanten en maatschappijen
waarin wordt deelgenomen
Belastingen en premies
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal

28

9
10
11
12

3.198
813
191
6.332
854

13

14

15

3.198
813
6.189
841
11.388

11.041

1.143

1.736

3.126
4.349

4.730
-

1.253
272
1.451

1.724
473
1.590
10.451

8.517

22.982

21.294

Winst- en verliesrekening over 2010
toelichting

Bedr agen in duizenden euro’s

Netto-omzet afvalverwerking
Netto-omzet inzameling & reiniging
Netto-omzet beheer openbare ruimten
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
Uitbesteed werk en externe kosten
Salarissen en sociale lasten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

1
2
3
4

2010
14.206
16.058
12.095
318

Aandeel resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen

15.055
14.431
11.602
458
42.677

5
6
7
8

25.737
7.714
1.254
6.285

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Waardeveranderingen van vorderingen die behoren tot
de vaste activa en effecten
Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

2009

9

310
52-

9

809-

9

26.329
7.382
1.095
5.801
40.990

40.607

1.687

939
485
23241-

5511.136
10

41.546

221
1.160

282-

319-

854

841
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kasstroomoverzicht over 2010
Bedr agen in duizenden euro’s

2010
Saldo liquide middelen en effecten begin boekjaar

30

7.429

Bedrijfsresultaat
Aandeel resultaat deelnemingen
Afschrijvingen
Mutatie vorderingen
Mutatie overige kortlopende schulden
Mutatie voorzieningen
Renteresultaten
Kasstroom uit operationele activiteiten

1.687
2821.254
949
2.414593258

Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Investeringen in financiële vaste activa
Desinvesteringen in financiële vaste activa
Waardeveranderingen van vorderingen die
behoren tot de vaste activa en effecten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

1911.4992
558558

Uitkering dividend
Opname rekening-courantkrediet
Storting op aandelen
Mutaties reserve koersverschillen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

5074.349
-

Saldo liquide middelen en effecten einde boekjaar

2009
9.108

939
3191.095
943360
1.377462
859

217

2.245241
4331.164

809-

2412.497-

1.514-

526114
30
3.842

9.633

382-

7.429

toelichting op de jaarrekening

Beschrijving activiteiten
Algemeen
Cyclus, gevestigd te Gouda, is in 2001 ontstaan uit een
fusie van een aantal gemeentelijke afvalinzameling- en reinigingsdiensten. Vanaf 2003 is Cyclus een naamloze vennootschap, waarvan de aandelen in handen zijn van de
vijftien gemeenten in de regio’s Midden-Holland en Rijnstreek waarvoor Cyclus werkzaam is. Aan deze gemeenten
(en in beperktere mate ook aan bedrijven) worden verschillende diensten aangeboden op het terrein van afvalinzameling, advisering, afvalverwerking, reiniging en beheer van
openbare ruimten en bedrijfsterreinen.
Plastic recycling Ghana
Cyclus is in 2007 een project gestart in Elmina in Ghana. Dit
project, consumer plastic waste collection & recycling Ghana,
heeft als doel plastic afval in te zamelen en te recyclen,
mede ter verbetering van de leefkwaliteit en werkgelegenheid. Het project wordt door Cyclus geleid en door het
Ministerie van Economische Zaken in Den Haag (EVD)
gesubsidieerd. Ten behoeve van dit project is in 2007 de
besloten vennootschap, Cyclus Elmina Plastic Recycling
Ltd., opgericht waarin Cyclus een meerderheidsbelang heeft
van 90%. De overige aandelen zijn ondergebracht bij een
Ghanese partner.

Grondslagen van de jaarrekening
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel
9 Boek 2 BW. De algemene grondslag voor de waardering
van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het
resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover
niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen
voor de nominale waarde. Tenzij anders is aangegeven zijn
alle bedragen vermeld in duizenden euro’s.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar met uitzondering van een wijziging in de
presentatie onder de financiële baten en lasten van waardemutaties op effecten. Waardemutaties op effecten worden
niet langer verantwoord onder de rentebaten, maar worden
separaat onder de financiële baten en lasten gepresenteerd
als waardemutaties op effecten. De vergelijkende cijfers zijn
voor deze presentatiewijziging aangepast.

Consolidatie
In de geconsolideerde jaarcijfers over 2010 zijn naast de
jaarcijfers van Cyclus N.V. ook de jaarcijfers van Cyclus
Elmina Plastic Recycling Ltd. opgenomen, tegen de eindkoers per 31 december 2010. Het belang van Cyclus N.V. in
deze vennootschap bedraagt 90%. Het belang van derden
in het geconsolideerde vermogen en het geconsolideerde
resultaat wordt afzonderlijk vermeld onder aandeel van
derden. Bij deze groepsmaatschappij zijn dezelfde grond
slagen toegepast als bij de moedermaatschappij.
Transacties met verbonden partijen
Cyclus realiseert het grootste gedeelte van haar omzet bij de
vijftien aandeelhoudende gemeenten (=verbonden partijen).
De transacties bestaan uit de afname van diensten van
Cyclus (inzameling, reiniging, verwerking van afval en
beheer van de openbare ruimte) op basis van met de
gemeenten afgesloten multilaterale en bilaterale overeenkomsten.
Ouderdomspensioen
De pensioenverplichtingen van Cyclus N.V. zijn ondergebracht bij het ABP. Het ABP kan worden aangemerkt als een
bedrijfstakpensioenfonds. Deze regeling wordt gekwalificeerd als een toegezegde pensioenregeling. Doordat in
geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds
Cyclus N.V. geen verplichting heeft anders dan hogere toekomstige premies, is deze regeling verwerkt als zijnde een
toegezegde bijdrage regeling. Dit houdt in dat in de winsten verliesrekening een pensioenlast wordt opgenomen
gelijk aan de in dat jaar verschuldigde premie.

Grondslagen voor de waardering
van activa en passiva
Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen. Terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Cyclus beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties
aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief
vastgesteld. 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.
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toelichting op de jaarrekening
Financiële vaste activa
De deelneming wordt gewaardeerd op de netto-vermogenswaarde, rekening houdend met de bij Cyclus N.V. geldende
grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat,
echter niet lager dan nihil. Effecten worden gewaardeerd op
verkrijgingprijs of – indien deze lager is – de marktwaarde.
De vorderingen op deelnemingen en overige vorderingen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover
noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het
risico van oninbaarheid.

werking en inzamelings- en reinigingstaken worden gedeeltelijk op voorschotbasis aan gemeenten gefactureerd. De
afrekening vindt plaats op basis van het aantal aansluitingen, het aantal gerealiseerde containerledigingen, het aantal uren inzet en de verwerkte tonnages per afvalsoort
tegen de feitelijke verwerkingstarieven en wordt verantwoord in het boekjaar waarop de afrekening betrekking
heeft. De vergoeding voor het beheer van de openbare
ruimten wordt voornamelijk maandelijks op basis van een
vooraf overeengekomen vast bedrag gefactureerd.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Afschrijvingen
De afschrijving op immateriële en materiële vaste activa
wordt berekend op basis van vaste percentages van de
aanschafwaarde op basis van de verwachte economische
levensduur. De afschrijvingen vinden plaats vanaf de datum
van ingebruikneming van de betreffende investering. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa
zijn opgenomen onder de overige bedrijfsopbrengsten.

Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen de reële waarde op
balansdatum. Waardeveranderingen worden direct in de
winst- en verliesrekening verwerkt.
Voorzieningen, schulden en niet uit de balans blijkende
vorderingen en verplichtingen
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.

Grondslagen voor de bepaling
van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar
toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de
omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslag
periode waarop deze betrekking hebben.
Netto-omzet
De netto-omzet betreft de opbrengst voor de aan afnemers
(derden) geleverde goederen en diensten onder aftrek van
toegestane kortingen. De vergoedingen voor de afvalver-
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Belastingen
Cyclus is niet belastingplichtig voor de vennootschaps
belasting, zodat over positieve resultaten geen vennootschapsbelasting behoeft te worden gereserveerd.

Grondslagen voor de opstelling
van het kasstroomoverzicht
Algemeen
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. De
effecten kunnen worden beschouwd als liquide. Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De betaalde interest en betaalde dividenden worden
opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
Vreemde valuta
Kasstromen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen
een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake
geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
Groepsmaatschappijen
De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen
wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze
groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.

toelichting op de balans per 31 december 2010
Bedr agen in duizenden euro’s

vaste activa
2010
1.	Immateriële vaste activa
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Boekwaarde per 31 december

2009

191
191

-

De investeringen bestaan uit externe kosten voor de ontwikkeling van een containermanagementsysteem.
De kosten worden in 3 jaar geamortiseerd.
2.	Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn als volgt gespecificeerd:
Bedrijfsgebouwen
en
-terreinen

Machines
en
installaties

Aanschafwaarde per 1 januari 2010
Investeringen
Desinvesteringen
Aanschafwaarde per 31 december 2010

7.425
77
7.502

852
9
861

4.689
247
354.901

7.330
1.002
3168.016

Cum. afschr. per 1 januari 2010
Afschrijvingen
Cum. afschr. desinvesteringen
Cum. afschr. per 31 december 2010

4.707
84
4.791

574
90
664

3.037
256
353.258

Boekwaarde per 1 januari 2010

2.718

278

Boekwaarde per 31 december 2010

2.711
0-10%

Afschrijvingspercentages

Containers

Wagenpark

Overige
vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal

1.324
164
81.480

21.620
1.499
35922.760

3.765
585
3164.034

531
240
6765

12.614
1.255
35713.512

1.652

3.565

793

9.006

197

1.643

3.982

715

9.248

7-20%

7-20%

8-14%

10-33%

Onder de overige vaste bedrijfsmiddelen zijn begrepen automatisering en inventaris.
De verzekerde som van de daarvoor in aanmerking komende activa bedroeg per 31 december 2010 € 17,0 miljoen
exclusief omzetbelasting.

3.	Deelneming in
groepsmaatschappij
Boekwaarde per 1 januari
Aandeel resultaat deelneming
Niet-gerealiseerd valutaresultaat
Mutatie voorziening wegens
mogelijke oninbaarheid
Boekwaarde per 31 december

2010
282282
-

2009
150
18030
-

Cyclus heeft een belang van 90% in de Ghanese vennootschap Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd.. In 2010 heeft de
vennootschap een verlies gerealiseerd van € 313.000
(2009: € 354.000). Als gevolg van dit verlies heeft Cyclus
een negatief resultaat op haar deelneming van € 282.000
(2009: € 319.000). Het negatieve resultaat is, als voorziening wegens mogelijke oninbaarheid, in mindering gebracht
op de openstaande vordering.
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4.	Langlopende vorderingen
Vorderingen Cyclus Elmina
Plastic Recycling Ltd.
Voorziening wegens mogelijke
oninbaarheid
Boekwaarde per 31 december

2010

2009

1.572

1.014

1.572-

1.014-

De vordering betreft de financiering van investeringen, aanloopkosten en werkkapitaal van de fabriek van Cyclus Elmina
Plastic Recycling Ltd.. Omdat de verwachting is dat Cyclus
Elmina Plastic Recycling Ltd. haar verplichtingen aan Cyclus
(voorlopig) niet kan afbetalen is op de vordering een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering
gebracht.

Vlottende activa
5.	Handelsvorderingen
Handelsvorderingen
Voorziening wegens mogelijke
oninbaarheid
Stand per 31 december

2010
234
34200

2009
153
38115

Dit betreft vorderingen op burgers, gemeenten en commerciële instellingen. Voor deze vorderingen is wegens mogelijke oninbaarheid een voorziening gevormd.
6.	Vorderingen op participanten
en maatschappijen waarin
wordt deelgenomen
Vorderingen en afrekeningen
gemeenten
Stand per 31 december

2010

2.533
2.533

2.663
2.663

2010

2010
163
3
9.467
9.633

2009
7.426
3
7.429

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van
de vennootschap.
Cyclus heeft een kredietfaciliteit in rekening-courant bij n.v.
Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bedraagt maximaal
€ 7.941.154. Als zekerheden zijn aan de BNG verstrekt: eerste
pandrecht op debiteurenvorderingen, bedrijfsinventaris en
vorderingen op deelnemende gemeenten uit hoofde van
met deze gemeenten gesloten overeenkomsten.
Ten behoeve van het project “consumer plastic waste collection & recycling Ghana” is door N.V. Bank Nederlandse
Gemeenten een bankgarantie verstrekt aan het Ministerie
van Economische Zaken in Den Haag (EVD) ten bedrage van
€ 220.000.
Tijdelijke overschotten aan liquiditeiten zijn ondergebracht
in het Kapitaal Markt Select Fonds van de BNG. In verband
met de ongunstige koers ultimo boekjaar 2010 zijn de stukken op balansdatum aangehouden en niet verkocht.

Eigen vermogen

2009

Dit betreft vorderingen op deelnemende gemeenten uit
hoofde van de afgesloten multilaterale en bilaterale dienstverleningsovereenkomsten voor aangeleverde afvalstoffen
en uitgevoerde diensten en eindafrekeningen over het
boekjaar.
7. Overige vorderingen en
overlopende activa
Diverse vorderingen en
overlopende activa
Stand per 31 december

8.	Liquide middelen en effecten
Saldo bankrekeningen
Kas
KMS-fonds
Stand per 31 december

Geplaatst kapitaal
Agio
Wettelijke reserve
Overige reserves
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

2010
3.198
813
191
6.332
854
11.388

2009
3.198
813
6.189
841
11.041

Het eigen vermogen bedraagt € 11.388.000 en wijkt af van
het geconsolideerd eigen vermogen (€ 12.434.000). Dit
wordt met name veroorzaakt door koersverschillen en de
afwaardering van de vorderingen op de deelneming Cyclus
Elmina Plastic Recycling Ltd. ter grootte van € 1.151.000.

2009
Verloop per post eigen vermogen

659
659

1.344
1.344

Dit betreft nog te ontvangen bedragen met betrekking tot
het boekjaar en vooruitbetaalde kosten met betrekking tot
het voorgaande boekjaar.

9.	Geplaatst kapitaal
Stand per 1 januari
Mutaties
Stand per 31 december

2010

2009

3.198
3.198

3.084
114
3.198

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt € 7.500.003
en is verdeeld in 1.071.429 aandelen met een nominale
waarde van € 7.
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10. Agio
Stand per 1 januari
Mutaties
Stand per 31 december

2010
813
813

2009
813
813

11. Wettelijke reserve
Stand per 1 januari
Mutaties
Stand per 31 december

2010
191
191

2009
-

In overeenstemming met de regels voor de jaarverslag
geving is ten laste van de overige reserves een wettelijke
reserve gevormd voor de onder de immateriële vaste activa
geactiveerde ontwikkelingskosten.
12. Overige reserves
Stand per 1 januari
Toevoeging uit
winstbestemming
Overige mutaties
Stand per 31 december

2010
6.189

2009
5.286

334
1916.332

903
6.189

2010
375

2009
450

643
125
1.143

732
554
1.736

Waarvan een looptijd langer
dan 1 jaar

660

750

Waarvan een looptijd langer
dan 5 jaar

268

376

2010

2009

13. Voorzieningen
Beheer openbare ruimten
Onderhoud gebouwen en
installaties
Personeel en organisatiekosten
Totaal

Verloop per voorziening
Voorziening beheer openbare
ruimten
Stand per 1 januari
Dotaties
Onttrekkingen
Stand per 31 december

450
75375

1.212
762450

De voorziening beheer openbare ruimten is een voorziening
in verband met verplichtingen die voortvloeien uit de
betreffende dienstverleningsovereenkomst(en) inzake het
beheer van de openbare ruimten.

Voorziening onderhoud
gebouwen en installaties
Stand per 1 januari
Dotaties
Onttrekkingen
Stand per 31 december

2010
732
89643

2009
892
160732

De voorziening betreft het voorgenomen onderhoud - overeenkomstig het opgestelde onderhoudsplan - aan de overslagstations te Alphen aan den Rijn en Gouda.
Voorziening personeel en
organisatiekosten
Stand per 1 januari
Dotaties
Onttrekkingen
Stand per 31 december

2010
554
50
479125

2009
1.009
159
614554

De voorziening voor personeel en organisatiekosten betreft
de personeelskosten die betrekking hebben op loonkosten
van ex-werknemers, voorziene kosten voor het doen van
organisatieaanpassingen en een wettelijk verplichte voorziening voor jubileumuitkeringen. De verplichtingen omdat
Cyclus NV eigenrisicodrager is voor een suppletie op de FUR
zijn vervallen en derhalve is de resterende voorziening ter
grootte van € 300.000 in 2010 toegevoegd aan het resultaat.
14. Schulden aan participanten
en maatschappijen waarin
wordt deelgenomen
Nog te betalen facturen en
afrekeningen gemeenten
Stand per 31 december

2010

2009

1.253
1.253

1.724
1.724

Dit betreft schulden aan deelnemende gemeenten uit hoofde van de afgesloten multilaterale en bilaterale dienstverleningsovereenkomsten voor aangeleverde afvalstoffen en
uitgevoerde diensten en afrekeningen met de gemeenten
met betrekking tot het boekjaar. Deze afrekeningen zijn in
het volgende boekjaar gecrediteerd.
15. Overige schulden en
overlopende passiva
Nog te betalen inkoopfacturen
Nog te betalen personeels
kosten
Overige schulden en
overlopende passiva
Stand per 31 december

2010

2009

655

563

562

532

234
1.451

495
1.590
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Niet in de balans opgenomen rechten en
verplichtingen
Verplichtingen
Dit betreft de met derden aangegane verplichtingen terzake
van inkoop, huur en operational lease die niet in de balans
zijn opgenomen.

Inkoopverplichtingen
Huurverplichtingen
Leaseverplichtingen
Totaal

2010
1.235
876
504
2.615

2009
1.658
448
552
2.658

Waarvan een looptijd langer
dan 1 jaar

1.622

1.378

Waarvan een looptijd langer
dan 5 jaar

42

75

Claims
Vanwege de voortdurende problemen met een zestal zij
beladingsvoertuigen, herhaalde storingen en een te beperkt
laadvermogen, heeft Cyclus de leverancier aansprakelijk
gesteld voor de door Cyclus geleden en nog te lijden schade. De mogelijk uit deze claim voortvloeiende opbrengsten
zullen na ontvangst aan het resultaat worden toegevoegd.
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1.	Netto-omzet afvalverwerking
De netto-omzet afvalverwerking betreft de taken die voor
de deelnemende gemeenten worden verricht op basis van
de multilaterale overeenkomst. Naast het overslaan en het
(laten) verwerken van huishoudelijke afvalstoffen betreft dit
het adviseren van gemeenten op het terrein van regionaal
afvalbeleid. Deze activiteiten worden door Cyclus verrekend
zonder winstopslag.

Overslag en verwerking restafval
Overslag en verwerking
groente-, fruit- en tuinafval (gft)
Verwerking overige afvalstoffen
Inwonerbijdrage (vaste kosten)
Overige diensten
Totaal netto-omzet
afvalverwerking

2010
10.261
1.784
3252.347
139
14.206

2009
10.461
1.820
473
2.157
144
15.055

De omzet afvalverwerking is ten opzichte van 2009 gedaald
met € 849.000. Dit is met name het gevolg van een daling
van de verwerkte hoeveelheid afval en de hogere vergoeding voor de verwerking van papier.
2.	Netto-omzet inzameling & reiniging
De netto-omzet inzameling & reiniging betreft in hoofdzaak
de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, de reiniging
van straten en openbare ruimten, het beheer van de afvalbrengstations en het verzorgen van afvaltransporten. Onder
de overige diensten vallen gladheidbestrijding, beheer inzamelmiddelen, reinigingsinspectie, etc. Alle taken zijn vastgelegd in bilaterale dienstverleningsovereenkomsten.

Verwijdering huishoudelijke
afvalstoffen
Reiniging
Afvalbrengstations en transport
Overige diensten
Totaal netto-omzet inzameling
& reiniging

2010

2009

7.891
3.973
3.438
756

6.692
3.219
3.492
1.028

16.058

14.431

3.	Netto-omzet beheer openbare ruimten
De netto-omzet beheer openbare ruimten betreft het (doen)
uitvoeren van dagelijkse onderhoudswerkzaamheden in de
openbare ruimten. Deze werkzaamheden betreffen onder
meer onderhoud van bestratingen, groenvoorzieningen,
bebordingen, markeringen en straatmeubilair, rioleringen,
beheer natuureducatieve voorzieningen zoals kinderboerderijen en openbare tuinen en parken, markt/evenementen en
havenbeheer. Alle taken zijn vastgelegd in bilaterale overeenkomsten.

Wegen en verkeer
Groen en sport
Rioleringen
Water
Overig
Totaal netto-omzet beheer
openbare ruimten

2010
4.731
3.925
2.417
279
743

2009
4.395
4.067
2.017
342
781

12.095

11.602

De netto-omzet beheer openbare ruimten steeg ten opzichte van 2009 met € 493.000. Dit is met name het gevolg van
meer éénmalige opdrachten en compensatie voor gestegen
prijzen.
Mutaties binnen de beheerscategorieën zijn het gevolg van
wijzigingen in de verdeling van de operationele budgetten
en éénmalige opdrachten.

4. Overige bedrijfsopbrengsten

2010
318

2009
458

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan voornamelijk uit
diverse soorten dienstverlening zoals het onderhoud van
materieel van derden, huuropbrengsten en administratieve
dienstverlening inzake afvalbeheer aan gemeenten, alsmede opbrengsten met een incidenteel karakter.
De overige bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van 2009
gedaald met € 140.000. Dit wordt met name veroorzaakt
door minder opbrengsten uit de verkoop van reeds afgeschreven inzamelmaterieel.

De netto-omzet inzameling & reiniging is ten opzichte
van 2009 met € 1.627.000 gestegen. Deze stijging wordt
met name veroorzaakt door een nieuw afgesloten over
eenkomst, de inzameling van kunstofverpakkingen voor
14 gemeenten, meer omzet uit gladheidbestrijding en compensatie voor gestegen prijzen. Ten laste van de omzet is
een korting van € 100.000 (2009: € 100.000) gereserveerd
voor restitutie aan gemeenten.
De omzet uit overige diensten daalde ten opzichte van
2009 met € 272.000. Deze daling is met name het gevolg
van minder verkopen van containers.
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5.	Uitbesteed werk en externe kosten
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Verwerking restafval
Verwerking groente-, fruit- en
tuinafval (gft)
Verwerking overige afvalstoffen
Inzameling door derden
Inhuur tijdelijk personeel
Transport- en containerkosten
Uitbesteed werk openbare
ruimten
Overig uitbesteed werk
Totaal uitbesteed werk en
externe kosten

2010
9.409

2009
9.665

1.633
1.1441.715
4.861
2.110

1.663
1601.726
4.178
2.278

6.495
658

6.693
286

25.737

26.329

De kosten van verwerking van rest- en gft-afval zijn ten
opzichte van 2009 met € 286.000 gedaald. Dit is met name
het gevolg van een daling van de verwerkte hoeveelheid
afval. De kosten van verwerking van rest- en gft-afval zijn
exclusief de kosten van transport van de overslaglocaties
naar de verwerkingsinstallaties: deze kosten zijn opgenomen onder de rubriek transport- en containerkosten.
De kosten van verwerking van de overige afvalstoffen zijn
ten opzichte van 2009 met € 984.000 gedaald. Dit wordt
met name veroorzaakt door de stijging van de vergoeding
voor ingezameld papier als gevolg van de toegenomen
vraag op de wereldmarkt in het boekjaar.
De kosten van de inhuur van tijdelijk personeel zijn € 683.000
hoger dan in 2009 als gevolg van een nieuw afgesloten inzamelcontract, de inzameling van kunststofverpakkingen, het
niet invullen van vacatures, projectmanagement en het structureel inhuren van operationele capaciteit. De kosten voor
inhuur met betrekking tot beheer openbare ruimte zijn verantwoord onder de rubriek uitbesteed werk openbare ruimten.
De transport- en containerkosten zijn ten opzichte van 2009
gedaald met € 168.000 door minder verkoop van ondergrondse containers.
De kosten van overig uitbesteed werk zijn ten opzichte van
2009 gestegen met € 372.000 als gevolg van de toename
van het gebruik van inzamelzakken voor de inzameling van
kunststofverpakkingen en het hogere verbuik van zout voor
de gladheidbestrijding.
6.	Salarissen en sociale lasten
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenkosten
Totaal salarissen en
sociale lasten
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2010
6.355
869
490

2009
5.893
778
711

7.714

7.382

In 2010 had de vennootschap gemiddeld 159 (2009: 145)
werknemers in dienst (uitgedrukt in full time equivalents).
Het aantal werknemers per 31 december 2010 bedroeg 170
(2009: 159).
De beloning van bestuurders is in het kader van art. 383.1
BW 2 niet vermeld.
7.	Afschrijvingen
Materiële vaste activa

2010
1.254

2009
1.095

De afschrijvingskosten zijn gestegen als gevolg van de aanschaf van nieuw inzamelmaterieel en de uitbreiding van
huisvesting aan de Goudkade.
8. Overige bedrijfskosten
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Materieel beheer
Huisvesting
Algemeen beheer
Overige personeelskosten
Overige kosten
Totaal overige bedrijfskosten

2010
2.272
1.259
1.958
746
50
6.285

2009
2.173
1.360
1.503
615
150
5.801

De kosten van materieelbeheer betreffen de kosten van
exploitatie van eigen materieel, de kosten van onderhoud
en reparatie ten behoeve van eigen materieel en de inhuur
van materieel van derden. De kosten van materieelbeheer
zijn ten opzichte van 2009 met € 99.000 gestegen. Dit
wordt met name veroorzaakt door hogere brandstofkosten
als gevolg van de gestegen olieprijs en hogere onderhoudskosten vanwege uitbreiding van het eigen wagenpark.
De huisvestingskosten bestaan in hoofdzaak uit de kosten
voor huur, energie, onderhoud en reparatie, schoonmaak en
telefonie. De huisvestingskosten zijn ten opzichte van 2009
met € 101.000 gedaald als gevolg van vervallen huurverplichtingen over voorgaande jaren.
De kosten van algemeen beheer bestaan uit de kosten van
automatisering, kantoorkosten, advies en ontwikkeling en
communicatie. De kosten van algemeen beheer zijn ten
opzichte van 2009 gestegen met € 455.000. Deze stijging
betreft extra advisering met betrekking tot diverse projecten en onderzoeken.
De overige personeelskosten zijn ten opzichte van 2009
gestegen met € 131.000. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door hogere opleidingskosten. De overige kosten
zijn ten opzichte van 2009 gedaald met € 100.000 als
gevolg van lagere dotaties aan de voorziening Personeel en
Organisatie.
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Accountantskosten
De accountantskosten bedroegen in totaal € 35.000 (2009: € 46.000) en worden als volgt gespecificeerd:

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Advieskosten op fiscaal terrein

2010
35
35

2009
45
1
46

Beloning commissarissen
De lasten ter zake van bezoldiging commissarissen bedroegen € 70.759 (2009: € 66.000).
9.	Financiële baten en lasten
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:
2010
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten:
Renteresultaat KMS-fonds
Rente over leningen aan deelnemingen
Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten:
Rente over rekening-courant
Overige rentelasten en soortgelijke kosten
Totaal rentelasten en soortgelijke kosten
Totaal renteresultaat

2009

345
35-

450
35
310

493-

485

21252258

23462

Waardeveranderingen KMS-fonds
Waardeveranderingen van vorderingen die behoren tot
de financiële vaste activa

533-

634

276-

875-

Totaal financiële baten en lasten

551-

221

In 2010 is een negatief resultaat behaald van € 188.000
op het Kapitaal Markt Selectfonds (KMS) van de n.v. Bank
Nederlandse Gemeenten (BNG). Het resultaat bestaat uit
een positief renteresultaat van € 345.000 en een negatief
(ongerealiseerd) koersresultaat van € 533.000.
Ten opzichte van 2009 daalde het fondsresultaat met
€ 1.272.000. Deze daling wordt met name veroorzaakt door
instabiliteit op de financiële markten waardoor waarden
sterk fluctueren. In verband met de ongunstige koers ultimo
boekjaar zijn de stukken op balansdatum aangehouden en
niet verkocht.
De rentebaten op voorschotbetalingen van gemeenten voor
Cyclus Afvalverwerking (CAF) worden direct ten gunste van
de gemeenten geboekt.

Cyclus is in 2007 een project gestart in Elmina in Ghana. Dit
project, consumer plastic waste collection & recycling Ghana, heeft als doel plastic afval in te zamelen en te recyclen,
mede ter verbetering van de leefkwaliteit en werkgelegenheid. Ten behoeve van dit project is in 2007 de besloten
vennootschap Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd. opgericht. Omdat de verwachting is dat Cyclus Elmina Plastic
Recycling Ltd. als gevolg van de economische omstandig
heden de verplichtingen aan Cyclus voorlopig niet kan betalen is op de vordering een voorziening wegens mogelijke
oninbaarheid in mindering gebracht. De dotatie aan de
voorzieningen in 2010 bedraagt € 276.000 (2009: € 875.000)
en is verantwoord onder de rubriek waardeveranderingen
van vorderingen die behoren tot de financiële vaste activa.
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10. Aandeel resultaat deelnemingen
Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd. heeft in 2010 een verlies geleden van € 313.000 (2009: € 354.000) als gevolg
van de aanloopfase waarin de onderneming zich bevindt.
De verwachting is dat in 2011 de fabriek haar maximale
productiecapaciteit zal bereiken.
Het aandeel van het negatieve resultaat in 2010, € 282.000
(2009: € 319.000), is toegevoegd aan de voorziening
wegens mogelijke oninbaarheid voor de vordering op deze
deelneming.
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geconsolideerde balans per 31 december 2010, voor winstbestemming

Activa

toelichting

Bedr agen in duizenden euro’s

31 december 2010

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Machines en installaties
Containers
Wagenpark
Overige vaste bedrijfsmiddelen

31 december 2009

191

1
1
1
1
1

2.941
720
1.658
4.054
724

-

2.955
714
1.668
3.645
805
10.097

Vlottende activa
Voorraden
Handelsvorderingen
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin
wordt deelgenomen
Belastingen en premies
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen en effecten

2

9.787

105
291

75
115

2.533
518
659
9.643

2.663
737
1.368
7.417

Totaal

13.749

12.375

24.037

22.162

Passiva
Groepsvermogen
Eigen vermogen
Minderheidsbelang derden

3

12.486
52-

Voorzieningen
Kortlopende schulden
Crediteuren
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan participanten en maatschappijen waarin
wordt deelgenomen
Belastingen en premies
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal

11.868
2112.434

11.847

1.143

1.736

3.135
4.349

4.974
-

1.253
272
1.451

1.724
274
1.607
10.460

8.579

24.037

22.162
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geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2010
Bedr agen in duizenden euro’s

2010
Netto-omzet afvalverwerking
Netto-omzet inzameling & reiniging
Netto-omzet beheer openbare ruimten
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

14.190
16.058
12.095
590

Uitbesteed werk en externe kosten
Salarissen en sociale lasten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

25.866
7.972
1.373
6.393

Vennootschapsbelasting
Resultaat na belasting
Aandeel derden in resultaat
Resultaat toekomend aan vennootschap

42

15.028
14.431
11.602
803
42.933

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Waardeveranderingen van vorderingen die behoren tot
de vaste activa en effecten
Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

2009

41.864
26.329
7.406
1.173
6.371

41.604

41.279

1.329

585

347
44-

485
23-

533-

634
2301.099

1.096
1.681

-

-

1.099

1.681

31

35

1.130

1.716

geconsolideerde kasstroomoverzicht 2010
Bedr agen in duizenden euro’s

2010
Saldo liquide middelen en effecten begin boekjaar

7.417

Bedrijfsresultaat
Afschrijvingen
Mutatie vorderingen
Mutatie overige kortlopende schulden
Mutatie voorzieningen
Renteresultaat
Kasstroom uit operationele activiteiten

1.329
1.373
853
2.468593303

Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Waardeveranderingen van vorderingen die
behoren tot de vaste activa en effecten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

1911.6682

Mutaties reserve koersverschillen
Uitkering dividend
Opname rekening-courantkrediet
Storting op aandelen
Mutaties aandeel derden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

235074.349
-

Saldo liquide middelen en effecten einde boekjaar

2009
9.163
585
1.174
725409
1.377462
797

528
2.737260

533-

634
2.390-

1.843-

17526114
23.819

9.643

431-

7.417
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toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2010
Bedr agen in duizenden euro’s

Grondslagen geconsolideerde jaarrekening
Voor de toegepaste grondslagen voor de geconsolideerde jaarrekening wordt verwezen naar de grondslagen bij de enkelvoudige jaarrekening.
1.	Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn als volgt gespecificeerd:
Bedrijfsgebouwen
en
-terreinen

Machines
en
installaties

Aanschafwaarde per 1 januari 2010
Investeringen
Desinvesteringen
Aanschafwaarde per 31 december 2010

7.671
78
7.749

1.322
164
1.486

4.708
248
354.921

7.420
1.012
3168.116

1.337
166
81.495

22.458
1.668
35923.767

Cum. afschr. per 1 januari 2010
Afschrijvingen
Cum. afschr. desinvesteringen
Cum. afschr. per 31 december 2010

4.712
96
4.808

598
168
766

3.038
260
353.263

3.773
605
3164.062

533
244
6771

12.654
1.373
35713.670

Boekwaarde per 1 januari 2010

2.959

724

1.670

3.647

804

9.804

Boekwaarde per 31 december 2010

2.941

720

1.658

4.054

724

10.097

0-10%

7-20%

7-20%

8-14%

10-33%

Afschrijvingspercentages

Containers

Wagenpark

Overige
vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal

Onder de overige vaste bedrijfsmiddelen zijn begrepen
automatisering en inventaris. De verzekerde som van de
daarvoor in aanmerking komende activa bedroeg per
31 december 2010 € 17,4 miljoen exclusief omzetbelasting.
2.	Voorraden
Dit betreft de ingezamelde voorraad plastic flessen en
waterzakjes. De voorraden zijn gewaardeerd tegen de
betaalde inkoopprijs aan derden verhoogd met de betaalde
transportkosten.
3.	Minderheidsbelang derden
Dit betreft het aandeel van derden in het vermogen van de
in de consolidatie betrokken deelneming.
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Gouda, 3 juni 2011
Het Bestuur

Raad van Commissarissen

L.T. van Bloois

J.H.A.A. Prins
J. Keegstra
W. Bontes
G. Mastenbroek
J. van Zwol

Overige gegevens
Statutaire doelstelling vennootschap
Artikel 2
De vennootschap heeft ten doel ten algemene nutte werkzaam te zijn op het gebied van het afvalbeheer, de afvalverwerking en reiniging, zulks mede gelet op het bepaalde in
de Wet milieubeheer, alsmede op het gebied van het beheer
van de openbare ruimte en (bedrijfs)terreinen en zal daartoe:
1.
2.

3.

4.

5.

preventie en hergebruik van diverse categorieën afvalstoffen bevorderen;
zorg dragen voor en uitvoering geven aan taken met
betrekking tot afvalbeheer, waaronder begrepen de
inzameling, het transport, de overslag, de bewerking,
de verwerking en het mogelijk hergebruik van (deelstromen van) (huishoudelijke) afvalstoffen en daarvoor
in aanmerking komende categorieën bedrijfsafvalstoffen;
gescheiden inzameling en verwerking casu quo hergebruik van de sub 2 bedoelde afvalstoffen (doen)
bevorderen;
zorg dragen voor en uitvoering geven aan een optimale taakuitoefening met betrekking tot (gemeente)
reiniging;
het verrichten van al wat op het gebied van het afvalbeheer, de afvalverwerking en het beheer van de
openbare ruimte en (bedrijfs)terreinen, waaronder reiniging mede gelet op de taken van overheden daarbij
gewenst of nuttig is.

Artikel 3
De vennootschap tracht haar doel te bereiken door op
bedrijfseconomisch en maatschappelijk verantwoorde wijze
onder andere de navolgende taken uit te voeren:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

het exploiteren en beheren van een inzameldienst ten
behoeve van de in artikel 2 bedoelde afvalstoffen en
een bedrijfseenheid voor het beheer van de openbare
ruimte en (bedrijfs)terreinen, waaronder het verrichten
van reinigingstaken voor de in lid 2 van dit artikel
bedoelde gemeenten, openbare lichamen en derden;
het sluiten van overeenkomsten terzake van het in
artikel 2 bepaalde met gemeenten, andere openbare
lichamen en derden;
het sluiten van overeenkomsten inzake het verwerken
van afval met afvalverwerkingsinstallaties, geëxploiteerd door derden;
het adviseren aan gemeenten inzake beleid en uitvoering van het afvalstoffenbeleid, alsmede het beheer
van de openbare ruimten en (bedrijfs)terreinen;
het geven van voorlichting aan producenten van (huishoudelijk) afval en aan die van bedrijfsafval, alsmede
aan gemeenten en andere openbare lichamen;
het verrichten van alle handelingen en het aanbieden
van producten en diensten welke voor het bereiken
van het in artikel 2 genoemde doel bevorderlijk kunnen zijn of daaraan dienstig kunnen zijn, in de ruimste
zin genomen, waaronder begrepen het samenwerken
met-, deelnemen in-, het oprichten van-, en het voeren
van het bestuur over ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel.
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Overige gegevens
Aandeelhouders
Per 31 december 2010 kent Cyclus N.V. 15 gemeenten als
aandeelhouder waaronder in totaal 456.855 (zie staat) aandelen zijn verdeeld. De nominale waarde per aandeel
bedraagt € 7. Daarmee komt de nominale waarde van de
aandelen op een totaal van € 3.197.985. Het geplaatste
aandelenkapitaal is volgestort.
De aandeelhoudende gemeenten en de verdeling van aandelen per aandeelhouder in 2010:
Gemeente

Alphen aan den Rijn
Bergambacht
Bodegraven2
Boskoop
Gouda
Kaag en Braassem
Nederlek
Nieuwkoop
Ouderkerk aan den IJssel
Reeuwijk2
Rijnwoude
Schoonhoven
Vlist
Waddinxveen
Zuidplas1
Totaal

Aantal
aandelen

in %

70.661
13.842
29.429
22.835
107.530
10.651
14.909
40.303
8.150
19.356
19.141
18.178
14.673
26.895
40.302
456.855

15,5%
3,0%
6,5%
5,0%
23,5%
2,3%
3,3%
8,8%
1,8%
4,2%
4,2%
4,0%
3,2%
5,9%
8,8%
100,0%

1 De gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en ZevenhuizenMoerkapelle zijn per 1 januari 2010 gefuseerd tot de gemeente Zuidplas.
2 De gemeenten Bodegraven en Reeuwijk zijn per 1 januari 2011 gefuseerd
tot de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
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Overige gegevens
Winstbestemming
Statutaire bepalingen inzake resultaatverwerking
(conform artikel 36 van de statuten)
1.
Indien de goedgekeurde winst- en verliesrekening een
bedrag als winst aanwijst, zal die winst in de eerste
plaats moeten worden gebruikt tot dekking van vroegere verliezen.
2. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves
mag een tekort slechts worden gedelgd, voorzover de
wet dat toelaat.
3. Van hetgeen na de dekking als bedoeld in lid 1 overblijft zal een nader door de algemene vergadering te
bepalen bedrag worden gestort in (een) reserve
fonds(en).
4. Hetgeen na de in lid 2 bedoelde dekking en de in lid
3 bedoelde storting in (het) reservefonds(en) als
onverdeelde winst overblijft, is zodra het eigen vermogen (inclusief de andere dan de door de wet voorgeschreven reserves) een minimum van een door de
algemene vergadering te bepalen percentage van het
balanstotaal van het bedrijf te boven gaat, ter beschikking van de algemene vergadering.
5. De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere
gerechtigden op de voor uitkering vatbare winst
slechts uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en
opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met
de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

Voorstel winstbestemming
De winst over het boekjaar 2009 ten bedrage van € 841.000
is overeenkomstig het voorstel van bestuur en Raad van
Commissarissen en overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als volgt verdeeld:
Toegevoegd aan de overige reserves
Uitgekeerd dividend:
456.855 aandelen à € 1,11 per aandeel
Winst over het boekjaar 2009

€

334.000

€
€

507.000
841.000

Het bestuur en Raad van Commissarissen stellen voor met
inachtneming van hetgeen ter zake in artikel 36 van de
statuten is geregeld, een deel van de winst over het boekjaar 2010 ten bedrage van € 498.000 uit te keren als dividend en het restant toe te voegen aan de overige reserves,
daarbij rekening houdend met het door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 36 lid 4 bepaalde minimumpercentage van 40 procent voor het eigen vermogen in
relatie tot het balanstotaal en de geplande investeringen.
Winst over het boekjaar 2010
Voorstel uit te keren dividend:
456.855 aandelen à € 1,09 per aandeel
Toe te voegen aan de overige reserves

€

854.000

€
€

498.000
356.000

De dividenduitkering bedraagt 4,5% van de intrinsieke
waarde van het eigen vermogen per begin van het boekjaar.
Na inhouding van 15% dividendbelasting resteert een nettouitkering van € 0,93 per aandeel.
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Overige gegevens
Cyclus aandeelhoudersrendement
Begrip aandeelhoudersrendement
Cyclus streeft er naar in het financieel beleid van de onderneming een evenwicht te vinden tussen de verschillende
doelstellingen en tussen de verschillende belangen van de
belanghebbenden.
De voorwaarde dat de onderneming financieel zelfstandig moet zijn is vertaald in een solvabiliteitsdoelstelling
van 40%.

Ontwikkeling Cyclus aandeelhoudersrendement
De ontwikkeling van het Cyclus aandeelhoudersrendement
is onderstaand grafisch weergeven.
Ontwikkeling Cyclus aandeelhoudersrendement
(in duizenden euro’s)
3.000
2.500

De onderneming streeft naar marktconforme dienstverlening en tarieven voor de aandeelhoudende gemeenten die deelnemen in de resultaat genererende activi
teiten. Dit impliceert dat de positieve ontwikkeling van
de onderneming mede wordt vertaald in eenzijdige
verlaging van tarieven (en crediteringen) in lopende
contracten en vergroting van de dienstverlening bij
gelijkblijvende tarieven, rekening houdend met de
marktconformiteit van de contracten.
Resultaten die niet noodzakelijk zijn voor de financiering van de onderneming of voor het streven naar
marktconforme tarieven kunnen aan de aandeelhoudende gemeenten worden uitgekeerd in de vorm van
dividend.
Voor een juist inzicht in de ontwikkeling en prestaties van
Cyclus is derhalve het begrip winst niet voldoende, omdat
winstmaximalisatie en winstoptimalisatie geen doel op zich
zijn. Derhalve gebruiken wij het begrip Cyclus aandeel
houdersrendement, dat bestaat uit het totaal van de ingehouden winst, de (structureel) voor tariefsverlaging aangewende bedragen en het uitgekeerde/uit te keren dividend.
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2.000
1.500
1.000
500
0
2010

2009

2008

2007

dividend

498

507

526

-

2006
325

tarieven

1.504

1.374

1.174

924

814

winstinhouding

356

334

903

1.534

1.244

Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening
2010 van Cyclus N.V. te Gouda gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige
balans per 31 december 2010 en de geconsolideerde en
enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2010 met de
toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur 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). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg 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 het bestuur van de ven-

nootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie
van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie 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 samenstelling van het vermogen van
Cyclus N.V. per 31 december 2010 en van het resultaat over
2010 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet
gestelde eisen
Ingevolge 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.
Baker Tilly Berk B.V.
drs. D.J. Han RA

Rotterdam, 3 juni 2011
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Met dank aan de medewerkers die hebben meegewerkt aan de fotografie:
Henk van Aagten, specialist Civiele Techniek
Gerbrand van Ast, manager Projecten
Luke van Arnhem, medewerker Bedrijfsadministratie
René van Beek, medewerker Sportvelden
Leendert van Bloois, algemeen directeur
Patrick de Bruin, medewerker Service
Willem Bruynes, medewerker Reiniging
Jeroen Bus, tekenaar
Sander Dijk, werkvoorbereider
Vijay Dindajal, chauffeur/belader
Marco Dolieslager, chauffeur/belader
Wijnand Donk, projectmedewerker Riool
Menno Dortland, toezichthouder
Toon Eikelboom, projectmedewerker Riool
Hans van Eijsden, machinist veegwagen
Piet Ernst, medewerker Service
Reinier Feenstra, teamleider Service
George van der Hansz, accountmanager
Frans van der Have, specialist Afvalbeheer
Amanda Harthoorn, chauffeur/belader
Yvonne Heij, kantinebeheerder
Ronald Helmes, specialist Peilbeheer
Michel van den Hondel, stratenmaker
Peter Janssen, chauffeur/belader
Sylvia Janssen-Valstar, medewerker Planning
Gurdial Singh Johal, medewerker Reiniging
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Walter van Kessel, operationeel directeur
Martin de Knecht, chauffeur/belader
Manja Knegjens, teamleider Klantenservice
Sjaak de Koning, projectmedewerker
Nicole Kouwenhoven, hoofd Communicatie
Lex Luichjenbroer, medewerker Grijs & Verkeer
Tessa Luiten-Giliam, personeelsadviseur
Gerard Prot, teamleider Werkvoorbereiding & Data
Dennis Reparon, belader
Frank Roeland, accountmanager
Jos Schoonderwoerd, medewerker Meldingen
Henk Sijl, elektricien
Anton Spruit, hovenier
Hans van der Star, medewerker Reiniging
Leen Stok, chauffeur/belader
Jolanda Teekens, medewerker Klantenservice
Wilgo van Thol, medewerker Reiniging
Theo Verdoold, specialist Cultuurtechniek
Jaap Verboom, belader
Siem Voorberg, projectmedewerker Grijs
Margaret Vos, communicatieadviseur
Michel Wesseling, stratenmaker
René Willemsen, magazijnmedewerker
Michel de Wit, belader
Leo van der Zee, locatiebeheerder
Henk Zondag, medewerker Speelvoorzieningen
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