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VOORWOORD
Hoewel er inmiddels tekenen van herstel zijn, waren de gevolgen van de recessie in 2013 nog
alom aanwezig. Veel opdrachtgevers stonden voor de uitdaging méér taken uit te voeren met
minder middelen. Een lastige opgave, die vanzelfsprekend ook haar weerslag had op de branche waarin Cyclus werkt. In dit jaarverslag leggen we uit hoe we op deze ontwikkelingen hebben
ingespeeld. U treft een rapportage over de wijze waarop we samen met onze opdrachtgevers
invulling hebben gegeven aan afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte.
Het verheugt me te constateren dat 2013 - ondanks de economische tegenwind - óók gekenmerkt werd door ambities. Duurzame ambities welteverstaan, zowel aan de zijde van opdrachtgevers als in de branche. Een prominente plek daarin is weggelegd voor de grondstoffengedachte, waarin restafval niet langer bestaat en producten en materialen volledig hergebruikt
worden. Ook Cyclus heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en streeft voortdurend naar de
optimale balans tussen financieel en maatschappelijk rendement. Met een directieverklaring
MVO verankerden we dit begrip in 2013 formeel in de bedrijfsvoering.
Daarnaast wierpen we het afgelopen jaar een kritische blik op onze eigen organisatie. Als overheids-NV opereren we op het snijvlak tussen markt en overheid. Dat vraagt om helderheid over
de rollen, taken en bevoegdheden van de diverse bestuurslagen én een gemeenschappelijke
visie op de gewenste samenwerkingsvorm met onze aandeelhoudende gemeenten. In 2013 zijn
belangrijke stappen gezet om te komen tot een herijking van die organisatievorm, gericht op
een nog effectievere en efficiëntere samenwerking. In 2014 gaan we daaraan verder invulling
geven.
Terugblikkend kan ik niet anders dan tevreden zijn. Ondanks de niet altijd makkelijke omstandigheden wist Cyclus haar positie het afgelopen jaar te consolideren. Diverse opdrachtgevers
kozen opnieuw voor samenwerking met Cyclus. Bovendien boekten we een mooi resultaat.
Dat bewijst dat we de juiste koers varen en geeft vertrouwen voor de toekomst.

Leendert van Bloois,
Algemeen directeur
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KENGETALLEN EN TRENDS
Betreft
aantal geplaatste aandelen
eigen vermogen per aandeel (x € 1)
nettowinst per aandeel (x € 1)
rentabiliteit in %
current ratio
solvabiliteit in % 1
nettowinst (x € 1.000)

2013

2012

2011

2010

2009

456.855

456.855

456.855

456.855

456.855

28,69

26,90

26,10

24,93

24,17

2,50

1,61

2,26

1,87

1,84

8,7%

6,0%

8,7%

7,5%

7,6%

1,73

1,70

1,62

1,30

1,44

50,9%

45,9%

64,5%

49,6%

51,8%

1.144

736

1.034

854

841

omzet (x € 1.000)

36.665

38.114

42.166

42.677

41.546

eigen vermogen (x € 1.000)

13.105

12.290

11.923

11.388

11.041

balanstotaal (x € 1.000)

22.131

20.822

18.489

22.982

21.294

183

182

178

170

159

aantal werknemers (ultimo verslagjaar)

Omzet (in miljoenen euro’s)

Afvalstromen (in kton)
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9,6

10,1

13,7

14,2

15,1

rest

84

89

93

93

96

inzameling en reiniging

15,9

17,4

16,7

16,1

14,4

gft

32

34

32

32

32

beheer openbare ruimte

10,9

10,4

11,5

12,1

11,6

afvalverwerking

2009

papier

18

20

21

21

21

overig

21

23

24

24

25

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

Aantal aansluitingen inzameling huishoudelijk afval
(x 1.000)
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2013

4,3

4,0

1,8

0,8

2012

3,8

3,8

2,1

0,6

2011

4,4

4,1

2,2

0,9

2010

4,7

3,9

2,4

1,1

2009

4,4

4,1

2,0

1,1

aantal

2013

2012

2011

2010

2009

97,5

112,9

118,8

112,5

106,9

1 Voor een juist inzicht in de ontwikkeling van de solvabiliteit (verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen) is rekening gehouden met de
begrote investeringen (€ 14,1 miljoen) uit hoofde van het ingang gezette nieuwbouwproject en de financiering in rekening-courant waardoor de beschikbare
liquide middelen volledig worden benut.

cyclus jaarverslag 2013

5

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 zo’n
390.000 inwoners.
Werkgebied van Cyclus

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 medewerkers
ruimte om zich te ontwikkelen en initiatieven te nemen.

ONZE VISIE

Kaag en Braassem

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.

Nieuwkoop

Leiden

Alphen aan
den Rijn
Rijnwoude
BodegravenReeuwijk

Boskoop

Wij streven naar groei. Want we vinden continuïteit belangrijk
voor al onze stakeholders. We willen onze dienstverlening aan
opdrachtgevers uitbouwen en ontplooiingskansen bieden aan
onze medewerkers. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijke toetssteen in ons dagelijks handelen.

Waddinxveen
Gouda

Zuidplas

Vlist

Schoonhoven

Rotterdam

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.

Ouderkerk

Bergambacht

Nederlek

Cyclus © 2011 | caarten.nl

Het werkgebied van Cyclus in 2013. Met ingang van 1 januari 2014 zijn de
gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude gefuseerd tot de
nieuwe gemeenten Alphen aan den Rijn.

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.

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.

ONZE GESCHIEDENIS
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.
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.

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.

Op 1 januari 2006 neemt Cyclus de 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 ruimten en (bedrijfs)
terreinen.

ONZE MISSIE

Sinds 1 april 2010 werkt Cyclus volgens nieuwe organisatieprincipes in een andere, procesgerichte organisatiestructuur.
Hiermee is Cyclus een professioneel, klantgericht en concurrerend bedrijf, waar financieel rendement hand in hand gaat
met de zorg voor milieu en medewerkers.

Wij dragen bij aan een schoon en veilig leefmilieu.
Gemeenten zijn onze belangrijkste opdrachtgevers. Wij helpen onze opdrachtgevers bij het afvalbeheer en het beheer
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STRUCTUUR
AANDEELHOUDERS
Cyclus is een naamloze vennootschap. De aandelen van Cyclus
zijn eind 2013 in handen van de volgende veertien gemeenten
in de regio’s Midden-Holland en Rijnstreek:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Alphen aan den Rijn
Bergambacht
Bodegraven-Reeuwijk
Boskoop
Gouda
Kaag en Braassem
Nederlek
Nieuwkoop
Ouderkerk
Rijnwoude
Schoonhoven
Vlist
Waddinxveen
Zuidplas

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 28 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 veertien financieel deskundige ambtenaren.
Structuur Cyclus N.V.
Algemene
Vergadering
Aandeelhouders

Raad van
Commissarissen

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 aandeelhouders van
de vennootschap opgestelde profielschets.
De RvC bestond in 2013 uit de volgende leden:
J.H.A.A. Prins, voorzitter
J. Keegstra, vice-voorzitter en secretaris
W. Bontes
G. Mastenbroek
J. van Zwol

Financiële
Commissie

Directie Cyclus

Adviesorgaan
Regionaal
Afvalbeleid

INTERNE ORGANISATIE
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. Afvalbeheer en
het beheer van de openbare ruimte worden integraal uitgevoerd door de vakteams van Uitvoering. Het primaire proces
wordt ondersteund door diverse afdelingen die vallen onder de
afdeling Financiën & Middelen.
Interne organisatie

Statutair directeur
L.T. van Bloois

Directie
Cyclus

De algemeen directeur is statutair belast met het bestuur van
de vennootschap, de Raad van Commissarissen houdt toezicht.
Personeel &
Organisatie

Directie
L.T. van Bloois, algemeen directeur
W.N.C.M. van Kessel, operationeel directeur
G. Noorlander, financieel directeur

Afdeling
Operations

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

Relatiebeheer

Afdeling
Financiën &
Middelen

Expertisecentrum

Uitvoering
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DIRECTIEVERSLAG
INLEIDING
Dit directieverslag bevat een overzicht van belangrijke activiteiten en ontwikkelingen bij Cyclus in 2013. Achtereenvolgens
komen aan de orde Markt en Klant, Product en Professie,
Organisatie en Middelen, Medewerkers, Medezeggenschap
en een Financieel verslag. Een bijzondere ontwikkeling in 2013
betrof het onderzoek Strategie en Governance, waarvan in
een separate paragraaf verslag wordt gedaan.

genomen in het besluitvormingstraject over de gewenste governance van Cyclus. In januari 2014 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een intentiebesluit genomen, waarbij
gekozen is voor een model van opdrachtgestuurd samenwerken. Aan dit model wordt in 2014 nader invulling gegeven,
waarna de definitieve besluitvorming kan plaatsvinden. Deze
vindt volgens planning in het najaar van 2014 plaats.

MARKT EN KLANT
Als leidraad voor de ontwikkeling van de organisatie in
de periode 2009 - 2014 geldt het Strategisch Bedrijfsplan
2009 - 2014. In een jaarlijkse update wordt een actuele omgevingsanalyse gemaakt en worden strategische doelen waar
nodig geactualiseerd. Voor 2013 resulteerde deze update in
een viertal concrete doelstellingen:
1. Een renderend verdienmodel voor Afvalinzameling en Reiniging;
2. Een renderend verdienmodel voor het Beheer van de Openbare Ruimte (BOR);
3. Het versterken van de externe oriëntatie en positionering,
gericht op het realiseren van groei;
4. Het verder optimaliseren van processen, systemen en structuren, gericht op een optimale beheersing van de werkzaamheden.

In 2013 speelde de recessie een onverminderd belangrijke rol
binnen de branche waarin Cyclus acteert. Dit weerhield de
sector er echter niet van ambities uit te spreken, onder andere
op het gebied van duurzaamheid.
Branche
Evenals in 2012 had de recessie in 2013 haar weerslag op de
markt. Tarieven stonden onverminderd onder druk en er werd
zeer scherp geconcurreerd. Effectief en efficiënt werken was
derhalve meer dan ooit het devies. In dit verband was een
aantal ontwikkelingen zichtbaar. Op het gebied van afvalbeheer was schaalvergroting een belangrijke tendens, zowel bij
commerciële als bij overheidsgelieerde partijen, met als
gevolg dat het aantal lokale overheden met een eigen inzameldienst afnam.
Marktaandeel (o.b.v. aantal huishoudens)

In de volgende paragrafen wordt verslag gedaan van de wijze
waarop Cyclus in 2013 invulling heeft gegeven aan deze doelstellingen.

STRATEGIE EN GOVERNANCE
Voor een hybride bedrijf dat opereert op de scheidslijn tussen
markt en overheid, is het van groot belang helderheid te hebben over de rollen, taken en bevoegdheden van de diverse
bestuurslagen en te beschikken over een gemeenschappelijke visie op de huidige en toekomstige samenwerkingsvorm. In
dit kader werd reeds in 2012 een ‘Commissie Governance’
ingesteld, bestaande uit een vertegenwoordiging van aandeelhouders en de Raad van Commissarissen. Op basis van de
aanbevelingen van deze commissie hebben de Raad van Commissarissen en het bestuur een onafhankelijk onderzoeksbureau in 2013 het onderzoek ‘Strategie en Governance’ laten
uitvoeren. Dit onderzoek omvatte een analyse van het huidige
businessmodel van Cyclus, de juridische en wettelijke richtinggevende kaders en de in de branche gehanteerde businessmodellen en organisatievormen. Uit deze analyse volgde
een spectrum van mogelijke businessmodellen voor Cyclus,
met aan de ene kant een aannemermodel waarbij de opdracht
wordt verstrekt aan een marktpartij en aan de andere kant
een model van opdrachtgestuurd samenwerken. De onderzoekers bevelen het laatstgenoemde model aan als businessmodel voor Cyclus. De onderzoeksresultaten werden gepresenteerd aan de aandeelhouders én tijdens een minisymposium besproken met een bredere groep stakeholders,
bestaande uit bestuurders en (beleids)medewerkers van
klantgemeenten. De uitkomsten van dit symposium zijn mee-
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De figuur laat zien dat het marktaandeel van overheidsgedomineerde bedrijven een stijgende lijn vertoont, ten koste van het marktaandeel van gemeentelijke diensten. Deze trend is reeds een aantal jaar zichtbaar en zette ook in
2013 door. Bron: IPR-Normag.

Een tweede belangrijke brancheontwikkeling betrof het uitbreiden van het productportfolio van afvalinzamelbedrijven
met activiteiten op het gebied van BOR. Bedrijven kozen deze
expansiestrategie omdat het beheer van de openbare ruimte
in het verlengde ligt van de afvalinzameling en beide vakgebieden derhalve goed op elkaar aansluiten. Bovendien vergroten zij op deze manier hun onderscheidend vermogen én spelen in op een behoefte in de markt.
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Transitie naar circulaire economie
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De figuur beschrijft de overgang naar een circulaire economie, waarbij alle materialen na de gebruiksfase van een product als grondstof dienen voor nieuwe producten en geen sprake meer is van restafval. Bron: Van Afval Naar Grondstof - Uitwerking van acht operationele doelstellingen.

Tot slot zette de al eerder ingezette trend richting mechanisering en containerisering door: het gebruik van ondergrondse
containers, container management systemen en het werken
met gedifferentieerde tarieven werden meer en meer gemeengoed. Parallel aan deze ontwikkelingen was een steeds prominentere rol weggelegd voor het thema duurzaamheid. Zowel
overheid als branche zijn doordrongen van het feit dat de
transitie naar een circulaire economie een voorwaarde is om
te komen tot een toekomstbestendige vorm van afvalbeheer.
Lokale overheden
‘Meer doen met minder’ was de uitdaging waar lokale overheden in 2013 voor stonden. De landelijke overheid koos voor
verdere decentralisatie van het overheidsbeleid, waardoor
gemeenten hun takenpakket zagen uitbreiden. Tegelijkertijd
werden zij echter geconfronteerd met slinkende budgetten en
een aanzienlijke bezuinigingsopgave. De omvang van deze
opgave en het langdurige karakter van de recessie brachten
een verschuiving teweeg in de gekozen oplossingsrichtingen.
De ‘kaasschaafmethode’ was niet langer toereikend en maakte plaats voor een discussie over de kerntaken van de
gemeente. Meer en meer resulteerde deze discussie in een
ontwikkeling richting een regiemodel, waarbij gemeenten
beleidsvorming en bestuur in eigen hand houden, maar voor
de uitvoering van taken de samenwerking met externe partijen zoeken. Op het gebied van afvalbeheer en beheer van de
openbare ruimte was deze ontwikkeling zichtbaar en diverse
overheidsgelieerde en commerciële partijen hebben hun
opdrachtenportefeuille kunnen uitbreiden.
Een andere oplossingsrichting om te komen tot een effectievere en efficiëntere overheid is het aangaan van samenwerkingsverbanden en/of fusies met omliggende gemeenten. Zo
werken vijf gemeenten in de Krimpenerwaard op verschillende beleidsterreinen op ambtelijk niveau samen en werden en
worden bij verschillende gemeenten in de regio fusies voorbe-
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reid of gerealiseerd. Een voorbeeld daarvan zijn de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude die per
1 januari 2014 fuseerden.
Tot slot hadden gemeenten te maken met toenemende kosten
als gevolg van stijgende werkloosheid. Hierop anticipeerden
zij onder meer door samen met SW-bedrijven initiatieven te
ontplooien om de werkgelegenheid in de regio te behouden
en werkloze inwoners uit hun isolement te halen en te begeleiden naar werk. Parallel daaraan stelden gemeenten aan
opdrachtnemers meer en strengere eisen op het gebied van
maatschappelijk rendement.
Als gevolg van de economische tegenwind werd 2013 niet
gekenmerkt door grootschalige vernieuwingen in het gemeentelijke beleid op het gebied van afvalbeheer en beheer van de
openbare ruimte. Wel was de trend zichtbaar dat gemeenten
er meer en meer naar streven hun maatschappelijke taken op
duurzame wijze uit te voeren. In hun rol als opdrachtgever
stellen zij daarom duurzaamheideisen aan opdrachtnemers
die de uitvoering van gemeentelijke taken voor hun rekening
nemen.
Koers
De grote financiële druk bij lokale overheden had haar weerslag op Cyclus en het realiseren van een groeidoelstelling was
in 2013 niet haalbaar. Het accent lag op het bestendigen van
bestaande relaties en het consolideren van de opdrachtenportefeuille. Cyclus sloot nieuwe dienstverleningsovereenkomsten met Bergambacht (tien jaar), Schoonhoven (vijf jaar),
Vlist (drie jaar) en Waddinxveen (tien jaar). Met ingang van
april 2013 beëindigde Cyclus de afvalinzameling voor de
gemeenten Nederlek en Ouderkerk.
Het feit dat vier gemeenten opnieuw kozen voor samenwerking met Cyclus toont aan dat Cyclus haar opdrachtgevers
naar tevredenheid ondersteunt. Marktconformiteitstoetsen

voor de gemeenten Nieuwkoop en Schoonhoven én de
NVRD-benchmark lieten bovendien zien dat de tarieven van Cyclus marktconform zijn. Daarnaast profiteerden opdrachtgevers in 2013 van de multilaterale
samenwerkingsovereenkomst (MSO) voor de verwerking en het transport van diverse afvalstromen. De gemeente Waddinxveen schortte haar
eerdere opzegging van deze overeenkomst per
1 juli 2013 op, alle aandeelhouders bleven daarmee samenwerken in de MSO. Als onderdeel van
de MSO werd een nieuwe overeenkomst voor het
verwerken van verpakkingsglas afgesloten, waarin
het ingezamelde glas vijf keer meer opbrengt dan
in het oude contract. Als het gaat om het dagelijks
beheer van de openbare ruimte heeft Cyclus bij
meerdere potentiële opdrachtgevers haar aanpak
gepresenteerd.
Het feit dat Cyclus in economisch roerige tijden haar
positie weet te consolideren, bewijst dat de eerder ingezette koers om samen met gemeenten invulling te geven
aan afvalbeheer en beheer van de openbare ruimte aansluit
bij de behoefte van de aandeelhouders. Met haar integrale
aanpak biedt Cyclus haar opdrachtgevers belangrijke vakinhoudelijke meerwaarde. Daarnaast is Cyclus als privaat georganiseerd en publiek georiënteerd bedrijf in staat een gezond
evenwicht te vinden tussen financieel en maatschappelijk
rendement. Financieel rendement ontstaat bijvoorbeeld in de
vorm van schaalvoordeel bij het afsluiten van collectieve verwerkingscontracten. Maatschappelijk rendement ontstaat in
de vorm van milieurendement als bijdrage aan een duurzame
maatschappij en in de vorm van sociaal rendement als werkgever die kansen biedt aan mensen met een achterstand
tot de arbeidsmarkt. In 2013 heeft Cyclus haar strategische
positionering herijkt, zoals beoogd in de strategische doelstellingen. Daarbij is de focus op maatschappelijk rendement
versterkt. Een belangrijk accent lag op het integreren van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de
bedrijfsvoering, waarvoor een belangrijke basis is gelegd met
een directieverklaring MVO. Met deze verklaring sluit Cyclus
nauw aan bij de ambities van haar stakeholders én de verwachtingen vanuit de samenleving op het gebied van MVO.

Daarnaast lag in 2013 een sterke focus op
stakeholdermanagement. Cyclus streeft er naar
continu in dialoog te zijn met haar stakeholders, waaronder aandeelhouders, gemeenteraadsleden, opdrachtgevers,
medewerkers en leveranciers. De eerder ontwikkelde stakeholderplannen zijn in 2013 verder geïmplementeerd en de
externe oriëntatie is versterkt. Dit resulteerde onder meer in
factsheets voor alle opdrachtgevers waarvoor Cyclus de inzameling verzorgt, waarin de resultaten van de inzameling
gemeentespecifiek staan vermeld. Ook voerde Cyclus in 2013
een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uit, dat waardevolle
inzichten opleverde voor het verbeteren van de dienstverlening. Punten die er in het KTO positief uitsprongen zijn deskundigheid, verbondenheid en de klantrelatie. Verbeterpunten waren transparantie en betrokkenheid.

Meerwaarde Cyclus
Afvalbeheer

Beheer
openbare
ruimte

Beleid

Beleid

Advies

Advies

Uitvoering

Uitvoering

Nazorg

Nazorg

Profit
> Schaalvoordeel
>
>
>
>

People

Planet

> Sociale cohesie

> Milieudruk
>
>
>
>

Beeldkwaliteit
BOR specialist
DVO’s niet rigide
Integraal

Inspraak via
AVA en ARA

>
>
>
>

Afvalstoffen
Grondstoffen
Milieudoelstelling
Afvalpreventie
(voorlichting)

Uitkeringen
Werk: Hulp arbeidsintegratie
Werk: Lager opgeleiden
Werk: WSW
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PRODUCT EN PROFESSIE
Gemeenten stonden in 2013 voor de uitdaging enerzijds kostenbesparingen te realiseren en anderzijds invulling te geven
aan ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen, rekening houdend met het serviceniveau richting inwoners. Cyclus adviseerde haar opdrachtgevers over de wijze waarop zij hieraan
met betrekking tot afvalinzameling en BOR in de praktijk
invulling konden geven.
Integraal aanbod
De visie van Cyclus op integraal werken past goed in de oplossingsrichting waar opdrachtgevers naar op zoek zijn. Ten eerste biedt Cyclus op het gebied van afvalbeheer het complete
traject aan van advies over beleid en uitvoering tot en met
nazorg en service. Het onderbrengen van dit volledige traject
bij Cyclus resulteert voor opdrachtgevers in kwaliteitswinst en
kostenbesparingen. Dit is ook het geval bij het beheer van de
openbare ruimte, dat Cyclus integraal kan verzorgen. Omdat
de twee beleidsterreinen veel raakvlakken hebben, levert het
onderbrengen van beide productgroepen bij Cyclus voor
opdrachtgevers aanvullend kwaliteits- en financieel voordeel
op. Daarmee kan het integrale aanbod van Cyclus in belangrijke mate een antwoord bieden op de bezuinigingsvraagstukken waarmee gemeenten kampen. Verbeteringen die Cyclus
binnen de twee productgroepen doorvoerde, stonden vooral
in het teken van effectiever en efficiënter werken.
Afvalbeheer
Het vertrekpunt voor afvalbeheer was het eerder vastgestelde
Meerjarenbeleidplan Huishoudelijk afval 2009 – 2021 (MJBP).
Dit MJBP is feitelijk een regionale vertaling van het landelijk
afvalbeheerplan 2009 – 2021 (LAP2). Op verzoek van het
Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid (ARA) actualiseerde en
concretiseerde Cyclus het MJBP al in 2011 in een praktisch
visiedocument waarmee gemeenten hun afvalbeleid verder
kunnen (in)richten. Daarnaast verscheen in 2013 het landelijke programma Van Afval Naar Grondstof (VANG), dat inzet op
een transitie naar een circulaire economie. Mede naar aanleiding hiervan vond in ARA-verband kennisoverdracht en visievorming plaats over de wijze waarop deze grondstoffengedachte in de regio vorm kan krijgen, zonder concessies te
doen aan het serviceniveau voor inwoners. Het werken
met diftar, gespiegeld inzamelen,

containermanagement en het gebruik van ondergrondse verzamelcontainers vormden in deze discussie een belangrijke
rode draad.
Daarnaast had de inzameling van kunststof verpakkingsafval
in 2013 de aandacht van het ARA. In de in 2013 verschenen
‘Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022’ is bepaald dat
gemeenten met ingang van 2015 het ingezamelde kunststof
verpakkingsafval zelf moeten vermarkten. Gemeenten onderzoeken de mogelijkheden deze afzet in regionaal verband te
bundelen, in dit kader stelde Cyclus een startnotitie op om
hieraan invulling te geven. Ook schreef Cyclus een afwegingskader voor het al dan niet plaatsen van door Nedvang aangeboden bovengrondse containers voor het inzamelen van
kunststof verpakkingsafval. Uiteindelijk besloten vier
gemeenten deze containers te plaatsen.
Ook de afvalbrengstations kwamen in ARA-verband aan de
orde. Sinds 2012 is op de inzameling van grof huisvuil het activiteitenbesluit van kracht. Hierin staan 18 deelstromen
genoemd die gemeenten verplicht moeten scheiden. Cyclus
heeft de consequenties hiervan voor gemeenten inzichtelijk
gemaakt.
De jaarlijkse ARA-Excursie stond tot slot in het teken van de
inzameling van textiel, een thema waarover bij veel gemeenten
vragen bestaan. Tijdens de excursie werd een bezoek gebracht
aan Wieland Textiles in Wormerveer en verzorgde KICI een uitgebreide presentatie over de inzameling van deze fractie.
In 2013 heeft Cyclus geïnvesteerd in diverse instrumenten
voor de monitoring en sturing van lokaal afvalbeleid door
gemeenten. Zo ontwikkelde Cyclus een nieuwe factsheet,
waarin de resultaten van het afvalbeheer gemeentespecifiek
staan vermeld. Daarnaast voerde Cyclus voor diverse
opdrachtgevers een afvalsorteeranalyse uit, waarmee per
gemeente de samenstelling van het restafval in kaart werd
gebracht. Dit gaf opdrachtgevers inzicht in het scheidingsgedrag van inwoners en bood daarmee gerichte handvatten voor
de invulling van het lokale afvalbeleid. Tot slot werden diverse
voorlichtingsactiviteiten uitgevoerd, waaronder afvallessen
van Maarten Milieu op basisscholen, rondleidingen op het
afvalbrengstation, een uitdeelactie voor compost, Wecycle
acties op de afvalbrengstations en deelname aan duurzaamheidsmarkten in Gouda en Nieuwkoop. Daarnaast ontwikkelde Cyclus voor de doelgroep inwoners de regionale voorlichtingscampagne ‘I love afval scheiden’ over afvalpreventie en
afvalscheiding. Deze campagne is in 2014 van start gegaan.
In het kader van een renderend verdienmodel afvalinzameling, maakte Cyclus in 2013 opnieuw een efficiencyslag in haar inzamelorganisatie. Zo formuleerde zij
een aangescherpte visie op de inzameling en
optimaliseerde op grond daarvan de tactische
planning. Voor 2014 is voorzien in het verder
optimaliseren van de inzet van materieel.
Daarnaast werd in nauwe samenspraak
met opdrachtgevers de mechanisering
en containerisering verder doorgevoerd, onder meer door het invoeren
van container management systemen, het vervangen van minicontainers voor restafval door onder-

grondse containers en het invoeren van diftar. Concreet ging
het daarbij onder meer om een proef met omgekeerd inzamelen in Gouda, de start van diftar in Bergambacht, het invoeren
van een container management systeem in Waddinxveen en
het plaatsen van ondergrondse containers in Zuidplas. Uit de
uitgevoerde afvalsorteeranalyses blijkt dat dergelijke aanpassingen in de inzamelstructuur een positieve invloed hebben
op het inzamelgedrag van inwoners. Bovendien verbetert als
gevolg van deze maatregelen de effectiviteit van de ureninzet
van Cyclus verder.
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ORGANISATIE EN MIDDELEN
Het optimaliseren van de bedrijfsvoering heeft de voortdurende aandacht van Cyclus. Alleen door voortdurend te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en veranderende omstandigheden is het mogelijk blijvend te voldoen aan de verwachtingen
van opdrachtgevers. Effectief en efficiënt werken is daarbij
altijd het credo.
Aansturing
De aansturingsprincipes ‘operational excellence’, ‘procesgericht werken’ en ‘management by objectives’ fungeerden in
2013 onveranderd als kapstok voor een optimale bedrijfsvoering. Binnen dit aansturingsmodel werd in 2013 gestart met het
fasegewijs implementeren van het werken volgens processen,
zoals deze in 2012 zijn vastgelegd. Daarbij werd gestart met de
processen rondom ondergrondse containers. Daarnaast heeft
Cyclus het softwarepakket Clear geselecteerd als planningsinstrument voor de werkzaamheden bij afvalinzameling en reiniging. In 2013 werden de voorbereidingen getroffen voor de
implementatie, naar verwachting wordt het systeem in 2014 in
gebruik genomen. Daarnaast deed Cyclus onderzoek naar de
mogelijkheden die de GISIB software biedt om het BOR-areaal
op uniforme wijze in kaart te brengen en te houden. Als het
gaat om aansturing moet tot slot vermeld worden dat in 2013
extra is gestuurd op onderhoud aan voertuigen en schadepreventie.
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Beheer openbare ruimte
Effectiever en efficiënter werken was ook binnen de productgroep BOR een belangrijke doelstelling in 2013. Met de ingebruikname van het kwaliteitshandboek en de bijbehorende
beheer- en werkplannen is in dat verband een belangrijke stap
vooruit gezet. Daarnaast werd een instrument ontwikkeld om de
schouwresultaten beter inzichtelijk en toegankelijk te maken.
Op verzoek van de gemeente Gouda heeft Cyclus reeds in 2011
meegedacht over maatregelen in het beheer van de openbare
ruimte waarmee invulling kon worden gegeven aan de bezuinigingsopgave waar de gemeente voor stond. De destijds genomen maatregelen resulteerden in een daling van 10% ofwel €
1.071.000,- van de omzet van Cyclus met betrekking tot BOR,
maar bleken in 2013 niet toereikend. Daarom vroeg de gemeente Cyclus mee te denken over aanvullende maatregelen. Cyclus
heeft aangegeven daartoe in principe bereid te zijn, maar stelt
gezien haar verantwoordelijkheid voor de continuïteit van het
bedrijf grenzen aan die bereidheid. De gemeente Gouda en
Cyclus hebben daarom besloten een bindend advies te vragen
aan een college van bindend adviseurs over de omzetgarantie.
De resultaten van dit advies worden medio 2014 verwacht.

Wagenpark
De ingezette trend richting verdere automatisering en containerisering stelt eisen aan de samenstelling en uitrusting van
het wagenpark van Cyclus. Meer en meer vindt de inzameling
bijvoorbeeld plaats met behulp van boven- en zijladers. In het
licht van deze ontwikkelingen schafte Cyclus in 2012 een
nieuwe bovenlader aan, deze werd in 2013 geleverd. Daarnaast werd in 2013 een extra smalspoor achterlader aangeschaft. Ook in het wagenpark voor het beheer van de openbare ruimte en reiniging werd met de aankoop van een zestal
voertuigen geïnvesteerd. In alle gevallen betrof het vervanging van afgeschreven voertuigen.
Huisvesting
De huisvesting van Cyclus moet als strategisch bedrijfsmiddel
optimaal bijdragen aan het functioneren van de organisatie en
de bedrijfsvoering ondersteunen. Daarom verhuist Cyclus in
2015 naar een nieuwe locatie op bedrijventerrein Gouwe Park
in de gemeente Zuidplas. Nadat eind 2012 de aanbesteding
van de nieuwbouw was aangekondigd, selecteerde Cyclus uit
de inschrijvingen een aantal partijen dat een aanbieding voor
het ontwerp en de realisatie mocht doen. Dat resulteerde uiteindelijk in een viertal aanbiedingen, die in juni 2013 werden
beoordeeld. In november 2013 werd de opdracht definitief
gegund aan Ballast Nedam. Als gevolg van een bezwaarprocedure tegen de gunning liep de projectplanning enige vertraging op. Naar verwachting zal de eerste paal medio 2014
geslagen worden, de verhuizing is voorzien voor de zomer van
2015. In 2013 startte Cyclus reeds diverse interne projecten ter
voorbereiding op de verhuizing.
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Op de twee overlaadstations van Cyclus in Alphen aan den
Rijn en Gouda vond in 2013 groot onderhoud plaats conform
de opgestelde meerjarenplanning. Parallel daaraan vonden
klein onderhoud en diverse logistieke aanpassingen plaats op
de huidige locaties van Cyclus. Dit was noodzakelijk omdat
deze locaties niet meer voldoen aan de eisen die de huidige
bedrijfsvoering stelt. De uitgevoerde maatregelen maken
het mogelijk op deze tijdelijke locaties tot aan
de verhuizing in 2015 effectief en efficiënt te kunnen blijven werken.

tificeerd met het Keurmerk Drempelvrij, dat garant staat voor
een goede toegankelijkheid van webtoepassingen voor mensen met een (visuele) beperking.
Tot slot ging in 2013 het project veiligheidscultuur van start,
een belangrijk middel om het veiligheidsbewustzijn in de
organisatie en de veiligheid in het algemeen te vergroten. Het
betreft een landelijk project dat de Verenging Afvalbedrijven
haar leden aanbiedt. In workshops voor alle medewerkers zijn
verbeterpunten met betrekking tot veilig werken geïnventariseerd, op grond waarvan het actieplan ‘Vakmensen Werken
Veilig’ is vastgesteld. De uitvoering daarvan startte in 2013 en
krijgt in 2014 een vervolg. Om het belang van structurele aandacht voor veilig werken in de organisatie te bekrachtigen,
stelde de directie begin 2014 de beleidsverklaring veilig
werken vast.
Risicomanagement
In 2010 is strategisch risicomanagement binnen
Cyclus opgezet om tot een meer effectieve wijze
van besturen en beheersen te komen. Strategisch risicomanagement dient als managementinstrument voor het monitoren van de
belangrijkste strategische risico’s en de werking van de beheersingsmaatregelen.
In 2013 heeft een herijking van het strategisch risicoprofiel plaatsgevonden. Dit maakt
onderdeel uit van het risicomanagementproces, waarin is beschreven dat periodiek een
herijking van het profiel plaats dient te vinden. Reden voor de timing (voorjaar 2013) is
dat Cyclus aan de vooravond staat van het actualiseren van het strategisch bedrijfsplan. Met het
herijkte risicoprofiel beoogt de organisatie de strategie, risico’s (bedreigingen en kansen) en de aanwezige beheersingsmaatregelen op elkaar af te stemmen.
Aanvullend op de herijking van het strategisch risicoprofiel
is tevens de risicobereidheid nader gedefinieerd. De risicobereidheid omvat de vraag hoeveel risico een organisatie bereid
is te nemen in relatie tot de te bereiken doelstellingen.

Kwaliteit, Arbo en Milieu
Structurele aandacht voor Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)
aspecten is bij Cyclus integraal onderdeel van het managementsysteem. De huidige en toekomstige vragen, eisen, verwachtingen en belangen van stakeholders vormen een
belangrijke basis voor dit systeem.
Cyclus streeft onder andere naar marktconforme certificering
en/of erkenning van haar managementsysteem. In dit kader
werd het systeem in 2013 gecertificeerd volgens ISO
9001:2008. Deze certificering geldt voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de regio’s Midden-Holland en
Rijnstreek en omgeving. Met dit certificaat toont Cyclus aan
dat haar managementsysteem voldoet aan strenge internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Op termijn streeft Cyclus er naar het systeem voor haar gehele
dienstverlening te laten certificeren. In 2013 vond voor de
gehele dienstverlening de hercertificering volgens VCA**
2008/5.1 plaats. Daarnaast is de digitale afvalkalender gecer-
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Risicomanagement is erop gericht de organisatie bewust te
maken van zowel interne als externe risico’s die ertoe kunnen
leiden dat de gestelde doelstellingen niet worden behaald en
de strategie daarom niet (volledig) kan worden gerealiseerd.
De perspectieven die bij het risicomodel worden gehanteerd
zijn:
• Financiën
• Interne processen
• Klanten
• Markt en concurrentiepositie
• Medewerkers
Samenvattend kan worden gesteld dat de blootstelling aan
strategische risico’s met een externe focus (markt/klant) in
2013 in grote lijnen gelijk is gebleven ten opzichte van 2010. De
blootstelling aan strategische risico’s met een interne focus
(financiën, medewerkers) is verminderd in deze periode.

Een aantal verklaringen voor de verschuiving van het risicoprofiel in het algemeen is:
• De belangen van de aandeelhoudende gemeenten zijn verder uiteen gelopen. Dit maakt het voor Cyclus lastig te werken volgens het huidige (regionale) samenwerkingsmodel
en haar commerciële doelstellingen te realiseren.
• Gemeenten hebben te maken met een grotere druk op budgetten en voeren kostenbesparingen door. De druk om
diensten aan te bieden tegen lagere tarieven wordt hierdoor groter voor Cyclus. De tarieven zijn ten opzichte van
2010 al substantieel verlaagd.
• De arbeidsmarkt is verbeterd ten opzichte van 2010 en er is
geïnvesteerd in de medewerkers van Cyclus. Door vertrek,
aanname en opleiding van medewerkers worden de risico’s
op dit gebied lager beoordeeld.
• Er is meer inzicht in kosten en risico’s van grote projecten en
strategische besluiten. Hierdoor worden projecten beter
beheerst.

MEDEWERKERS
In de branche waarin Cyclus actief is, volgen vakinhoudelijke
ontwikkelingen elkaar snel op. Denk bijvoorbeeld aan mechanisering en containerisering, het werken op beeldkwaliteit en
het werken volgens beheer- en werkplannen. Als gevolg hiervan krijgen werkzaamheden een complexer karakter en worden steeds hogere eisen aan de competenties en het vakmanschap van medewerkers gesteld. Daarnaast hanteert Cyclus
een hoge standaard als het gaat om het realiseren van maatschappelijk rendement. Deze dynamische werkomgeving vereist een pro-actief personeelsbeleid, waarin een grote rol is
weggelegd voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers.

Formatie
In 2013 was de formatie van Cyclus zowel in kwantitatief als
kwalitatief opzicht op orde. Het personeelsbeleid was derhalve gericht op het verder versterken en ontwikkelen van het
team, gericht op flexibele inzetbaarheid, up-to-date zijn en
vitaal werknemerschap.
In 2013 waren gemiddeld 181 medewerkers in dienst van
Cyclus, waarvan 38 parttime. Het gemiddelde aantal fte’s in
2013 bedroeg 173. In totaal traden 12 mensen bij Cyclus in
dienst, 11 medewerkers verlieten het bedrijf. Voor de flexibele
schil in de uitvoering maakte Cylus in 2013 gebruik van gemiddeld 62 (fte) uitzendkrachten per dag. De gemiddelde leeftijd
van de vaste medewerkers bij Cyclus bedroeg in 2013 46 jaar.
Voor de productgroep afvalbeheer werkte Cyclus ook in 2013
intensief samen met uitzendorganisatie Luba. Uitzendkrachten namen deel aan een inwerktraject, kregen een persoonlijke mentorchauffeur toegewezen en kregen waar nodig aanvullende scholing. Deze aanpak stelde uitzendkrachten in
staat snel een goede bijdrage te leveren aan de prestaties van
Cyclus. Via dit traject kregen 13 flexkrachten substantiële
scholing en/of nieuwe werkervaring aangeboden. In 2014
wordt het contract voor de inhuur van flexkrachten opnieuw
aanbesteed.
Voor de productgroep beheer van de openbare ruimte werkte
Cyclus intensief samen met SW-bedrijf Promen. Dagelijks
leverden zo’n 70 medewerkers van Promen onder begeleiding
van Cyclus een vakgerichte bijdrage aan het dagelijks onderhoud en beheer van de openbare ruimte in Gouda. Zij vervulden hiermee een belangrijke maatschappelijke taak en namen
actief deel aan het arbeidsproces.
Daarnaast bood Cyclus 7 leerlingen van uiteenlopende opleidingen en opleidingsniveaus werkervaringsplaatsen aan en
bood in het kader van reclasseringstrajecten 11 mensen een
werkplek.

Personele kengetallen
Personele kengetallen

2013

2012

2011

2010

2009

183

182

178

170

159

38

35

29

32

29

173

175

172

167

151
22

Medewerkers
- aantal medewerkers
- aantal parttimers
- aantal FTE’s
Verloop
- in dienst

12

25

28

21

- uit dienst

11

21

20

10

10

Ziekteverzuim (in procenten)

6,6

6,5

6,5

6,0

6,7
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Duurzame inzetbaarheid
In 2013 ontwikkelde Cyclus het programma ‘Gezond werken,
gezond leven’, gericht op vitale medewerkers die duurzaam
inzetbaar zijn en blijven. Concreet gaat het er daarbij om dat
medewerkers up to date zijn (kennis en vaardigheden), in
beweging zijn, energiek zijn en in contact met anderen staan.
Met het programma wil Cyclus medewerkers motiveren om
zelf structureel aandacht te besteden aan deze aspecten van
gezond werken en gezond leven. Maatregelen om hieraan
invulling te geven, worden waar mogelijk door Cyclus gefaciliteerd. Op deze manier beoogt het programma bij te dragen
aan gezonde en gemotiveerde medewerkers die optimaal
presteren en daarmee het ziekteverzuim terug te dringen.
Concrete doelstellingen en activiteiten worden jaarlijks in een
jaarplan vastgelegd. Middels een intensieve communicatiecampagne, met een maandelijkse nieuwsbrief en diverse thema-acties, worden medewerkers geënthousiasmeerd deel te
nemen aan het programma.
In het kader van duurzame inzetbaarheid volgden in 2013
daarnaast 7 medewerkers een intern omscholingstraject en
kregen 5 medewerkers een andere functie. Ook vonden 10
intensieve re-integratietrajecten plaats.
Leren en ontwikkelen
De in voorgaande jaren geïntroduceerde persoonlijke evaluatiesystematiek ‘PE-Cyclus’ werd in 2013 opnieuw toegepast en
is inmiddels gemeengoed geworden. De sterke focus op doelgericht werken en resultaatgericht evalueren sluit goed aan
bij de koers van Cyclus en levert derhalve belangrijke meerwaarde voor het bedrijf.
Een ander belangrijk HRM-instrument om medewerkers te
ondersteunen bij het realiseren van hun bijdrage aan de
bedrijfsdoelstellingen is de Cyclus Academie, hét platform
voor leren en ontwikkelen. Daarbij is aandacht voor reguliere
vakcursussen om het vakmanschap te vergroten en te onderhouden, voor verdieping en verbreding om een flexibele inzet
mogelijk te maken en voor het realiseren van persoonlijke

ontwikkelingsdoelen. Van de 183 medewerkers in vaste dienst
van Cyclus, hebben 130 medewerkers een opleiding, training
of bijscholing gevolgd in 2013. Daarnaast hebben 35 flex- en
inhuurkrachten een opleiding gevolgd. In totaal is er 2907 uur
aan opleidingen gevolgd, hetgeen een toename betekent van
meer dan 50% ten opzichte van 2012.
Een belangrijk opleidingstraject in 2013 was de opleiding
‘Visitekaartje van Cyclus’ voor chauffeur/beladers, waarin rijcoaching gecombineerd werd met een training in communicatieve vaardigheden en het omgaan met agressie. In totaal
volgden 30 medewerkers het onderdeel rijcoaching en 48
medewerkers het onderdeel omgaan met agressie. Uit de evaluatie blijkt dat de opleiding heeft geresulteerd in minder
meldingen en betere communicatie over incidenten.
Daarnaast werd in 2013 onder de vlag van de Cyclus Academie
het Management Development programma voor managers en
leidinggevenden uitgevoerd. Hierin stonden de volgende thema’s centraal: het werken aan een collectieve ambitie en een
aanspreekcultuur.
Medewerkerstevredenheid
In 2012 voerde Cyclus een medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) uit. De verbeteracties die hieruit voorvloeiden
werden in 2013 opgenomen in de jaarplannen van de verschillende afdelingen. Deze hadden met name betrekking op het
verbeteren van de samenwerking tussen de teams en afdelingen en de betrokkenheid van medewerkers bij de meer strategische ontwikkelingen. Tot de uitgevoerde acties behoorden
onder meer het instellen van een Management Overleg (MO),
het uitvoeren van een Management Development traject en
het vier keer per jaar uitgeven van een factsheet voor alle
medewerkers met belangrijke organisatie-informatie. Uit de
evaluatie van het actieplan blijkt dat 80 procent van de actiepunten eind 2013 geheel of gedeeltelijk was uitgevoerd. De
voor 2014/begin 2015 geplande herhaling van het MTO moet
uitwijzen welk effect de uitvoering van het actieplan heeft
gehad op de medewerkertevredenheid.

Leeftijdsopbouw bij Cyclus
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Overige personeelszaken
Cyclus kent een Klokkenluidersregeling en een Regeling
Ongewenste Omgangsvormen. De bedoeling van de eerstgenoemde regeling is dat misstanden kunnen worden
aangekaart. De tweede regeling is bedoeld om
ongewenst gedrag op het werk bespreekbaar te
maken. In 2013 is geen gebruikgemaakt van
beide regelingen. Ook is geen beroep
gedaan op de vertrouwenspersoon.
Het ziekteverzuimpercentage
bedroeg in 2013 6,6%. Daarbij is
onderscheid te maken in enerzijds kort verzuim en anderzijds middellang en langdurig verzuim. Mede door de strakke uitvoering van het verzuimbeleid, met veel aandacht voor
preventief sturen, is er goede grip op het kort verzuim. Bij
middellang en langdurig verzuim blijven de individuele dossiers veel maatwerkinterventies vragen van het sociaal
medisch team, dat bestaat uit de afdeling Personeel & Organisatie, de leidinggevende en de bedrijfsarts. Het gaat daarbij
veelal om het ondersteunen van medewerkers die een hulpvraag hebben met betrekking tot de balans tussen fysieke,
mentale en privézaken.

MEDEZEGGENSCHAP
De Ondernemingsraad (OR) kende in 2013 ten opzichte van
2012 een ongewijzigde samenstelling. De OR bestond derhalve uit zes leden en had drie vacatures, waarmee aan de wettelijke bezettingsregels werd voldaan. In totaal vergaderde de
OR negen keer plenair. Daarnaast vond zeven keer overleg
plaats met de algemeen directeur over de algemene gang van
zaken binnen de onderneming en de belangrijke directiebesluiten.
In 2013 was het traject ‘Strategie en Governance’ een belangrijk thema voor de OR. Zo nam een vertegenwoordiging van de
OR deel aan het mini-symposium dat in december over dit
thema werd georganiseerd. In verband met deze bijeenkomst
werd de jaarlijkse gedachtewisseling van de OR met het directieteam en de Raad van Commissarissen naar begin 2014 verplaatst. Daarnaast voerde de OR in 2013 de acties uit die
voortkwamen uit het medewerkertevredenheidonderzoek.
Om haar rollen en taken beter over het voetlicht te brengen en
de communicatie met haar achterban te intensiveren, publiceerde zij regelmatig artikelen in het personeelsblad en
schoof aan bij de werkoverleggen van de diverse afdelingen.
Tot slot volgde de OR de ontwikkelingen rondom de nieuwe
huisvesting van Cyclus in 2013 op de voet.
De arbocommissie van de OR bleef in 2013 gehandhaafd en
ondersteunde de KAM-adviseur Arbo en Milieu als trekker van
het project Veiligheidscultuur. In dit kader vergaderde de
commissie vier keer in aanwezigheid van de KAM-adviseur
Arbo en Milieu.
Belangrijke thema’s voor de OR in 2014 zijn de Strategie en
Governance van Cyclus, de nieuwe huisvesting en het veiligheidscultuurproject. Tevens zullen in 2014 verkiezingen voor
de OR plaatsvinden.

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 houdt in
dat de financiële ruimte die ontstaat door de positieve ontwikkeling van de onderneming wordt vertaald in verlaging van
tarieven, 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 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.
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Ontwikkeling aandeelhoudersrendement (in duizenden euro’s)
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In bovenstaande grafiek is de ontwikkeling van het aandeelhoudersrendement in relatie tot de gerealiseerde bedrijfswinst over de afgelopen 5 jaren zichtbaar gemaakt. Duidelijk
is dat waar de winst enige fluctuaties laat zien, het aandeelhoudersrendement in de periode 2009-2013 geleidelijk is blijven stijgen. Dit verschil 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 de multilaterale samenwerkingsovereenkomst (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.
Resultaat 2013
Het boekjaar 2013 van Cyclus is afgesloten met een winst van
€ 1.144.000. De winst nam ten opzichte van 2012 toe met
€ 408.000, of 55,4%. Dit resultaat wordt gedragen door verschillende activiteiten en kan als volgt aan die activiteiten
worden toegerekend:

Afvalverwerking
Inzameling & reiniging
Beheer openbare ruimte
Overige resultaten1 en
financieringsresultaat
Deelneming Cyclus Elmina
Totaal

2013
nihil
632.000 €
644.000 €

2012
nihil
372.000
165.000

€ -/- 132.000 €
€
- €
€ 1.144.000 €

186.000
13.000
736.000

€
€

Afvalverwerking
De afvalverwerkingactiviteiten worden tegen kostprijs in rekening gebracht aan de deelnemende gemeenten.
De omzet afvalverwerking is ten opzichte van het verslagjaar
2012 met 4,4% gedaald (2012: daling met 26,4%) tot
€ 9.609.000 door een afname van de verwerkte hoeveelheid
huishoudelijk afval. Onderdeel van de omzet zijn de ontvangen papiervergoedingen die ten gunste komen van de
gemeenten en verantwoord zijn onder de rubriek ‘verwerking
overige afvalstoffen’.
Inzameling & reiniging
De omzet inzameling & reiniging daalde ten opzichte van 2012
met € 1.436.000 (2012: stijging € 661.000). Deze daling wordt
per saldo veroorzaakt door minder verkopen van ondergrondse containers, de beëindiging van inzamelovereenkomsten
met twee gemeenten, nieuw afgesloten inzamelovereenkomsten tegen lagere tarieven en compensatie voor gestegen
prijzen.
Het resultaat steeg met 69,9% tot € 632.000, ofwel 4,0% van
de omzet (2012: 2,1%). Deze stijging is onder meer een gevolg
van lagere eenmalige kosten in 2013 (dan in 2012), kostenbesparingen en minder materieelkosten door een efficiëntere
planning en inzet van middelen.
Een deel van het resultaat is ook in 2013 weer gebruikt voor
verdere verlaging van tarieven. Doel van deze tariefsverlagingen is vergroting van de marktconformiteit en verbetering van
de concurrentiepositie. De structurele verlaging van de tarieven sedert 2003 voor verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen voor aangesloten gemeenten bedraagt in 2013 in
totaal ca. € 2.516.000 (2012: € 2.246.000).
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,
optimalisatie van processen etc.
In 2013 is de dienstverleningsovereenkomst met twee
gemeenten met ingang van 1 april beëindigd. Voor het verlies
uit het lopende contract als gevolg van het deels niet kunnen
inzetten van beschikbaar materieel en personeel is ultimo
2012 een voorziening gevormd van € 185.000, die in 2013 is
aangewend. De verwachting is dat betreffend materieel en
mensen vanaf 1 januari 2014 op basis van de nieuwe afvalkalenders wel inzetbaar zullen zijn.
Beheer openbare ruimte
De omzet beheer openbare ruimte steeg ten opzichte van
2012 met 4,8% tot € 10.870.000. Deze stijging is een gevolg
van meer eenmalige opdrachten en compensatie voor gestegen prijzen (2012: daling 10,1%).
Het resultaat steeg met € 479.000 tot € 644.000, ofwel 5,9%
van de omzet (2012: 1,6%). Deze stijging is voornamelijk het
gevolg van aanpassingen van de kostenstructuur aan de door
bezuinigingen gedaalde omzet, resultaten op eenmalige
opdrachten en gepleegde voorzieningen in het boekjaar 2012
die in het boekjaar 2013 niet noodzakelijk waren.
Ultimo 2013 is een voorziening getroffen in verband met
verplichtingen die voortvloeien uit de dienstverleningsoverkomst inzake het beheer van de openbare ruimten. De verplichtingen betreffen met name nog uit te voeren onderhoud
1
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De rubriek overige resultaten betreft resultaten van activiteiten die niet
specifiek aan een van de hoofdactiviteiten kunnen worden toegerekend.

dat in 2013 (nog) niet is uitgevoerd en werkzaamheden die op
basis van uitgevoerde inspecties noodzakelijk worden geacht
om te kunnen (blijven) voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. Deze werkzaamheden worden naar verwachting
in de loop van 2014 uitgevoerd.
Overige resultaten en financieringsresultaat
Het overig resultaat en het financieringsresultaat daalt in
2013 met € 318.000 naar negatief € 132.000 (2012: daling
€ 123.000). Deze daling is onder meer het gevolg van extra
rentekosten door een vertraagde afname van de grond voor
de nieuwbouw - mede door vertraging in de aanbestedingsprocedure - (€ 214.000), een bereidstellingsprovisie voor het
niet opgenomen deel van de bancaire financiering (€ 27.000)
en minder resultaten op middelen door lagere verkopen van
reeds afgeschreven materieel (€ 56.000).
De rentebaten op voorschotbetalingen van gemeenten voor
Cyclus Afvalverwerking (CAF) worden direct ten gunste van de
gemeenten geboekt en zijn daarom niet in de resultaten meegenomen.
Deelneming Cyclus Elmina
Cyclus heeft in het boekjaar 2013, zoals gepland, de resterende 10% van de aandelen geleverd. Daarmee is ook formeel
een einde gekomen aan de betrokkenheid van Cyclus bij het
project in Elmina, Ghana.
Financiële positie
Het balanstotaal nam in het boekjaar 2013 toe met 6,3% tot
€ 22.131.000 (2012: toename 12,6%). Deze toename is het
gevolg van investeringen in ondergrondse containers, wagenpark en huisvesting. Het eigen vermogen komt uit op 59,2%
van het balanstotaal (voor resultaatbestemming) ten opzichte
van 59,0% ultimo 2012.
In het kader van het nieuwbouwproject heeft Cyclus eind 2012
een perceel grond aangekocht in het Gouwepark voor een
bedrag van circa € 4,0 miljoen. De feitelijke levering van de
grond heeft begin 2014 plaatsgevonden. In 2013 zijn ontwerp
en bouw van de nieuwe huisvesting aanbesteed. De totale
investering is - voor zover verplichtingen zijn aangegaan en nog
niet geactiveerd - in de jaarrekening verantwoord als niet uit de
balans blijkende verplichting.
Begin 2013 heeft Cyclus een nieuwe financieringsovereenkomst
gesloten met Bank Nederlandse Gemeenten in de vorm van een
rekening-courantfaciliteit ter grootte van € 11 miljoen. Van deze
faciliteit is € 8 miljoen geëtiketteerd als financiering voor de
nieuwbouw. Het overige is bestemd voor werkkapitaalfinanciering.
Het balanstotaal zal, als gevolg van deze wijze van financieren,
afnemen omdat benodigd lang vreemd vermogen wordt gesaldeerd met beschikbare liquiditeiten en ontvangen voorschotten.
Indien bij de berekening van de solvabiliteit rekening wordt
gehouden met de begrote investeringen uit hoofde van de
nieuwbouw ter grootte van € 14,1 miljoen, zoals opgenomen
onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen, en de
financiering in rekening-courant, komt de solvabiliteit uit op ca.
50,9% (2012: 45,9%).
De solvabiliteit neemt toe als gevolg van het lagere balanstotaal.
In de oorspronkelijke plannen, waarbij rekening was gehouden
met een langlopende lening voor een deel van de investering,

zou de solvabiliteit na nieuwbouw uitkomen rond de 40%. Indien
rekening wordt gehouden met een langlopende financiering
(i.c. van € 8.000.000) komt die solvabiliteit uit op 43,5%.
De kaspositie van de onderneming zal in de komende jaren
onder meer worden aangewend ter financiering van investeringen, en worden gesaldeerd met vreemd vermogen middels
de financiering in rekening-courant. Ook zijn middelen nodig
ter financiering van de toenemende vraag naar werkkapitaal
als gevolg van veranderde betalingsvoorwaarden in nieuw
afgesloten overeenkomsten.
Cyclus stelt voor, over het boekjaar 2013 een dividend uit te
keren van € 0,78 per aandeel. De totale dividenduitkering
bedraagt € 356.000.
Financiële risico’s
De gemeente Gouda en Cyclus hebben besloten een bindend
advies te vragen aan een college van bindend adviseurs over
de omzetgarantie met betrekking tot de dienstverleningsovereenkomst Beheer Openbare Ruimte. De resultaten van dit
advies worden medio 2014 verwacht. De impact van dit advies
is op dit moment nog niet te bepalen.
Cyclus loopt renterisico over de rentedragende kredietfaciliteit zodra deze kredietfaciliteit benut wordt. Met betrekking
tot de kredietfaciliteit van de kredietinstelling heeft Cyclus
N.V. ultimo 2013 geen derivatencontracten afgesloten. Daarnaast heeft Cyclus geen significante concentraties van kredietrisico. Verkoop vindt plaats aan afnemers die voldoen aan
de kredietwaardigheidstoets van Cyclus.
In januari 2013 heeft Cyclus met één bank een kredietfaciliteit
afgesloten. Voor zover noodzakelijk, zijn nadere zekerheden
verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteit. Per
ultimo 2013 is de rekening-courant kredietfaciliteit van
€ 11.000.000 nog niet benut. Voorts beschikt de onderneming
per ultimo 2013 over € 9.681.000 aan liquide middelen.
Toekomstige ontwikkelingen
De afgelopen jaren hebben voor Cyclus in het teken gestaan
van de ontwikkeling van diftar en containermanagement alsmede digitaal schouwen. Voor 2014 zijn verder geen activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling gepland.
Daarnaast verwacht Cyclus geen substantiële wijzigingen met
resultaatimpact in haar dienstverleningsovereenkomsten met
betrekking tot afvalinzameling en reiniging. Eventuele wijzigingen in de omzetgarantie inzake de dienstverleningovereenkomst Beheer Openbare Ruimte kan op termijn gevolgen
hebben voor de rentabiliteit van de onderneming. Gegeven
deze situatie is de verwachting dat de vaste personele formatie niet zal worden uitgebreid.
Op dit moment is Cyclus vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Deze vrijstelling zal mogelijk verdwijnen nu er door de
staatssecretaris van Financiën voorstellen zijn gedaan voor
nieuwe wetgeving ter zake. Vooralsnog is nog onduidelijk wat
de impact van deze voorstellen is voor Cyclus. De verwachting
is dat nieuwe wetgeving wordt aangenomen in 2015 en voor
het eerst van kracht is voor het boekjaar 2016.
Onderdeel van de discussie over strategie en governance is
een onderzoek naar de voordelen van de invoering van een
kostprijsplus model. Een eventuele invoering van zo’n model
kan gevolgen hebben voor de hoogte van het toekomstige
resultaat.

cyclus jaarverslag 2013

19

20

BERICHT VAN DE RAAD
VAN COMMISSARISSEN
Evenals in 2012 was de Commissie Governance in 2013 een
belangrijk aandachtspunt voor de Raad van Commissarissen
(RvC). Begin 2013 formuleerde deze commissie een aantal
conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de gewenste
strategie en governance voor Cyclus. Naar aanleiding hiervan
lieten RvC en bestuur adviesbureau IPR Normag onderzoeken
hoe tot verbeteringen te komen. Uit dit onderzoek volgde de
conclusie dat een evenwichtiger businessmodel van belang is
voor Cyclus. De onderzoekers presenteerden een spectrum
van mogelijke modellen, met aan de ene kant een volledig
autonome organisatie en aan de andere kant een model van
opdrachtgestuurd samenwerken. Na uitvoerig beraad stelde
de RvC de AVA voor om begin 2014 een intentiebesluit te
nemen en te kiezen voor een model van opdrachtgestuurd
samenwerken.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft in grote
meerderheid het intentiebesluit genomen om te kiezen voor
het model van opdrachtgestuurd samenwerken en hiermee
ingestemd dit model verder uit te werken teneinde een definitief besluit te kunnen voorbereiden. Tevens is ermee ingestemd dat de Commissie Governance als begeleidingsgroep
voor het vervolgtraject fungeert.
Uiteraard besprak de RvC daarnaast ook de meer gebruikelijke zaken, waaronder het (meerjaren)investeringsplan, de
meerjarenbegroting, de financiële kwartaalrapportages, de
toepassing van Code Tabaksblat, het jaarverslag en de jaarrekening over 2012 en de begroting voor 2014. In totaal vergaderde de RvC in 2013 zes keer regulier in aanwezigheid van de
algemeen directeur. De jaarlijkse brainstormsessie tussen
RvC, directieteam en ondernemingsraad stond in 2013 in het
teken van de strategie en governance van Cyclus. Voorts
heeft de op voordracht van de ondernemingsraad benoemde
commissaris overleg gehad met de ondernemingsraad.
In 2013 zijn twee vergaderingen van de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders (AVA) gehouden. Hierin werden onder
meer de jaarrekening en winstbestemming 2012 vastgesteld
en werd de omgang met de gedragsregels uit de Code Tabaksblat besproken. Uiteraard vormde daarnaast de strategie en
governance van Cyclus een belangrijk gespreksonderwerp. Op
voorstel van de RvC besloot de AVA bovendien de vergoeding
van de commissarissen met ingang van 2013 te koppelen aan
de maximum bezoldiging voor bestuurders, zoals bepaald in
de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector’ (WNT). Tot slot nam de algemeen
directeur de AVA zoals gebruikelijk mee in het bedrijfsplan en
de toekomststrategie van Cyclus.

Voorstel vaststellen jaarrekening en winstbestemming
De door het bestuur opgemaakte en door de commissarissen
mede ondertekende jaarrekening over 2013 gaat vergezeld
van alle wettelijk vereiste aanvullende gegevens en het door
het bestuur opgemaakte directieverslag. De jaarrekening is
voorzien van een goedkeurende verklaring d.d. 23 mei 2014
van Baker Tilly Berk overeenkomstig artikel 34 van de statuten. De winst van de vennootschap over 2013 bedraagt
€ 1.144.000.
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 een bepaald minimum te boven gaat. Dit minimum
betreft een door de AVA te bepalen percentage van het balanstotaal en is in 2004 vastgesteld op 40%. Aangezien het eigen
vermogen aan dit minimum voldoet, wordt voorgesteld om de
winst als volgt te bestemmen:
Winst over het boekjaar 2013
Voorstel uit te keren dividend:
456.855 aandelen à € 0,78 per aandeel
Toe te voegen aan de overige reserves

€ 1.144.000
€
€

356.000
788.000

Met inachtneming van de statuten stellen wij de AVA voor:
• de hierbij aangeboden jaarrekening 2013 vast te stellen;
• de algemeen directeur van Cyclus en de Raad van Commissarissen te dechargeren voor het in 2013 gevoerde bestuur,
respectievelijk het gehouden toezicht;
• ermee in te stemmen dat een gedeelte van de winst over
2013 conform het vastgestelde dividendbeleid* als dividend wordt uitgekeerd;
• ermee in te stemmen dat de resterende winst wordt
bestemd voor tariefsverlaging.
Samenvattend constateert de RvC 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 in combinatie met de aanwezige
kennis en kunde een goede basis vormt voor een verdere
positieve ontwikkeling van het bedrijf.
Raad van Commissarissen
J.H.A.A. Prins,
voorzitter
Gouda, 23 mei 2014

* Met de notitie ‘Eigen vermogen, solvabiliteit, investeringen en reservering bedrijfswinst Cyclus’ d.d. 3 september 2010 werd het eerder vastgestelde Financieel- en
dividendbeleid van 29 mei 2009 door de AVA herbevestigd. Dit houdt in dat de winstbestemming jaarlijks bestaat uit een “mix” voor de componenten eigen vermogen (minimaal 40%), investeringen en/of tariefsverlagingen en dividend. Daarbij is aangegeven dat voor een bedrijf met het karakter en risicoprofiel van Cyclus een
rendement op het geïnvesteerd kapitaal past als volgt: maximaal het rendement op staatsobligaties, vermeerderd met 1% risicovergoeding. Bestuur en RvC zien
thans geen aanleiding daarvan af te wijken.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013, VOOR RESULTAATBESTEMMING

ACTIVA

toelichting

BEDRAGEN IN DUIZENDEN EURO’S

Immateriële vaste activa
Onderzoek en ontwikkeling

1

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Containers
Wagenpark
Overige vaste bedrijfsmiddelen
Vaste bedrijfsmiddelen in ontwikkeling

2
2
2
2
2

31 december 2013

31 december 2012

-

2.475
3.227
3.281
363
796

64

2.548
2.622
3.475
476
190
10.142

Financiële vaste activa
Deelneming in groepsmaatschappijen

3

-

9.311

-

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

4

5

6
7

-

257

343

751
487
813
9.681

1.300
370
1.489
7.945

Totaal

11.989

11.447

22.131

20.822

PASSIVA
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agio
Wettelijke reserves
Overige reserves
Resultaat boekjaar

Voorzieningen

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

Totaal

8
9
10
11

3.198
813
7.950
1.144

12

13

14

3.198
813
64
7.479
736
13.105

12.290

2.088

1.793

3.049

3.027

1.504
503
1.882

765
447
2.500
6.938

6.739

22.131

20.822
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2013

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

toelichting

BEDRAGEN IN DUIZENDEN EURO’S

1
2
3
4

2013
9.609
15.924
10.870
262

Aandeel resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen

24

10.051
17.360
10.374
329
36.665

5
6
7
8

17.576
9.957
1.451
6.405

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

2012

9
9

19.633
9.735
1.483
6.670
35.389

37.521

1.276

593

117
249-

130
1321.144

10

38.114

130
723

-

13

1.144

736

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2013
BEDRAGEN IN DUIZENDEN EURO’S

2013
Saldo liquide middelen begin boekjaar

7.945

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

1.276
1.451
1.194
199
295
132-

Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

2.22911
-

Uitkering dividend
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Saldo liquide middelen einde boekjaar

2012
5.909

593
13
1.483
405865
1.101
130
4.283

3.780

2.109648
87
2.218-

329-

1.374-

370329-

9.681

370-

7.945
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING		
			
BESCHRIJVING ACTIVITEITEN
Algemeen
Cyclus, gevestigd aan de Goudkade 23 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 veertien 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.
Beheer openbare ruimten
Cyclus heeft in het boekjaar 2006 een begin gemaakt met de
uitvoering van de, in het kader van het verbrede takenpakket,
in 2005 met de gemeente Gouda gesloten overeenkomst voor
het beheer van de openbare ruimte. Dit beheer omvat met
name het verzorgen van het dagelijks onderhoud in de openbare ruimte en alles wat daar mee samenhangt.
In het kader van deze overeenkomst zijn 65 medewerkers van
de voormalige Dienst Beheer van deze gemeente in dienst
getreden bij Cyclus en zijn activa (voertuigen en gereedschappen) en lopende overeenkomsten - voor zover relevant - overgenomen van de gemeente.

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 winst- en 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
lineaire 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.

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 in de jaarrekening opgenomen vergelijkende cijfers zijn
ontleend aan de jaarrekening 2012. Ter verbetering van het
inzicht zijn de vergelijkende cijfers, waar nodig, geherrubriceerd.
Transacties met verbonden partijen
Cyclus realiseert het grootste gedeelte van haar omzet bij de
veertien 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.
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Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde,
voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor
het risico van oninbaarheid.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of
feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan,
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze
is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde met uitzondering van de jubileumvoorziening, deze wordt opgenomen tegen contante waarde.
Kortlopende schulden
De kort lopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

TOELICHTING OP DE JAARREKENING		
			
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING
VAN HET RESULTAAT

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING
VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de nettoomzet 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 verslagperiode waarop deze
betrekking hebben.

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.

Netto-omzet
De netto-omzet betreft de opbrengst voor de aan afnemers
(derden) geleverde goederen en diensten. De vergoedingen
voor de afvalverwerking 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 vooraf overeengekomen vaste bedragen gefactureerd.
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’.
Belastingen
Cyclus is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, zodat over positieve resultaten geen vennootschapsbelasting behoeft te worden gereserveerd.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN
EN RISICOBEHEERSING
Rente- en kasstroomrisico
Cyclus N.V. loopt renterisico over de rentedragende kredietfaciliteit zodra deze kredietfaciliteit benut wordt. Met betrekking tot de kredietfaciliteit van de kredietinstelling heeft
Cyclus N.V. ultimo 2013 geen derivatencontracten afgesloten.
Kredietrisico
Cyclus N.V. heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Verkoop vindt plaats aan afnemers die voldoen aan de
kredietwaardigheidstoets van Cyclus N.V.
Liquiditeitsrisico
Cyclus N.V. heeft (in januari 2013) met één bank een kredietfaciliteit afgesloten. Voor zover noodzakelijk, zijn nadere
zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare kredietfaciliteit.
Per ultimo 2013 is de rekening-courant kredietfaciliteit van
€ 11.000.000 nog niet benut. Voorts beschikt de onderneming
per ultimo 2013 over € 9.681.000 aan liquide middelen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
BEDRAGEN IN DUIZENDEN EURO’S

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

1. Onderzoek en ontwikkeling
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

2013
64
64-

2012
127
6364

De investeringen bestaan uit externe kosten voor de ontwikkeling van een containermanagementsysteem.
De kosten worden in 3 jaar geamortiseerd.

MATERIËLE VASTE ACTIVA
2. Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn als volgt gespecificeerd:

Bedrijfsgebouwen
en
-terreinen

Containers

Wagenpark

Overige
vaste
bedrijfsmiddelen

Vaste
bedrijfsmiddelen
in ontwikkeling
190
606
796

23.916
2.229
14226.003

-

14.6051.387131
15.861-

Totaal

Aanschafwaarde per 1 januari 2013
Investeringen
Desinvesteringen
Aanschafwaarde per 31 december 2013

7.503
3
7.506

6.223
939
497.113

7.500
618
938.025

2.500
63
2.563

Cum. afschr. per 1 januari 2013
Afschrijvingen
Cum. afschr. desinvesteringen
Cum. afschr. per 31 december 2013

4.955765.031-

3.60133348
3.886-

4.02580283
4.744-

2.0241762.200-

Boekwaarde per 1 januari 2013

2.548

2.622

3.475

476

190

9.311

Boekwaarde per 31 december 2013

2.475

3.227

3.281

363

796

10.142

0-10%

7-20%

8-14%

7-33%

0%

Afschrijvingspercentages

Onder de overige vaste bedrijfsmiddelen zijn begrepen machines en installaties, automatisering en inventaris. De investeringen
in vaste bedrijfsmiddelen in ontwikkeling betreffen geactiveerde kosten voor de ontwikkeling van de nieuwe huisvesting
van Cyclus. De verzekerde som van de daarvoor in aanmerking komende activa bedroeg per 31 december 2013 € 19,2 miljoen
exclusief omzetbelasting.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
3. Deelneming in groepsmaatschappijen
Cyclus heeft per 1 januari 2012 haar meerderheidsbelang van 90% in de deelneming Cyclus Elmina Plastic Recycling Ltd. verkocht.
Per 21 februari 2012 is van het meerderheidsbelang 80% geleverd; de resterende 10% is geleverd op 11 juni 2013.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
BEDRAGEN IN DUIZENDEN EURO’S

VLOTTENDE ACTIVA

4. Handelsvorderingen
Handelsvorderingen
Voorziening wegens mogelijke
oninbaarheid
Stand per 31 december

EIGEN VERMOGEN

2013
275
18257

2012
370
27343

Dit betreft vorderingen op burgers, gemeenten en commerciële instellingen. Voor deze vorderingen is wegens mogelijke
oninbaarheid een voorziening gevormd.

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

2013
3.198
813
7.950
1.144
13.105

2012
3.198
813
64
7.479
736
12.290

2013
3.198
3.198

2012
3.198
3.198

Verloop per post eigen vermogen
5. Vorderingen op participanten en maatschappijen
waarin wordt deelgenomen
Vorderingen en
afrekeningen gemeenten
Stand per 31 december

2013

751
751

2012

1.300
1.300

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.

6. Overige vorderingen
en overlopende activa
Diverse vorderingen en
overlopende activa
Stand per 31 december

2013

2012

813
813

1.489
1.489

Dit betreft nog te ontvangen bedragen met betrekking tot het
boekjaar en vooruitbetaalde kosten met betrekking tot het
komend boekjaar. De looptijd van de vorderingen en overlopende activa is korter dan een jaar.

7. Liquide middelen
Saldo bankrekeningen
Kas
Stand per 31 december

2013
9.678
3
9.681

2012
7.941
4
7.945

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van
de vennootschap.
Cyclus heeft een kredietfaciliteit in rekening-courant bij nv
Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bedraagt maximaal
€ 11.000.000. Als zekerheden zijn aan de BNG verstrekt: het
hypotheekrecht op onroerende zaken, het eerste pandrecht
op debiteurenvorderingen, bedrijfsinventaris en vorderingen
op deelnemende gemeenten uit hoofde van met deze gemeenten gesloten overeenkomsten. In 2013 is geen gebruik
gemaakt van deze faciliteit.
Tijdelijke overschotten aan liquiditeiten zijn ondergebracht op
spaarrekeningen van de Rabobank.

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

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt € 7.500.003
en is verdeeld in 1.071.429 aandelen met een nominale waarde van € 7. Hiervan zijn 456.855 aandelen geplaatst en volgestort.

9. Agio
Stand per 1 januari
Mutaties
Stand per 31 december

2013
813
813

2012
813
813

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

2013
64
64-

2012
127
6364

In overeenstemming met de regels voor de jaarverslaggeving
is ten laste van de overige reserves een wettelijke reserve
gevormd voor de onder de immateriële vaste activa geactiveerde ontwikkelingskosten.

11. Overige reserves
Stand per 1 januari
Toevoeging uit
winstbestemming
Mutatie wettelijke reserve
Stand per 31 december

2013
7.479

2012
6.751

407
64
7.950

664
64
7.479

cyclus jaarverslag 2013
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
BEDRAGEN IN DUIZENDEN EURO’S

VOORZIENINGEN
12. Voorzieningen
Beheer openbare ruimten
Onderhoud gebouwen en
installaties
Personeel- en organisatiekosten
Multilaterale samenwerking
Inzameling & reiniging
Totaal

2013
1.078

2012
1.033

347
253
210
200
2.088

200
375
185
1.793

Waarvan een looptijd langer
dan 1 jaar, korter dan 5 jaar

75

375

Waarvan een looptijd langer
dan 5 jaar

155

275

2013

2012

1.033
700745
1.078

1.033
1.033

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

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. De verplichtingen betreffen met name
nog uit te voeren onderhoud op basis van uitgevoerde inspecties. De voorziening is gevormd op basis van een beste
inschatting rekening houdend met alle tot op heden bekende
informatie.

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

2013
200
153300
347

2012
567
567200
200

De voorziening betreft het voorgenomen groot onderhoud overeenkomstig het opgestelde onderhoudsplan - aan de
overslagstations te Alphen aan den Rijn en Gouda. Dotaties
aan de voorziening worden verantwoord onder de rubriek
‘overige kosten’ en ten laste gebracht van de multilaterale
overeenkomst.
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Voorziening personeel en
organisatiekosten
Stand per 1 januari
Onttrekkingen
Dotaties
Stand per 31 december

2013
375
20482
253

2012
125
50300
375

De voorziening voor personeel en organisatiekosten betreft
de personeelskosten die betrekking hebben op loonkosten
van ex-werknemers of arbeidsongeschiktheid, voorziene kosten voor het doen van organisatieaanpassingen en een voorziening voor jubileumuitkeringen. De jubileumvoorziening is
opgenomen tegen contante waarde, uitgaande van een disconteringsfactor van 1%. Hierbij is rekening gehouden met
individueel ingeschatte blijfkansen. Er is geen rekening
gehouden met sterftekansen omdat het effect daarvan op de
omvang van de voorziening naar verwachting verwaarloosbaar is.

Voorziening multilaterale
samenwerking
Stand per 1 januari
Onttrekkingen
Dotaties
Stand per 31 december

2013

2012

210
210

-

De voorziening betreft onderzoek- en advieskosten met
betrekking tot de uitwerking van het samenwerkingsmodel
naar aanleiding van het besluit van de aandeelhouders.

Voorziening inzameling
en reiniging
Stand per 1 januari
Onttrekkingen
Dotaties
Stand per 31 december

2013
185
185200
200

2012
185
185

De voorziening betreft kosten met betrekking tot verplichtingen inzake lopende dienstverleningsovereenkomsten of kosten met betrekking tot verliesgevende contracten.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
BEDRAGEN IN DUIZENDEN EURO’S

KORTLOPENDE SCHULDEN
13. Schulden aan participanten en maatschappijen
waarin wordt deelgenomen
Nog te betalen facturen en
afrekeningen gemeenten
Stand per 31 december

2013

2012

De totale investering voor de ontwikkeling van de nieuwe
locatie bedraagt maximaal € 14,1 miljoen. De verwachte verhuisdatum van Cyclus is medio 2015.

1.504
1.504

765
765

Claims
Vanwege de voortdurende problemen met een zestal zijbeladingsvoertuigen, 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.
In 2012 heeft de rechtbank Cyclus in het gelijk gesteld, in die
zin, dat Geesink in gebreke is gebleven. Cyclus is verwezen
naar een schadestaatprocedure om de geleden schade te
bepalen.

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.

14. Overige schulden en
overlopende passiva
Nog te betalen inkoopfacturen
Nog te betalen personeelskosten
Vooruitontvangen bedragen
Overige schulden en
overlopende passiva
Stand per 31 december

2013

2012

792

499

639
301

583
734

150
1.882

684
2.500

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Verplichtingen
Dit betreft de met derden aangegane verplichtingen terzake
van nieuwbouwinvesteringen, inkoop, huur en operational
lease die niet in de balans zijn opgenomen.
2013
3.506
476
684
356
5.022

2012
3.988
1.114
1.171
288
6.561

Waarvan een looptijd langer
dan 1 jaar, korter dan 5 jaar

342

835

Waarvan een looptijd langer
dan 5 jaar

-

-

Nieuwbouwverplichtingen
Inkoopverplichtingen
Huurverplichtingen
Leaseverplichtingen
Totaal

Nieuwbouw
In het kader van de nieuwbouwplannen heeft Cyclus eind 2012
grond op het Gouwepark (gemeente Zuidplas) aangekocht en
is de aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw gestart.
Vanwege een bezwaarprocedure heeft de definitieve gunning
pas eind 2013 kunnen plaats vinden met als gevolg dat de
grond begin 2014 is geleverd.
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2013
BEDRAGEN IN DUIZENDEN EURO’S

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

2013
5.687

2012
6.109

1.815
3892.442
54

1.895
3442.346
45

9.609

10.051

De omzet afvalverwerking is ten opzichte van 2012 gedaald
met € 442.000 door een afname van de verwerkte hoeveelheid huishoudelijk afval.
Onderdeel van de omzet zijn de ontvangen papiervergoedingen die ten gunste komen van de gemeenten en verantwoord
zijn onder de rubriek ‘verwerking overige afvalstoffen’.

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

2013

2012

6.572
3.425
2.563
3.364

7.236
3.357
2.467
4.300

15.924

17.360

De netto-omzet inzameling & reiniging is ten opzichte van
2012 met € 1.436.000 afgenomen. Deze daling wordt per saldo veroorzaakt door minder verkopen van ondergrondse containers, de beeïndiging van inzamelovereenkomsten met twee
gemeenten, nieuw afgesloten overeenkomsten met gemeenten voor inzameling huishoudelijk afval waardoor tariefsverlagingen zijn doorgevoerd en de compensatie voor gestegen
prijzen.
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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

2013
4.298
4.006
1.772
142
652

2012
3.821
3.830
2.130
73
520

10.870

10.374

De netto-omzet beheer openbare ruimten is ten opzichte van
van 2012 per saldo met € 496.000 toegenomen als gevolg van
meer éénmalige opdrachten en compensatie voor gestegen
prijzen.
Overige mutaties binnen de beheerscategorieën zijn het
gevolg van wijzigingen in de verdeling van de operationele
budgetten en éénmalige opdrachten.				
					

4. Overige
bedrijfsopbrengsten

2013

2012

262

329

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 2012
gedaald met € 67.000 als gevolg van minder opbrengsten uit
de verkoop van reeds afgeschreven inzamelmaterieel. 		
			

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2013
BEDRAGEN IN DUIZENDEN EURO’S

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

2013
5.514

2012
5.874

1.574
1.144483
3.836
2.734

1.633
1.3501.003
4.099
3.308

4.259
320

4.701
365

17.576

19.633

De kosten van verwerking van rest- en gft-afval zijn ten opzichte
van 2012 gedaald met € 419.000. Dit is met name het gevolg
van een daling van de verwerkte hoeveelheid afval.
De kosten van verwerking overige afvalstoffen zijn ten opzichte
van 2012 met € 206.000 toegenomen als gevolg van lagere
papiervergoedingen.
De kosten van inzameling door derden zijn € 520.000 lager dan
in 2012 door minder werk uit te besteden aan onderaannemers
en door aanpassingen van het inzamelareaal.
De kosten van inhuur van tijdelijk personeel zijn € 263.000
lager dan in 2012 als gevolg van het invullen van vacatures met
vast personeel, het wegvallen van een inzamelcontract en efficiënter werken.
De transport- en containerkosten zijn ten opzichte van 2012
gedaald met € 574.000 door minder verkopen van ondergrondse containers.
De kosten van uitbesteed werk openbare ruimten zijn ten
opzichte van 2012 gedaald met € 442.000 als gevolg van efficiënter werken en door minder beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit te besteden aan onderaannemers.			
		
6. Salarissen en sociale lasten
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenkosten
Totaal salarissen en
sociale lasten

2013
7.628
1.205
1.124

2012
7.570
1.152
1.013

9.957

9.735

In 2013 had de vennootschap gemiddeld 173 (2012: 175) werknemers in dienst (uitgedrukt in full time equivalents). Het aantal werknemers per 31 december 2013 bedroeg 183 (2012: 182).
De beloning van de bestuurder is in het kader van art. 383.1
BW2 niet vermeld.

Beloning algemeen directeur en commissarissen
Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking
getreden. Op zich is deze wet niet van toepassing op een vennootschap als Cyclus. Gezien het karakter van het bedrijf heeft
de Raad van Commissarissen (RvC) niettemin besloten de
bezoldiging van de bestuurder met ingang van 2013 vast te stellen met inachtneming van die wet. Met het oog daarop heeft de
RvC besloten de vaste beloning en de variabele beloning van de
bestuurder te integreren in een bezoldiging in lijn met de WNT.
De maximale bezoldiging voor bestuurders voor 2013 bedroeg
€ 228.599.
De bezoldiging van de bestuurder voor 2013 bedroeg
€ 240.593. Daarnaast ontving de bestuurder nog een nabetaling over 2012 ter grootte van € 12.123. Voor de bezoldiging
boven het maximum van de WNT past de RvC een overgangsregime toe.
Op voorstel van de RvC heeft de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders in 2013 besloten de vergoeding van de commissarissen met ingang van 2013 te koppelen aan de maximum
bezoldiging voor bestuurders conform de WNT.

7. Afschrijvingen
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal afschrijvingen

2013
64
1.387
1.451

2012
63
1.420
1.483

De afschrijvingskosten zijn ten opzichte van 2012 per saldo
gedaald met € 32.000 als gevolg van de volledig afgeschreven
kantoorverbouwing, de aanschaf van nieuw inzamelmaterieel
en door de aanschaf van ondergrondse containers.

8. Overige bedrijfskosten
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Materieelbeheer
Huisvesting
Algemeen beheer
Overige personeelskosten
Overige kosten
Totaal overige bedrijfskosten

2013
2.339
1.308
1.648
810
300
6.405

2012
2.694
1.307
1.365
785
519
6.670

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 2012 met € 355.000 gedaald als gevolg van minder inhuuren onderhoudskosten en aanpassing van het inzamelareaal.
De huisvestingskosten bestaan in hoofdzaak uit de kosten
voor huur, energie, onderhoud en reparatie, schoonmaak en
telefonie.
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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
2012 gestegen met € 283.000 als gevolg van meer advieskosten met betrekking tot aanbestedingen, projecten en onderzoeken (strategie & governance, implementatie werkprocessen en
systemen).
De overige kosten zijn ten opzichte van 2012 per saldo gedaald met € 219.000 doordat in 2013
minder gedoteerd is aan de voorziening personeel & organisatie inzake arbeidsongeschiktheid
en de dotatie aan de voorziening groot onderhoud overslagstations.				

Accountantskosten
De accountantskosten bedroegen in totaal € 64.000 (2012:
€ 47.000) en worden als volgt gespecificeerd:

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten
Advieskosten op fiscaal terrein

2013
60
4
64

2012
45
2
47

Beloning commissarissen
De lasten ter zake van bezoldiging commissarissen bedroegen € 66.000 (2012: € 60.000). 					

9. Financiële baten en lasten
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:
2013
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten:
Rente over bankrekeningen en deposito's
Overige soortgelijke opbrengsten

117
-

Totaal rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten:
Overige rentelasten en soortgelijke kosten
Totaal rentelasten en soortgelijke kosten
Totaal renteresultaat
Totaal financiële baten en lasten

2012
112
18
117

249-

249132-

130

132-

130

Het financieringsresultaat is ten opzichte van 2012 met € 262.000 gedaald. Dit is per saldo het
gevolg van betaalde rente op de aangekochte grond vanwege de uitgestelde levering, de
betaalde bereidstellingsprovisie voor het niet benutte deel van de rekening-courantfaciliteit en
de renteopbrengsten op spaarrekeningen.
De rentebaten op voorschotbetalingen van gemeenten voor Cyclus Afvalverwerking (CAF)
worden direct ten gunste van de gemeenten geboekt.
10. Aandeel resultaat deelnemingen
Cyclus heeft per 1 januari 2012 haar meerderheidsbelang van 90% in de deelneming Cyclus
Elmina Plastic Recycling Ltd. verkocht. 					
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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. preventie en hergebruik van diverse categorieën afvalstoffen bevorderen;
2. 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;
3. gescheiden inzameling en verwerking casu quo hergebruik
van de sub 2 bedoelde afvalstoffen (doen) bevorderen;
4. zorg dragen voor en uitvoering geven aan een optimale
taakuitoefening met betrekking tot (gemeente)reiniging;
5. 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. 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;
2. het sluiten van overeenkomsten terzake van het in artikel 2
bepaalde met gemeenten, andere openbare lichamen en
derden;
3. het sluiten van overeenkomsten inzake het verwerken van
afval met afvalverwerkingsinstallaties, geëxploiteerd door
derden;
4. het adviseren aan gemeenten inzake beleid en uitvoering
van het afvalstoffenbeleid, alsmede het beheer van de
openbare ruimten en (bedrijfs)terreinen;
5. het geven van voorlichting aan producenten van (huishoudelijk) afval en aan die van bedrijfsafval, alsmede aan
gemeenten en andere openbare lichamen;
6. 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 2013 kent Cyclus N.V. 14 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 2013:

Gemeente
Alphen aan den Rijn 1
Bergambacht
Bodegraven-Reeuwijk
Boskoop 1
Gouda
Kaag en Braassem
Nederlek
Nieuwkoop
Ouderkerk
Rijnwoude 1
Schoonhoven
Vlist
Waddinxveen
Zuidplas
Totaal
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Aantal
aandelen
70.661
13.842
48.785
22.835
107.530
10.651
14.909
40.303
8.150
19.141
18.178
14.673
26.895
40.302

Aandeel
in %
15,47%
3,03%
10,68%
5,00%
23,54%
2,33%
3,26%
8,82%
1,78%
4,19%
3,98%
3,21%
5,89%
8,82%

Nominale
waarde
494.627
96.894
341.495
159.845
752.710
74.557
104.363
282.121
57.050
133.987
127.246
102.711
188.265
282.114

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

456.855

100,0%

€ 3.197.985

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Intrinsieke
waarde
2.026.849
397.046
1.399.355
655.002
3.084.403
305.515
427.651
1.156.056
233.776
549.043
521.420
420.882
771.459
1.156.027

€ 13.104.484

1 De gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude zijn per 1
januari 2014 opgegaan tot de nieuwe fusiegemeente Alphen aan den Rijn.

OVERIGE GEGEVENS

WINSTBESTEMMING

CYCLUS AANDEELHOUDERSRENDEMENT

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) reservefonds(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.

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 haar stakeholders.

Voorstel winstbestemming
De winst over het boekjaar 2012 ten bedrage van € 736.000 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 € 0,72 per aandeel
Winst over het boekjaar 2012

€

407.000

€
€

329.000
736.000

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 2013
ten bedrage van € 356.000 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.

De voorwaarde dat de onderneming financieel zelfstandig
moet zijn is vertaald in een solvabiliteitsdoelstelling van
minimaal 40%.
De onderneming streeft naar marktconforme dienstverlening
en tarieven voor de aandeelhoudende gemeenten die deelnemen in de resultaat genererende activiteiten. Dit impliceert dat de positieve ontwikkeling van de onderneming
mede wordt vertaald in 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 en dienstverlening 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 aandeelhoudersrendement, dat bestaat uit het totaal van de ingehouden
winst, de (structureel) voor tariefsverlaging aangewende
bedragen en het uitgekeerde/uit te keren dividend.
Ontwikkeling Cyclus aandeelhoudersrendement
De ontwikkeling van het Cyclus aandeelhoudersrendement is
onderstaand grafisch weergeven.
Ontwikkeling Cyclus aandeelhoudersrendement
(in duizenden euro’s)				
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500

Winst over het boekjaar 2013
Voorstel uit te keren dividend:
456.855 aandelen à € 0,78 per aandeel
Toe te voegen aan de overige reserves

€ 1.144.000
1.000

€
€

356.000
788.000

500
0

De dividenduitkering bedraagt 2,9% van de intrinsieke waarde van het eigen vermogen per begin van het boekjaar. Na
inhouding van 15% dividendbelasting2 resteert een netto-uitkering van € 0,66 per aandeel.
2 Gemeenten kunnen de ingehouden dividendbelasting terugvorderen bij de
Belastingdienst.

2013

2012

2011

2010

2009

dividend

356

329

370

498

507

tarieven

2.516

2.246

1.744

1.504

1.374

winstinhouding

788

407

664

356

334
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OVERIGE GEGEVENS
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening
2013 van Cyclus N.V. te Gouda gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winsten verliesrekening over 2013 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 vennootschap gemaakte schattingen, alsmede
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor
ons oordeel te bieden.					
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Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en samenstelling van het vermogen van Cyclus N.V.
per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 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 N.V.
drs. G.J.P. Adriaanse MBA
Registeraccountant
Rotterdam, 23 mei 2014					
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