SAMEN
VAN AFVAL
NAAR
GRONDSTOF

JAARVERSLAG 2021

INHOUD
VOORWOORD
JAAROVERZICHT
PROFIEL
MISSIE EN VISIE
KERNWAARDEN
BELEIDSVERKLARING
STRUCTUUR

8
8
9
10

KERNGEGEVENS
VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF
VERZORGINGSGEBIED
DIENSTVERLENING
PERSONEEL & ORGANISATIE
KWALITEIT, ARBO EN MILIEU
FINANCIËLE ZAKEN

12

12
14
16
19
20
22

BESTUURSVERSLAG
BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
JAARREKENING 2021
OVERIGE GEGEVENS

3

5
6
8

25
39
42
57

4

CYCLUS JAARVERSLAG 2021 | SAMEN VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF

VOORWOORD
2021 was een jaar vol uitdagingen. Een jaar waar we wederom te maken
hadden met de coronacrisis, waarin we onze mensen niet fysiek bij
elkaar hebben kunnen halen voor bijeenkomsten zoals sinterklaas en
kerst en waarin onze mensen met agressie te maken hadden door de
steeds korter wordende lontjes. Daarnaast kwamen we te staan voor
grote uitdagingen met een van onze belangrijkste leveranciers voor
het onderhoud en beheer van (ondergrondse)containers. We hebben
alles op alles gezet om de dienstverlening zo goed mogelijk door te
laten gaan en zijn ondertussen op zoek gegaan naar alternatieven. Dat
is gelukt en dit project zal ook in 2022 nog een grote rol spelen.
Maar 2021 was ook een jaar waarin we veel hebben gedaan en bereikt. Er zijn weer mooie stappen gezet op de
weg van de transitie naar een circulaire economie, nieuwe samenwerkingen aangegaan die hieraan bijdragen en
slagen gemaakt in de optimalisatie en verduurzaming van onze dienstverlening.
Onze mensen uit de inzameling, reiniging, gladheidbestrijding en achter de schermen op kantoor hebben
zich volledig ingezet en hebben ondanks de omstandigheden een goede dienstverlening geleverd aan
opdrachtgevers en klanten. Met een positief (financieel) resultaat.
Onze mensen verdienen alle lof, het zijn echte doorzetters en AfvalHelden!

LINDA BOOT
Directeur Cyclus
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JAAROVERZICHT
RESERVERINGSSYSTEEM
MILIEUSTRAAT

TOETREDING
MIDWASTE

WEEK VAN DE
AFVALHELDEN

PILOT GROFVUIL
KRIMPENERWAARD

AANDACHT
VOOR OUD
PAPIER EN
KARTON
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CIRCULAIR
INITIATIEF HOUTEN
GEBRUIKSVOORWERPEN
MILIEUSTRAAT
GOUDA

MOBIELE
MILIEUSTRAAT IN
BODEGRAVEN

NIEUW
MATERIEEL

SINTERKLAAS
DRIVE THRU
AFSLUITING
GLADHEIDSEIZOEN

2020-2021
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PROFIEL
MISSIE EN VISIE

MISSIE

VISIE

Cyclus is voor gemeenten,
hun inwoners en
bedrijven, de schakel
tussen afval en de
opwerking tot waardevolle
grondstoffen. Wij werken
op een maatschappelijk
verantwoorde manier
aan een schone en veilige
leefomgeving.

Samen naar een circulaire economie zonder afval,
met waardevolle grondstoffen.
Iedere dag zetten onze medewerkers zich in voor een schone en
veilige leefomgeving. We opereren in een maatschappij waarin
producten en processen steeds meer circulair worden. Wat we nu
nog afval noemen, wordt steeds meer gezien en benut als een bron
van waardevolle grondstoffen. In de keten van afval naar grondstof
wil Cyclus een logistieke sleutelrol vervullen. We spannen ons in
om bij te dragen aan het verminderen van afvalstromen in ons
verzorgingsgebied, het duurzaam verwerken van grondstoffen en
het sluiten van de materiaalkringlopen. Op dit moment bestaat
onze rol primair uit het inzamelen van afval, naast reiniging en
gladheidsbestrijding. Onze opdrachtgevers en klanten rekenen erop
dat we die taken effectief, betrouwbaar en klantgericht uitvoeren.
We streven naar een optimale uitvoering, met Operational Excellence
en LEAN als leidende principes. We staan daarnaast gemeenten
met raad en daad bij op de weg naar een (regionale) circulaire
economie. Hiervoor investeren we in kennisontwikkeling en bouwen
we aan samenwerkingsverbanden. Om een bredere basis en
schaalvoordelen te realiseren en de continuïteit van onze organisatie
te waarborgen, streven we ook naar een beheerste groei van onze
activiteiten.

KERNWAARDEN
Cyclus vat de gewenste bedrijfscultuur
samen in vier kernwaarden:

EERLIJK
VAKKUNDIG

BEVLOGENHEID
TROTS
ZICHTBAAR EN OVERTUIGEND
AANDACHT

AANSPREEKBAAR
MET OPEN VIZIER
RESPECT
DUURZAAM

SAMEN PRESTEREN
ONDERNEMEND

SAMENWERKEN ‘BINNEN’ EN ‘BUITEN’
INTERESSE
VERBINDEN
RELEVANTE TRADITIES

PROACTIEF
ENERGIEK
LEF
VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL
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BELEIDSVERKLARING
Een goed evenwicht tussen maatschappelijk
en financieel rendement is een voorwaarde om
continuïteit te borgen. We brengen eisen en
verwachtingen van onze stakeholders hierover
in kaart, we onderzoeken deze en integreren
deze in ons beleid en doelstellingen. Het
bestaansrecht van Cyclus wordt bepaald door
de kwaliteit die we leveren bij het uitvoeren
van onze taken. Daarom werken we volgens
beheerste processen met een geïntegreerd
managementsysteem dat is gecertificeerd
volgens ISO 9001 (kwaliteitsmanagement),
ISO 27001 (informatiebeveiliging), ISO 14001
(milieumanagement), VCA** (veiligheid en
gezondheid) en Groenkeur (duurzame kwaliteit
groenprojecten). Door het actief uitdragen van
onze koers informeren we belanghebbenden
én nodigen we hen uit ons aan te spreken op de
naleving van ons beleid.

rijgedrag. Andere voorbeelden zijn het gebruik van
groene (door onszelf opgewekte) elektriciteit en het
benutten van energiebesparingsmogelijkheden. Het
bieden van duurzame oplossingen stellen we ook als
eis aan onze leveranciers.

HOE WIJ OMGAAN MET ONZE MENSEN
De kwaliteit van onze dienstverlening staat of
valt met de kwaliteit van onze medewerkers. Wij
nemen het welzijn van onze medewerkers serieus
en richten ons op duurzame inzetbaarheid en
persoonlijke ontwikkeling. Cyclus hanteert voor de
arbeidsvoorwaarden de CAO Grondstoffen, Energie
en Omgeving, erkent en stimuleert de uitoefening van
medezeggenschap. Cyclus zet zich in om mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar
werk en om SROI concreet invulling te geven.
Cyclus spant zich maximaal in om een veilige en
gezonde omgeving voor haar medewerkers én voor
alle mensen in het werkgebied te creëren. Wij richten
ons op het voorkomen van persoonlijk letsel en
schade met betrekking tot gezondheid, materieel en
milieu. Dit doen we door risico’s bij de bron aan te
pakken, medewerkers goed op te leiden en het juiste
materieel te verstrekken. Wij verwachten van elkaar
dat we veilig werken en eventuele situaties melden.
We beschikken over een Bedrijfsnoodplan en een
BHV-organisatie.

IN SAMENWERKING MET DE OMGEVING
We zoeken continu de dialoog op met onze
opdrachtgevers, hun inwoners, klanten en overige
stakeholders. We monitoren risico’s en kansen
en gebruiken deze informatie om onze diensten
voortdurend te verbeteren. Klachten, meldingen
en vragen grijpen we aan om de kwaliteit verder te
verbeteren. Cyclus informeert haar stakeholders op
een duidelijke, transparante en correcte wijze over
de dienstverlening en de effecten daarvan.

INTEGRITEIT
EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING

Bij Cyclus doen we eerlijk zaken, we verzetten ons
tegen machtsmisbruik en belangenverstrengeling
en we leveren geen geldelijke bijdragen aan wie dan
ook om daarmee invloed aan te wenden. Wanneer wij
onverhoopt sancties opgelegd krijgen vanwege het
niet naleven van wet- en regelgeving, onderzoeken
wij waardoor de overtreding is ontstaan en nemen
we maatregelen om de overtreding op te heffen en
in de toekomst te voorkomen. We gaan vertrouwelijk
en zorgvuldig om met informatie en in het bijzonder
met persoonsgegevens die wij in het kader van onze
dienstverlening verzamelen en verwerken.

Als overheids-NV streeft Cyclus naar een
bedrijfsvoering waarbij we zorgvuldig omgaan met
het gemeenschapsgeld dat hiervoor wordt ingezet.
Wij streven naar optimalisatie van processen
waardoor onze opdrachtgevers verzekerd zijn van
een optimale balans tussen kosten, servicegraad en
maatschappelijke baten. Jaarlijks publiceren wij een
jaarverslag waarin wij ons beleid verantwoorden.
Wij kiezen voor duurzame oplossingen tegen
verantwoorde kosten. Denk aan het meewegen van
milieuprestaties bij de aanschaf van nieuw materieel,
het inrichten van efficiënte inzamelroutes en zuinig
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PROFIEL
STRUCTUUR
AANDEELHOUDERS

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.

Cyclus is een naamloze vennootschap. De aandelen
van Cyclus waren eind 2021 in handen van de
volgende negen gemeenten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alphen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk
Gouda
Kaag en Braassem
Krimpen aan den IJssel
Krimpenerwaard
Nieuwkoop
Waddinxveen
Zuidplas

De RvC bestond in 2021 uit de volgende leden:
• J.H.A.A. Prins, voorzitter
• J. Keegstra, vice-voorzitter en secretaris
• M.M.D. van den Berg
• P.W Ploegsma

De aandeelhouders zijn vertegenwoordigd in de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

• Directeur (statutair)
De directeur is belast met het bestuur van de
vennootschap.
• Linda Boot

OPDRACHTGEVERS
Cyclus ondersteunt haar gemeentelijke opdrachtgevers
bij het creëren van een schoon en veilig leefmilieu. We
zorgen dat het afval van inwoners wordt opgehaald
en dat het netjes blijft op straat. Daarbij is het
realiseren van de VANG-doelstellingen binnenshuis
(huishoudelijk afval) en buitenshuis (afval in de
publieke ruimte en afval van maatschappelijk
geëngageerde instellingen en organisaties) de rode
draad voor ons werk.

ADVIESORGANEN
Cyclus werkt met een aantal adviesorganen op het
gebied van afvalbeleid, uitvoering en financiën, waarin
vertegenwoordigers van de negen gemeenten zitting
hebben.
• Grondstoffenplatform
Het grondstoffenplatform is een overlegorgaan
dat gericht is op kennisdeling en visievorming
over thema’s over afval- en grondstoffenbeleid
in brede zin en de circulaire economie. Het
grondstoffenplatform bestaat uit vertegenwoordigers
van de aandeelhoudende gemeenten van Cyclus.
Indien nodig en/of wenselijk worden tevens
vertegenwoordigers van de niet-aandeelhoudende
klantgemeenten van Cyclus uitgenodigd voor het
grondstoffenplatform.
• Financiële Commissie
De financiële commissie adviseert en/of informeert de
gemeenten in hun rol als aandeelhouder. De financiële
commissie bestaat uit acht financieel deskundige
ambtenaren.

Het werkgebied van Cyclus
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STRUCTUUR

•	Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) van Cyclus
bestond eind 2021 uit de volgende leden:

Algemene
Vergadering
Aandeelhouders

• S. Agten
•	
S.A. Dayal
•	
J. Koster-van Waas
•	
H.N.O. van der Nol
•	
B. Quist
•	
W.M. Schippers-de Knegt
•	
A.C.J. Verbakel

Raad van
Commissarissen

Financiële
Commissie

Directeur

Grondstoffenplatform

Structuur Cyclus N.V.

•	Geïntegreerd
managementsysteem

INTERNE ORGANISATIE
Het primaire proces bestaat uit de afdelingen Uitvoering, Logistiek en
Ontwikkeling en Verkoop en Klantenservice. Dit proces wordt ondersteund
door een aantal stafafdelingen.

DIRECTEUR

Directiesecretariaat en
bestuursondersteuning
Business Intelligence
& Control
Communicatie
Personeel & Organisatie
Kwaliteit, Arbo & Milieu

Facilitaire zaken
Administratie
en Inkoop

Logistiek en
Ontwikkeling

Uitvoering

Verkoop en
Klantenservice

Inzameling

Reiniging, Milieustraten
& Overslagstations

Bedrijfsbureau

Organisatiestructuur 2021
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ISO 27001

KERNGEGEVENS
VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF

VANG DOELSTELLING

Percentage afvalscheiding
in Cyclusgemeenten:

Hoeveelheid fijn en grof
restafval per inwoner in
Cyclusgemeenten:

69%

152
KG

AFVALSCHEIDING

Percentage
afvalscheiding
IN CYCLUSGEMEENTEN
IN 2021
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HOEVEELHEID RESTAFVAL

Kilo's fijn en grof
restafval per
inwoner
IN CYCLUSGEMEENTEN
IN 2021

Restafval per
inzamelsysteem
in 2021

Ontwikkeling
fijn en grof restafval
Cyclusregio

KILOGRAM / INWONER
KILOGRAM / INWONER / JAAR

Bij het bepalen van de hoeveelheid fijn restafval is t/m 2020 rekening
gehouden met het terugwinnen van metalen uit het afval. Vanaf 2021
houden we de rekenwijze aan vanuit de Benchmark waarbij het terugwinnen
van metalen niet wordt meegenomen. Om de vergelijking met voorgaande
jaren wel te weergeven hebben we voor 2021 twee cijfers weergeven.
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KERNGEGEVENS
VERZORGINGSGEBIED

GEGEVENS PER AANDEELHOUDENDE GEMEENTE

Alphen
aan den Rijn

BodegravenReeuwijk

Gouda

INWONERS

INWONERS

INWONERS

112.587

HUISHOUDENS

HUISHOUDENS

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

2

34%

HUISHOUDENS

14.557

49.093
STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

73.681

35.278
STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

33.744

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

3

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

20%

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

2

41%

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

Samenstelling huishouden

Volume frequentie

Volume frequentie

Kaag en
Braassem

Krimpen aan
den IJssel

Krimpenerwaard

INWONERS

INWONERS

INWONERS

27.541

29.410

56.622

12.415

23.863

HUISHOUDENS

HUISHOUDENS

11.816

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

4

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

18%

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

HUISHOUDENS

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

2

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

29%

4

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

20%

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

Volume frequentie

Samenstelling huishouden

Volume frequentie
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Nieuwkoop
INWONERS

29.151
HUISHOUDENS

12.028

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

5

13%

Totaal

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

Volume frequentie

INWONERS

Waddinxveen

Zuidplas

INWONERS

INWONERS

439.813

30.479

45.064

12.700

18.351

HUISHOUDENS

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

2

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

33%

HUISHOUDENS

188.567

HUISHOUDENS

STEDELIJKHEIDSKLASSE 1

PERCENTAGE
HOOGBOUW 2

3

22%

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

TARIEFSYSTEEM
AFVALSTOFFENHEFFING

Volume frequentie

Volume frequentie
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1
Stedelijkheidsklasse:
1: zeer sterk stedelijk
2: sterk stedelijk
3: matig stedelijk
4: weinig stedelijk
5: niet stedelijk

2
Het betreft het percentage
meergezinswoningen (woningen die
samen met andere woonruimten
c.q. bedrijfsruimten een geheel pand
vormen). Bron: CBS.

KERNGEGEVENS
DIENSTVERLENING

INZAMELING

Aantal geleegde
minicontainers
VAN DE VERSCHILLENDE
AFVALSOORTEN

3.544.910 3.546.275

2021

2020

MILIEUSTRATEN

GLADHEIDSBESTRIJDING

Aantal bezoekers

Aantal keren
uitgerukt

OP MILIEUSTRATEN
DIE CYCLUS BEHEERT

PER SEIZOEN

313.764

45
36

229.044

34
25

23

1

2

2021

2

2
1-

20

16

20

20

9

20

02

02

2020

20
901

-2

2

8

01

20

18

01

-2

17

-2
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BEHEER EN ONDERHOUD
INZAMELMIDDELEN

Aantal
minicontainers
VAN DE VERSCHILLENDE
AFVALSOORTEN

208.919

2021

Aantal
verzamelcontainers
VAN DE VERSCHILLENDE
AFVALSOORTEN

196.847

3.521

3.355

2020

2021

2020

VERWERKING

Hoeveelheid verwerkte
afvalstromen
door Cyclus
AFVALSTROMEN
(IN KTON)
IN KTON
250
200
150
100
50
0

2021

2020

2019

2018

Rest

73

74

70

63

70

GFT

50

50

47

41

38

Papier

23

23

21

20

18

9

13

12

10

8

40

41

42

32
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* In 2018 en 2019 zijn er in het totaal

PMD

drie nieuwe gemeenten toegetreden

Overig

waardoor de cijfers door de jaren heen
niet helemaal te vergelijken zijn.
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2017

KLANTENSERVICE

12.534

15.431

13.327

14.757

13.683

Aantal meldingen

MELDINGEN
GEGROEPEERD
NAAR SOORT

2021

2020

2019

2018

2017

Containerbeheer

5.166

4.202

4.366

3.739

3.550

Inzameling

9.241

8.902

10.866

8.894

8.390

244

132

128

76

51

• Grofvuil
• Los papier

353

249

53

50

55

• Minicontainer

5.097

4.829

5.549

4.454

4.114

• Verzamelcontainers

2.510

2.640

2.916

2.494

1.992

• Zakken voor restafval en PMD

1.037

1.052

2.102

1.727

1.570

350

579

199

694

594

2017

2019

2018

2021

2020

Overige meldingen*

* O.a. illegale dumpingen, verzoeken en aanvragen

VOORLICHTING EN EDUCATIE
PROJECT
AFVALVRIJE SCHOOL
Aantal
deelnemende scholen:

70
Deelnemende
gemeenten:
• Bodegraven-Reeuwijk
• Gouda
• Kaag en Braassem
• Krimpen aan den IJssel

18

• Montfoort
• Nieuwkoop
• Waddinxveen
• Zuidplas
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KERNGEGEVENS
PERSONEEL & ORGANISATIE

2021

2020

2019

2018

2017

201

187

147

150

136

Medewerkers
Aantal medewerkers (ultimo)
Aantal parttimers (ultimo)

65

51

35

47

30

Aantal FTE's* (gemiddeld)

176

155

130

129

132

Aantal in dienst

34

55

24

40

6

Aantal uit dienst

21

13

41

22

17

Ziekteverzuim

7,12%

6,98%

8,9%

9.1%

5.9%

25

25

55

60

60

46

45,7

47

48

49

18%

18 %

18 %

5

2

3

0

Verloop

Flexibele schil
Gemiddeld aantal uitzendkrachten per dag in
uitvoering *

Gemiddelde leeftijd
% vrouwen in het bedrijf
Medewerkers woonachtig in
Cyclus-regio

66,83%

Social return
Aantal reclasseringstrajecten

2

* In 2020 is er ingezet om de verhouding tussen flexibel en vast personeel
aan te passen naar een groter aandeel vast personeel.
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KERNGEGEVENS
KWALITEIT, ARBO EN MILIEU

VEILIG WERKEN

2021

2020

2019

DOEL

Ongevallen met verzuim

21

10

13

0

Ongevallen zonder verzuim

38

27

16

0

Meldingen onveilige situaties/bijna ongeval

42

48

26

Minimaal 56*

152

82

58

72

48

109

45

50

Werkplekinspecties
Toolboxmeetings

* Wij stimuleren onze medewerkers om alle (bijna) ongevallen te melden.
Een nadere toelichting over het veilig werken bij Cyclus leest u in het hoofdstuk 'Bestuursverslag'.

INCIDENTEN

Frequentie van
incidenten
57

34
26

2021

2020

21

2019

2018

23
16

2017

2016
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MANAGEMENTSYSTEMEN
CERTIFICERING
Compliance

ISO 9001
Kwaliteit

ISO 14001
Milieuzorg

Interne en externe
audits uitgevoerd en
actiepunten in gang
gezet.

Interne en externe audits
uitgevoerd en actiepunten
in gang gezet.

ISO 27001
Informatiebeveiliging
Interne en externe
audits uitgevoerd en
actiepunten in gang
gezet.

VCA**
Veiligheid en
gezondheid
Interne en externe
audits uitgevoerd en
actiepunten in gang
gezet.

Strategische
risicobeoordeling
Groenkeur
Beoordeling uitgevoerd
en actiepunten in gang
gezet.

Directiebeoordeling
Beoordeling uitgevoerd
en actiepunten
opgenomen in het
jaarprogramma 2021.

21

Interne en externe
audits uitgevoerd en
actiepunten in gang
gezet.

KERNGEGEVENS
FINANCIËLE ZAKEN

KENGETALLEN

BETREFT

2021

2020

2019

2018

2017

Eigen vermogen

(x € 1.000)

10.342

9.858

9.513

9.105

11.408

Balanstotaal

(x € 1.000)

32.748

36.083

31.276

31.051

21.695

Omzet

(x € 1.000)

37.984

39.018

37.663

35.064

37.361

Bedrijfsresultaat

(x € 1.000)

535

397

12

499

796

Nettowinst

(x € 1.000)

484

345

408

31,6%

27,3%

30,4%

29,3%

52,6%

Current ratio 2)

0,52

0,57

40
0,41

0,57

0,68

Rendement op het
geïnvesteerd vermogen 3)

2,5%

1,8%

30
-0,2%

2,4%

10,2%

150

136

Solvabiliteit 1)

OMZET

608EURO’S)
(IN426
MILJOENEN

20

Aantal medewerkers
(nominaal ultimo verslagjaar)

201

187

147
10
0

2017
* In 2018 en 2019 zijn er in het totaal
drie nieuwe gemeenten toegetreden
waardoor de cijfers door de jaren heen
niet helemaal te vergelijken zijn.

2016

2015

Toelichting berekening kentallen
Afvalverwerking
11,9
1 Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen *100%

10,8

11,4

9,8

9,6

Inzameling
en reiniging
16,0
2 Verhouding
(vlottende
activa + liquide middelen)17,2
/ kortlopende
schulden 15,7

15,8

15,9

3 Verhouding
regulier bedrijfsresultaat
/ vaste activa
*100%
Beheer openbare
ruimte (BOR)
7,9

10,4

10,3

10,5

10,9

37,2

37,4

36,1

36,4

37,0

2014

OMZET BEHEER
OPENBARE RUIMTE (BOR)
PER BEHEERCATEGORIE

(IN MILJOENEN EURO’S)
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2013

OMZET

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Overige omzet
BOR

2021

2020

2019

2018

2017

0,3

0,4

0,3

0,2

-0,3

-

-

-

4,5

7,9

Reiniging

4,3

3,6

3,6

3,6

3,8

Overig inzameling

0,8

0,7

0,7

0,6

-0,0

Beheer ABS

1,9

2,0

1,9

1,4

2,8

Inzamelmiddelen

4,4

4,7

4,2

4,1

3,7

Inzameling

11,7

10,3

9,7

8,4

7,8

Afvalverwerking

14,6

17,2

16,2

12,3

11,9

* In 2018 en 2019 zijn er in het totaal drie nieuwe gemeenten toegetreden
waardoor de cijfers door de jaren heen niet helemaal te vergelijken zijn.
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BESTUURSVERSLAG
Werken aan een schone en veilige leefomgeving doen we samen! Het creëren van veilige werkomgeving voor
onze medewerkers staat hierbij hoog in het vaandel. De coronacrisis heeft ook in 2021 een belangrijke stempel
gedrukt op onze dienstverlening. Maar dankzij de inzet van onze medewerkers is onze dienstverlening onverkort
doorgegaan. Het afgelopen jaar zijn er ook weer stappen gezet op de weg van de transitie naar een circulaire
economie in 2050. In dit bestuursverslag kijken we terug op het jaar 2021 en blikken we vooruit. Nadat we
hebben stilgestaan bij de medezeggenschap sluiten we dit bestuursverslag af met een financiële paragraaf.

ACTIES EN RESULTATEN OPDRACHTGEVERS

VAN AFVAL NAAR
GRONDSTOF

Cyclus kijkt terug op een prettige en succesvolle
regionale samenwerking met onze gemeenten
in 2021. Samen met de gemeenten is er verder
nagedacht over maatwerktrajecten en heeft Cyclus
gewerkt aan het verbeteren en uitbreiden van de
dienstverlening bij de opdrachtgevers.
Een aantal voorbeelden:
•	In de gemeente Alphen aan den Rijn is in 2021
het contract met betrekking tot de levering van
inzamelmiddelen uitgebreid met het leveren van
zwerfafvalbakken. Daarnaast is er een start gemaakt
aan de harmonisatie van de papierinzameling in de
gemeente en het trainen van vrijwilligers.
•	In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is in 2021
het plan met betrekking tot de optimalisatie van
de inzamelmiddelen (ondergrondse containers)
uitgewerkt en goedgekeurd door het college. In
2022 zal dit plan worden uitgevoerd. Ook is de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk bezig met een
optimalisatieslag voor de milieustraat. Hierbij
heeft Cyclus een adviserende rol. Dit zal ook in
2022 verder worden ontwikkeld. In 2021 is voor
het eerst de Mobiele Milieustraat ingezet. Dit in
combinatie met een voorlichtingscampagne van de
gemeente. Dit was een groot succes en zal in 2022
worden herhaald. Verder is de papierinzameling
geharmoniseerd. De vrijwilligers zijn allemaal
getraind en er wordt geen oud papier en karton van
bedrijven meer ingezameld.
•	In de gemeente Gouda zijn we in 2021 van start
gegaan met het ombouwen van restafvalcontainers
naar verzamelcontainers voor PMD. Dit om de
capaciteit van de restafvalcontainers beter te
benutten en het aanbieden van het PMD voor
bewoners van hoogbouwwoningen gemakkelijker te
maken. Dit project wordt verder uitgevoerd in 2022.
In 2021 is er een samenwerking ontstaan tussen
Cyclus, gemeente Gouda, MBORijnland en stichting
Bizon voor het inzamelen en opknappen van houten
gebruiksvoorwerpen die worden aangeboden op
de milieustraat. Dit circulaire initiatief betreft een

AFVALBELEID
Het realiseren van de VANG-doelstellingen is
een belangrijke rode draad in de samenwerking
tussen Cyclus en haar opdrachtgevers. VANG (Van
Afval Naar Grondstof) is één van de manieren om
duurzaamheid te realiseren en de omslag te maken
naar een circulaire economie. Samen met onze
gemeenten investeren we in het structureel verlagen
van de hoeveelheid restafval en het verhogen van de
inzameling van waardevolle grondstoffen. Waar we
jaarlijks een daling in het restafval zien, is hier sinds
2020 een lichte stijging in te zien. De toename van de
hoeveelheid afval en grondstoffen als gevolg van de
coronacrisis zette zich in 2021 door.
In 2021 bedroeg de gemiddelde hoeveelheid
restafval per inwoner in de Cyclusregio 152 kilo
(2020: 141 kilo) en het scheidingspercentage
69% (2020: 72%). Deze én een groot aantal
gemeentespecifieke cijfers en ontwikkelingen
presenteerde Cyclus aan haar gemeenten in de
online factsheets. Deze factsheets vormen een mooi
vertrekpunt om volgende stappen te nemen naar het
realiseren van de VANG-doelstellingen en de weg
naar een circulaire economie. Voor de factsheets
van 2021 is er in overleg met de gemeenten besloten
om de rekenwijze vanuit de Benchmark te hanteren
als de standaard voor de Cyclus-regio. Dit omdat
we steeds meer gebruik maken van de Benchmark
om resultaten af te zetten tegenover de landelijke
ontwikkelingen. De rekenwijze vanuit de Benchmark
voor het bepalen van de hoeveelheden en het
scheidingspercentage wijkt in (geringe) mate af van
de rekenwijze die Cyclus sinds 2016 hanteert. Als
Cyclus zich had vast gehouden aan de bestaande
rekenwijze, dan was er sprake geweest van een lichte
daling van het restafval in 2021.
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pilot en is verlengd voor 2022. Deze pilot is een
onderdeel van de initiatieven die zich richten op het
verminderen van de hoeveelheid (grof)restafval en
het verhogen van de inzameling van waardevolle
grondstoffen. Tevens heeft de gemeente Gouda in
2021 een campagne gelanceerd om in te zetten op
een schone buurt. Onderdeel hiervan is gerichte
inzet om de containerlocaties op orde te maken.
In 2021 heeft Cyclus een analyse gemaakt van
containerlocaties om zo gericht in te spelen op het
reinigen van deze locaties naar behoefte.
•	In 2021 zijn in de gemeente Kaag en
Braassem minicontainers voor oud papier en
karton geïmplementeerd bij bewoners van
laagbouwwoningen. Daarnaast zijn er extra
verzamelcontainers voor oud papier en karton bij
hoogbouwlocaties geplaatst. Dit project is onderdeel
van de standaardisatie van de papierinzameling
zoals afgesproken met de gemeenten.
•	In de gemeente Krimpen aan den IJssel waren
we opnieuw in gesprek over een aanpak om
bijplaatsingen in de gemeente te verminderen
en de hoeveelheid restafval de komende jaren
te laten dalen. Het komende jaar zal dit verder
uitgewerkt worden.
•	In gemeente Krimpenerwaard is in 2021 een pilot
gestart in samenwerking met Promen voor het
demonteren van grof huishoudelijk afval. Tijdens
de eerste proef in oktober 2021 hebben we al
de mooie ontdekking gedaan dat al het grofvuil
dat tijdens de huis-aan-huis inzameling wordt
aangeboden zeer geschikt is om te sorteren tot
waardevolle grondstoffen. In 2022 wordt de pilot
verder uitgevoerd. Deze pilot is een onderdeel
van de initiatieven die zich richten op het
verminderen van de hoeveelheid (grof)restafval en
het verhogen van de inzameling van waardevolle

grondstoffen. Daarnaast is de papierinzameling
verder geharmoniseerd. De trainingen voor
vrijwilligers zijn in 2021 uitgevoerd. Ook brengen
inwoners van de kernen Haastrecht, Stolwijk en
Vlist sinds 2021 het grof huishoudelijk afval naar
de milieustraat in Bergambacht.
•	In gemeente Nieuwkoop zijn er verdere stappen
gezet in de optimalisatie van de papierinzameling.
Er zijn veel minicontainers voor oud papier en
karton geïmplementeerd en de huis-aan-huis
inzameling met vrijwilligers heeft verder vorm
gekregen. In 2022 staan de trainingen voor de
vrijwilligers op de planning als onderdeel van de
papierharmonisatie regiobreed.
•	In gemeente Waddinxveen was Cyclus nauw
betrokken bij de voorbereidingen en realisatie van
het nieuwe grondstoffenplein (milieustraat). Om
de kwaliteit van het PMD in verzamelcontainers
te verbeteren zijn er op verschillende locaties
(communicatie)acties uitgevoerd.
•	In de gemeente Zuidplas zijn in 2021 verschillende
pilots uitgevoerd om het scheiden van afval te
stimuleren. De pilots werden in verschillende
delen van de gemeente uitgevoerd en hadden een
tijdsduur van ongeveer 3 maanden. Zo is er een
proef uitgevoerd voor het wekelijks inzamelen van
GFT+E in de zomermaanden, het wekelijks inzamelen
van het PMD en het uitdelen van keukenbakjes
voor het scheiden van GFT+E. Het evaluatierapport
van de pilots wordt in 2022 uitgewerkt. Verder is
er nagedacht over het gescheiden inzamelen van
GFT+E bij hoogbouwlocaties. Hierbij wordt gekeken
naar de GFT+E-containers bij deze locaties om het
scheiden van GFT+E bij hoogbouw te verbeteren en
gemakkelijker te maken. De implementatie van het
plaatsen van de GFT+E-containers wordt in 2022
uitgevoerd.
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VERWERKING / GRONDSTOFFEN

2021 er toe geleid dat het verwerkingscontract van de
monostromen milieustraten met ingang van 1 december
2021 is overgegaan naar Midwaste. In 2022 volgen er
meer contracten die overgaan.

Net als in 2020 heeft de kwaliteit van de grondstoffen
oud papier en karton (OPK), groente-, fruit- en tuinafval
+ etensresten (GFT+E) en plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) veel
aandacht gekregen. Met name de verontreiniging
van het OPK heeft geleid tot afkeur bij de verwerker
en dus afkeurkosten. Er zijn diverse acties opgezet
om de kwaliteit te verbeteren. Zo is het afgelopen jaar
een start gemaakt met het aan de bron controleren
van de kwaliteit. Met behulp van een app wordt de
kwaliteit van het OPK gemonitord en vastgelegd op de
overslagstations. In de praktijk zijn hier nog flinke stappen
in te zetten om het controleren bij de bron beter van
de grond te krijgen waardoor gemeenten beter kunnen
anticiperen op de verontreiniging. Het verder uitwerken
van deze controle staat op de agenda voor 2022.

SAMEN SCHAKELEN NAAR CIRCULAIR
Cyclus heeft in april 2021 voor een periode van 2 jaar
een productontwikkelaar aangesteld. Een belangrijk rol
in deze functie is het ontwikkelen en implementeren
van grote en kleine circulaire initiatieven. Dit doet Cyclus
samen met haar gemeenten. Ook is Cyclus in 2021 een
strategische samenwerking aangegaan met Promen
(Sociale Werkvoorziening) voor de ondersteuning in de
uitvoering van de circulaire initiatieven.
Daarnaast hebben we in 2021 de afdeling Bedrijfsbureau
getransformeerd naar de afdeling Logistiek &
Ontwikkeling. Deze transformatie is ingegeven vanuit
de overtuiging dat we het bedrijfsmodel voor Cyclus

Cyclus blijft continu met de gemeenten in gesprek om te
kijken wat we samen kunnen doen om de kwaliteit van de
grondstoffen te verhogen. Zo zijn we in 2021 doorgegaan
met het inzetten van kwaliteitscontroles tijdens de huisaan-huis-inzameling en is Cyclus het afgelopen jaar
gestart met het product Grondstofvangers. Dit product
heeft als doel de kwaliteit van de grondstoffen PMD,
GFT+E en OPK te vergroten. Door de kwaliteit van deze
grondstoffen veelvuldig te meten, deze metingen goed
vast te leggen en vervolgens te analyseren kan Cyclus
haar gemeenten goed adviseren over de in te zetten
interventies. Een voorbeeld is de kwaliteit van GFT+E
dat als aandachtspunt naar voren kwam uit analyses
in gemeente Gouda. Met gerichte communicatie op de
aandachtlocaties en de inzet van buurtvoorlichters is
er extra aandacht gegeven aan het goed scheiden van
GFT+E en daarbij gericht het dialoog op te zoeken met
de inwoners.

de komende jaren zullen moeten aanpassen, wat de
transitie van een lineaire economie naar een circulaire
economie met zich mee brengt.
Een aantal concrete circulaire initiatieven richten zich op
het terugdringen van de afvalstroom; grof huishoudelijk
afval. Zo is er het afgelopen jaar een pilot uitgevoerd
met houten gebruiksvoorwerpen op de milieustraat
in Gouda en het demonteren van grof huishoudelijk
afval in Krimpenerwaard. Deze initiatieven worden
uitgevoerd samen met het SW bedrijf Promen en andere
stakeholders. In 2022 staat het verder ontwikkelen en
uitproberen van nieuwe concepten om meer waardevolle
grondstoffen te behouden op de planning.
In 2021 heeft Cyclus ook diverse acties ondernomen om
de kennis over circulariteit en de circulaire economie
te vergroten. Er zijn themadagen voor en met de
gemeenten georganiseerd en Cyclus heeft deelgenomen
aan een groot aantal (digitale) bijeenkomsten over de
circulaire economie en circulaire businessmodellen.

Daarnaast hebben we in 2021 nieuwe
grondstoffenkaarten geïntroduceerd. Deze kaarten
kunnen chauffeurs, beladers en kwaliteitscontroleurs
aan minicontainers hangen als er te veel vervuiling
in de container zit. De grondstoffenkaarten worden
ingezet als communicatiemiddel om inwoners zo
nog beter te informeren over het scheiden van afval
en het juist aanbieden van de containers. De nieuwe
grondstoffenkaarten zijn meer gericht op de kwaliteit
van PMD, GFT+E en OPK en vervangen het verouderde
rode/gele kaartensysteem.

'Een aantal
circulaire
initiatieven
richten zich op het
terugdringen van
grof huishoudelijk
afval.'

Cyclus is in 2021 lid geworden van de coöperatieve
inkooporganisatie Midwaste. Midwaste is een
samenwerkingsverband van veertien regionale afvalen reinigingsbedrijven. Het afgelopen jaar is onderzocht
welke verwerkingscontracten van Cyclus ondergebracht
konden worden bij Midwaste. Concreet heeft dit in
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DIENSTVERLENING

hierbij belangrijke speerpunten. Zo is er afgelopen jaar
een grote slag gemaakt in de gemeenteschouw Gouda.
Inzet op goede communicatie met de gemeente,
goede voorschouw en werkvoorbereiding en het (her)
opleiden van het team zijn stappen die hierin zijn gezet
en zorgen voor het behalen van de kwaliteitsdoelen.
Daarnaast is de applicatie Jewel verder uitgerold bij de
Reiniging voor onder andere de dumpingenroute en
optimalisatie van de veegroutes.

Ook in 2021 heeft de coronacrisis een belangrijke
stempel gedrukt op onze dienstverlening. De nodige
maatregelen vanwege het coronavirus zorgden ervoor
dat we veel flexibiliteit hebben moeten tonen om onze
dienstverlening door te laten gaan. In 2021 hebben we
mooie stappen kunnen zetten in de optimalisatie en
verduurzaming van onze dienstverlening.

BEHEERSBARE EN PLANBARE PLANNING

Op de milieustraten in de gemeenten BodegravenReeuwijk, Gouda en Krimpenerwaard is in 2021 een
reserveringssysteem geïmplementeerd. Met dit
reserveringssysteem wordt het aantal bezoekers beter
verdeeld over de dag, is er een afname van de lange
wachttijden en een verkleining van onveilige situaties.
Zowel door de bezoekers als door onze medewerkers
wordt deze ontwikkeling positief gewaardeerd.

Het jaar 2021 stond voor een groot deel in het teken
van de implementatie van het werken met roosters
voor al het uitvoerend personeel. Het hoofddoel van de
nieuwe manier van roosteren is het realiseren van een
beheersbare personeelsplanning- en roosterapplicatie
inclusief urenverantwoording, die de planning voor
zowel de organisatie als de medewerkers voorspelbaar
maakt met inachtneming van wet- en regelgeving.
Denk hierbij aan arbeidstijdenwet, arbeidstijdenbesluit
en CAO. Daarbij draagt de nieuwe manier van roosteren
o.a. bij aan het efficiënter en inzichtelijker plannen,
het tijdig inzicht verkrijgen in personeelstekorten of
overschotten, het vereenvoudigen van de urenregistratie,
het verminderen van administratieve handelingen en een
minder foutgevoelig systeem. De medewerkers zijn nauw
betrokken geweest bij het project en de implementatie.
Het nieuwe roostersysteem ging per 1 januari 2022 live.

Het nieuwe product ‘de Mobiele Milieustraat’ is
meerdere keren ingezet in onder andere gemeente
Bodegraven-Reeuwijk en Gouda. De Mobiele
Milieustraat is een verplaatsbare op zonne-energie
werkende unit waar inwoners terecht kunnen voor het
gratis inleveren van verschillende afvalstromen die
niet bij het restafval horen maar op de milieustraat. De
Mobiele Milieustraat biedt inwoners een extra service
om klein grof huishoudelijk afval gemakkelijk gratis
dichtbij in te leveren.

Daarnaast zijn, vanuit het oogpunt van efficiënt
plannen, alle operationele planactiviteiten bij elkaar
gebracht in een operationele planafdeling: het
Bedrijfsbureau. Een belangrijke afdeling binnen de
implementatie van het nieuwe roosterproces waarbij
alle processen van planning, werkvoorbereiding en
urenregistratie geborgd worden. We verwachten
daarvan komend jaar de vruchten al te plukken.

Cyclus kijkt tevreden terug op het gladheidbestrijdingsseizoen 2021-2022 in gemeente Gouda. Het
afgelopen jaar is het aanbestedingstraject voor
het volledig vervangen van het strooimaterieel
afgerond. Het nieuwe materieel zal volgend seizoen
in gebruik worden genomen. Daarnaast is er in 2021
een tweede meetpunt in het zuiden van Gouda
aangebracht. Dit draagt bij aan een efficiëntere
inzet van de uitrukken.

OPTIMALISATIE INZAMELING
In 2021 heeft het verder optimaliseren en digitaliseren van
onze inzamellogistiek hoog op de agenda gestaan. Het
rijden met digitale routebegeleiding wordt breed uitgerold
en werpt zijn vruchten af. Er zijn verdere stappen gezet
naar een uniforme aanpak voor de papierinzameling
binnen de regio in nauwe samenwerking met de
gemeenten en verenigingen. Het trainingsprogramma
voor vrijwilligers dat in 2020 is ontwikkeld is het afgelopen
jaar verder uitgebreid in de regio. In 2021 zijn vele
honderden vrijwilligers van verenigingen opgeleid die zijn
betrokken bij de OPK-inzameling.

VERDUURZAMING EN VERNIEUWING
Verduurzaming is een belangrijk thema. In 2021 zijn we
gestart met het initiatief ‘rijden op waterstof’. Door enige
vertraging zal dit naar verwachting in 2022 daadwerkelijk
plaats gaan vinden. Met name in de Reiniging hebben
we goede stappen gemaakt met het vernieuwen van
het wagenpark. Zo is het jaar gestart met nieuwe
elektrische voertuigen voor de reiniging en geëindigd
met de levering van nieuw strooimaterieel. Voor 2022
staat de levering van de eerste nieuwe bovenladers op
de agenda en zal er kleiner materieel vervangen moeten
worden. Bij de aanschaf van het nieuwe materieel is het
uitgangspunt; zo duurzaam mogelijk. Ook zullen we in
het licht van de meerjarenstrategie een plan uitwerken
voor het vervangen van ons materieel tot 2030.

REINIGING
Het afgelopen jaar zijn er grote slagen gemaakt in
de optimalisatie van onze dienstverlening Reiniging.
Duurzame inzetbaarheid en kwaliteitsverbetering waren
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INZAMELMIDDELEN

ervaring kent. Wij hopen als een van de eerste partijen
een toegangscontroller toe te passen die ook toegang
mogelijk maakt via een smartphone, op deze schaal.
In 2022 zullen we ook onze contracten voor beheer en
onderhoud van het wagenpark moeten vernieuwen.

Het afgelopen jaar hadden we veel problemen met de
leverancier Waste Vision. Het onderhoud en de keuring
van (ondergrondse) containers, het reinigen ervan
en vooral de communicatie met de containers, om
stortingen goed bij te kunnen houden, functioneerde
al enige tijd verre van optimaal, en in de zomer en
het najaar zorgde dit voor grote uitdagingen. Met
als uiteindelijke resultaat dat Waste Vision eenzijdig
de overeenkomst met Cyclus heeft opgezegd.
Terugkijkend was het op dit gebied een moeizaam
jaar, waarbij de dienstverlening naar onze klanten
hier onder geleden heeft. In de tussentijd hebben we
tijdelijke contracten afgesloten om ervoor te zorgen
dat wij de continuïteit naar onze klanten kunnen
blijven waarborgen. Daarnaast is Cyclus gestart met
het zelf wassen van containers.

COMMUNICATIE EN GEDRAGSBEÏNVLOEDING
Er is verder ingezet op communicatie als
gedragsbeïnvloedingsinstrument. Een belangrijke
voorwaarde om de VANG-doelstellingen te realiseren,
is het inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken. Samen
met de gemeente wordt continu gekeken naar de
stappen die nodig zijn voor het behalen van de VANGdoelstellingen. Gerichte interventies en persoonlijke
gesprekken op maat voor specifieke locaties is hierbij
een methode die we inzetten. Belangrijke thema’s zijn
de kwaliteit van de aangeboden grondstoffen én de
aanpak van dumpingen en bijplaatsingen.

In 2022 zullen we de dienstverlening voor levering,
plaatsing en beheer en onderhoud van onze
inzamelmiddelen opnieuw aanbesteden. Na een lang
aanlooptraject starten we begin 2022 ook met de
aanbesteding van toegangscontrollers. In 2021 hebben
we veelvuldig met marktpartijen en klanten gesproken
over de mogelijkheden en wensen, met als resultaat
een aanbesteding die een mix van innovatie en

Het AFVALVRIJE SCHOOL project voerden we in 2021
uit in gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag
en Braassem, Krimpen aan den IJssel, Montfoort,
Waddinxveen en Zuidplas. Het AFVALVRIJE SCHOOL
project biedt basisscholen een educatietraject waarbij
Maarten Milieu met leerlingen aan de slag gaat over
(zwerf)afvalpreventie en afvalscheiding.
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Daarnaast biedt het project, in samenwerking
met gemeenten, de scholen de mogelijkheid voor
gescheiden inzameling van waardevolle grondstoffen
op school. Inmiddels zijn al meer dan 70 basisscholen
in de regio voorzien van hetzelfde inzamelsysteem als
de kinderen thuis gewend zijn.

gaan. Denken in wat er nog wel mogelijk was met
de geldende richtlijnen stond hierin centraal. Zo
hebben we in 2021 een slag gemaakt in het digitaal
werken. Vergaderzalen zijn dusdanig ingericht dat
overleggen, in beperkte vorm, fysiek of hybride
konden plaatsvinden. Ook opleidingen, intern dan
wel extern en vaak in aangepaste vorm, zijn vrijwel
allemaal doorgegaan waardoor we ons vakmanschap
op peil hebben kunnen houden. Een voorbeeld: indien
de weersomstandigheden het toelieten werden
opleidingen in de buitenlucht gehouden.

Daarnaast zijn er diverse communicatie-acties ingezet
om de kwaliteit van de grondstoffen onder de aandacht
te brengen en te verbeteren. Zo zijn er een aantal
regionale campagnes uitgevoerd om inwoners te
informeren en motiveren over het belang van het goed
scheiden van de waardevolle grondstoffen. Daarnaast
zijn de communicatie-uitingen op de verzamelcontainers
in verschillende gemeenten herzien.

PERSONEEL EN ORGANISATIE

Waar het mogelijk was hebben we bijeenkomsten
georganiseerd om het contact tussen de collega’s
warm te houden in een tijd waarin ‘afstand’ leidend
was. Gelukkig lieten de maatregelen het toe om in
de zomer een barbecue buiten op 1,5 meter afstand
te organiseren. Toen de maatregelen weer werden
aangescherpt hebben we getracht toch zoveel mogelijk
tradities in stand te houden. Zo werd bijvoorbeeld het
sinterklaasfeest een gezellige drive thru.

De focus heeft in 2021 wederom voor een groot deel
gelegen op het zo goed mogelijk door laten gaan
van het werk tijdens de coronacrisis. We werken
immers in een cruciale sector, waarbij het werk niet
zomaar stilgelegd kan worden. Dat heeft voor diverse
uitdagingen gezorgd, maar inmiddels hebben we
de nodige ervaring opgedaan om alles op alles te
zetten om het werk zo goed mogelijk door te laten

Ondanks de vele uitdagingen die de coronacrisis
met zich meebracht, is het verzuim in 2021 slechts
zeer licht gestegen ten opzichte van 2020, namelijk
0,19%. Met name in het laatste kwartaal van 2021 was
het verzuim aan de hoge kant. We hebben helaas te
maken gehad met een verhoogd aantal besmettingen.
Daarnaast was er ook veelvuldig sprake van

ORGANISATIE
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quarantaineverplichtingen. Onze collega’s van kantoor
konden in dat geval thuis doorwerken, in de uitvoering
was dat helaas niet mogelijk. We hebben in deze
periode extra ons best moeten doen om de bezetting
rond te krijgen, maar met dank aan onze betrokken
collega’s is dit wel gelukt.

Cyclus vindt het belangrijk om een positieve bijdrage
te leveren aan de maatschappij om ons heen. We
zetten er steeds meer op in om mensen met een
achterstand tot de arbeidsmarkt (Social Return On
Investment) een kans te bieden. Van het opdoen
van werkervaring, tot het aanbieden van een vaste
baan. Om dit te realiseren wordt met name de
samenwerking met Promen en de sociale domeinen
van onze klantgemeenten opgezocht.

Het thema ziekteverzuim heeft het afgelopen jaar
veel aandacht gekregen. Zo is de training voor
leidinggevenden ‘van verzuim naar werkvermogen’
gegeven, is er maandelijks een inzetbaarheidscoach
op locatie aanwezig en is er extra aandacht gegeven
aan de ziektegevallen. In 2022 gaan we hiermee door
en leggen we de focus meer op het voorkomen van
verzuim.

ONTWIKKELING
Door de vele digitale ontwikkelingen nu en in de
toekomst, worden de digitale vaardigheden van onze
medewerkers steeds belangrijker. Loonstroken worden
niet meer per post verstuurd en roosters zoekt men op
via een mobiele app. Voor sommige collega’s kan dit
best lastig zijn. We hebben daarom in 2021 ingezet op
het verbeteren van de digitale vaardigheden van onze
medewerkers. We hebben hierbij de samenwerking
opgezocht met de Bibliotheek Gouda. Zij hebben
intern aan onze collega’s opleiding gegeven op
verschillende niveaus. Een vrij intensief traject, maar
door onze collega’s als zeer positief ervaren. We zullen
dit in de komende jaren voortzetten.

In 2021 hebben we weer een hoop nieuwe mensen
aangenomen, met name bij de uitvoerende
afdelingen. Daarmee is de flexibele schil weer wat
kleiner geworden. Er zijn in 2021 totaal 34 nieuwe
medewerkers bij ons in dienst gekomen, 65% daarvan
werkte voorheen via het uitzendbureau voor ons. We
zijn blij deze medewerkers een contract te kunnen
bieden met het vaste aantal uren waarop zij hoopten.
Ook zijn er weer medewerkers bij ons in dienst
gekomen vanuit diverse doelgroepen. We zijn er trots
op de kwaliteiten van al onze nieuwe medewerkers
optimaal te benutten en waar gewenst verdere
ontwikkeling te kunnen waarmaken.

Sinds het vierde kwartaal van 2021 zetten we
extra in op leiderschap, met als doel om bij onze
leidinggevenden meer bewustzijn te creëren over de
impact die zij hebben op het welzijn en werkgeluk van
onze medewerkers. Door hieraan positief bij te dragen
zal dit een positief effect hebben op zaken zoals
verzuim, schade en productiviteit.

In 2021 heeft een kleine omvorming plaatsgevonden
bij enkele stafafdelingen met als doel om met name
onze uitvoeringsprocessen logischer en efficiënter
te laten verlopen en daarnaast de aanwezige kennis
meer strategisch te kunnen inzetten. Tevens is,
zoals eerder benoemd in dit verslag, dit jaar het
roosterproject gestart. Vanaf 1 januari 2022 zullen
de medewerkers van alle uitvoerende afdelingen
van Cyclus werken volgens een rooster. Dit maakt
dat medewerkers ruim van tevoren weten hoe hun
planning eruitziet, dat diensten op zaterdagen en
avonddiensten evenredig verdeeld worden onder
collega’s en dat we beter kunnen voldoen aan wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidstijden.

In 2021 is, na een aanbesteding, een nieuw contract
afgesloten met onze zittende arbodienst. Welke met
haar visie volledig aansluit op bovenstaande aspecten.

ONDERZOEK
Duurzaam en gezonde inzet van onze medewerkers
vinden we belangrijk. In 2021 hebben we al onze
medewerkers aangeboden om een health check
(PMO) te doen, welke was afgestemd op de functie
van de medewerker. Bij deze health check hoorde
ook een vragenlijst die het werkvermogen van onze
medewerkers meet. Uit de resultaten bleek onder
andere dat onze medewerkers helaas wel eens
ongewenst gedrag van anderen ervaren, zoals
pestgedrag of agressie. We hebben gemerkt dat
gedurende de coronacrisis de lontjes van veel mensen
wat korter waren. Op onze milieustraten bijvoorbeeld,
maar ook op de routes van de afvalinzameling hebben
onze collega’s te maken gehad met agressie. Deze
inzichten geven ons uiteraard reden om hier extra
aandacht aan te besteden, wat wij in 2022 hoog op de
agenda hebben staan.

'In 2021 hebben
we weer een
hoop nieuwe
mensen
aangenomen.'
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Niet alleen over de gezondheid van medewerkers
hebben wij een vragenlijst uitgezet. Wij hebben onze
medewerkers dit jaar ook de gelegenheid geboden hun
mening te geven over hun werkbeleving, middels het
invullen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek
(MTO). Meer dan de helft van onze medewerkers heeft
meegedaan aan het onderzoek. Het heeft ons zeer
verheugd om mooie resultaten te mogen terugzien. Zo
scoort de algemene tevredenheid een 7,5 ten opzichte
van een 6,8 na ons laatste onderzoek in 2017 en ten
opzichte van een 7,2 in onze branche. Het meest
tevreden zijn onze medewerkers over de zekerheid op
werk die Cyclus haar medewerkers biedt. Verder zijn
de collega’s erg tevreden over de samenwerking met
collega’s binnen hun team, het plezier dat zij hebben in
het werk en de fysieke veiligheid.

tevredenheid te verhogen, veiliger te werken en te
werken binnen wet- en regelgeving breiden we uit en
wat ons (vooral administratief) tegenhoudt laten we los.

VEILIGHEID
Het thema ‘veilig werken’ blijft onverkort onze aandacht
vragen. De afgelopen jaren is met verschillende acties
extra aandacht gegeven aan dit belangrijke thema. Er
wordt continu aandacht gevraagd voor en analyse van
(bijna)ongevallen, we hadden een themaweek ‘veilig en
gezond werken’ en er werden verschillende trainingen
gevolgd door medewerkers. Desondanks vonden het
afgelopen jaar bij Cyclus 21 ongevallen met verzuim
plaats. Dit aantal is een flinke stijging in vergelijking met
voorgaande jaren. Deels zal dit kunnen komen doordat
incidenten vaker worden gemeld en gekoppeld aan
het verzuim, omdat de bewustwording is gestegen. In
2022 staat veiligheid hoog op de agenda bij Cyclus en
net als voorgaande jaren gaan we hard aan de slag om
structureel een lager aantal (verzuim)ongevallen
te bereiken.

Beide onderzoeken bieden ons veel inzichten en input
waarmee we aan de slag gaan in 2022.

KWALITEIT
Cyclus werkt met een geïntegreerd
managementsysteem om te blijven voldoen aan
vragen, eisen en verwachtingen van verschillende
stakeholders. In 2021 was de organisatie reeds in
compliance met de eisen van de certificeringen ISO
9001 (kwaliteitsmanagement), VCA** (veiligheid en
gezondheid), ISO 27001 (informatiebeveiliging), ISO
14001 (milieuzorg), en Groenkeur. Instrumenten zoals
de periodieke directiebeoordeling, de strategische
risicobeoordeling, de interne en externe audits,
de werkplekinspecties, de toolboxmeetings en de
doorlopende Risico Inventarisatie en -Evaluatie
leveren het bedrijf doorlopend stuurinformatie en
handvatten op om continu te verbeteren. Klachten,
meldingen en vragen grijpen we hiervoor ook aan.

Naast het uitvoeren van de werkplekinspecties zijn we
gestart met het uitvoeren van veiligheidsobservaties
bij de Inzameling en Reiniging. Daarnaast is in
2021 een onderzoek gestart naar de belasting
van onze collega’s bij de inzameling van PMD in
zakken. Onderzocht is of deze belasting binnen
gezondheidskundige grenswaarden blijft en welke
mogelijke oplossingen er zijn als gezondheidskundige
grenswaarden worden overschreden. In 2022 worden
de uitkomsten van dit onderzoek uitgewerkt.

STIJL VAN HET HUIS
Het afgelopen jaar was er ook aandacht voor de
interne cultuur. Bij Cyclus werken we aan een
cultuur waarbij erkend wordt dat een ieder een
onmisbare bijdrage levert aan de resultaten. Onze
kernwaarden Vakkundig, Ondernemend, Eerlijk en
Samen presteren staan daarbij centraal. Ook zijn we
verder gegaan met het voeren van het goede gesprek.
Hierin ligt de nadruk niet op het functioneren maar
staan persoonlijk leiderschap, jezelf ontwikkelen en
bijdragen aan de organisatiedoelen centraal.

Voor het certificaat ISO 14001 (milieumanagement) is
in 2021 door KIWA een audit uitgevoerd. Per januari
2022 is het certificaat voor drie jaar verlengd.
In 2021 is er een herijking geweest van de
managementsystemen. De administratieve
inspanningen in relatie tot het rendement is het
afgelopen jaar voor alle certificeringen kritisch
bekeken. Vanuit dit oogpunt is besloten om afscheid
te nemen van de certificering van het systeem
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO prestatieladder niveau 3). Niet omdat we
maatschappelijk verantwoord ondernemen niet
belangrijk vinden, echter wel omdat de certificering
in onze ogen niet meer bijdraagt aan de kwaliteit van
onze dienstverlening. Parallel aan deze ontwikkeling is
een traject ingeslagen om de managementsystemen
te vereenvoudigen. Wat ons helpt om de klant-

VERTROUWENSPERSOON
Cyclus beschikt over twee externe
vertrouwenspersonen: één voor ‘ongewenste
omgangsvormen’ en één voor ‘melding misstanden
(klokkenluider)’. Wij vinden het belangrijk dat
medewerkers van Cyclus ergens naar toe kunnen
met hun verhaal. De drempel om met iemand te
gaan praten willen we graag laag houden. Om deze
reden zijn we in 2021 opzoek gegaan naar interne
vertrouwenspersonen.
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De OR behandelde de volgende instemmingsaanvragen en adviseerde positief over:
•	roosterspelregels (algemene uitgangspunten en
detailuitwerking)
•	thuiswerkregeling
•	zwangerschapsregeling
•	coulanceregeling overwerk bij invoering roosters
•	verlenging ANW hiaat verzekering

MEDEZEGGENSCHAP (OR)
De invoering van roosters stond bovenaan de
agenda van de ondernemingsraad (OR) in 2021.
Zo is ingestemd, met een aantal kanttekeningen,
met het complexe traject roosterspelregels. Ook
stond het contact met de medewerkers centraal.
Zo brachten de OR-leden een bezoek aan alle
Cyclus-locaties, werd gewerkt met een vast
contactpersoon vanuit de uitvoering en was de OR
aanwezig bij alle informatiebijeenkomsten over het
werken met roosters.

De OR behandelde de volgende adviesaanvragen
en adviseerde positief over:
•	roostersoftware Ortec
•	onderzoeksfase CyMergie (composterings- en
vergistingsinstallatie)
•	inrichting bedrijfsbureau (basisprincipes en blauwdruk)
•	telefoonkostenvergoeding

De invoering van roosters beïnvloedde veel van
de werkzaamheden van de OR. Ook zijn diverse
regelingen m.b.t. thuiswerken zoals de formele
thuiswerkregeling aan bod gekomen. Dit alles kwam
aan de orde tijdens de tien OR-vergaderingen, de
acht vergaderingen met de WOR bestuurder en de
gedachtewisselingen die plaatsvonden tussen de
OR, de directeur en de Raad van Commissarissen
(artikel 24 overleg). De ureninzet van de OR bedroeg
723 uur (2020: 517 uur). Deze toename van uren werd
veroorzaakt door alle werkzaamheden rondom de
invoering van roosters, maar bleef ruim binnen de
afgesproken maximum inzet.

Wat betreft coronamaatregelen, RI&E, huisvestingsen veiligheidsissues heeft de OR geparticipeerd
in een periodiek overleg met de VGM-commissie.
Tevens hebben we gesprekken met de directie en
P&O gevoerd over pestgedrag op de werkvloer en het
invoeren van interne vertrouwenspersonen. Dit traject
zal begin 2022 worden afgerond.
In januari 2022 treedt een vernieuwde OR van negen
leden aan; vijf nieuwe leden hebben zich gemeld, waar er
ook drie leden aftreden. De nieuwe OR heeft een diverse
samenstelling van medewerkers kantoor en buitendienst,
van mannen en vrouwen. De OR wil ook in het komend
jaar proactief betrokken zijn bij veranderingen van welke
aard dan ook binnen de organisatie. Rust op de werkvloer,
een gezonde werkdruk en de strategie van Cyclus, zullen,
net als in 2021, speerpunten zijn voor 2022.

De OR had in 2021 een constante bezetting van zeven
leden, afkomstig uit verschillende afdelingen van
de organisatie. Voor onderdelen die niet direct in de
OR vertegenwoordigd zijn, werd gewerkt met vaste
contactpersonen.
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'De invoering
van roosters was
een belangrijk
thema in 2021.'

•	
Medewerkers in dienst: Ultimo 2021 steeg
het aantal mensen in eigen dienst verder naar
201 (nominaal) (2020: 187, 2019: 147). Deze
groei, en daarmee ook afname van de flexibele
schil, is conform het sinds 2020 ingezette
personeelsbeleid. In 2022 zal beoordeeld worden,
ook met inachtneming van de arbeidsmarkt, hoe
het beleid met betrekking tot de flexibele schil nog
verder wordt doorgezet.

FINANCIEEL

•	
Onderzoek Inzamelmiddelen: ter voorbereiding
op de aanstaande aanbesteding van de aanschaf,
beheer en onderhoud van inzamelmiddelen (o.a.
verzamelcontainers) heeft Cyclus in 2021 versneld
de marktconsultatie uitgevoerd. Conclusie was dat
de marktprijzen voor zowel materieel als beheer
en onderhoud structureel stijgen. Daarbij viel in
het 4e kwartaal ook nog eens onze leverancier
(Waste Vision) weg als aanbieder van deze
diensten, waarbij de aanbesteding op korte termijn
van deze diensten nog meer noodzakelijk maakt.

BELEID
Het financieel- prijs- en dividendbeleid van Cyclus
is gericht op marktconforme tarieven voor haar
aandeelhoudende klantgemeenten nu en in de
toekomst enerzijds en continuïteit voor het bedrijf en
een solvabele onderneming anderzijds. Dit vertaalt zich
in een beleid dat gericht is op: een tarief dat gelijk blijft
of daalt bij een gelijk of hoger dienstverleningsniveau
door verlaging van de exploitatiekosten, innovatie en
ontwikkeling van de dienstverlening door te investeren
in nieuwe toepassingen, een beperkte winstmarge voor
Cyclus en een solvabiliteitsnorm van meer dan 35%. Als
gevolg van het beperkte winstniveau zal de ruimte voor
dividenduitkering in de toekomst beperkt blijven.

•	
CyMergie: het onderzoek naar en het proces
van de ontwikkeling van een biovergistingsinstallatie in samenwerking met Meerlanden NV
is in 2021 doorlopen op het gebied van techniek,
locatie, financiën en communicatie. De eventuele
juridische vorm waarin zal worden samengewerkt
is nog niet uitgewerkt omdat dat nog niet relevant
is. Sinds het 4e kwartaal 2021 wordt het project
vertraagd doordat een geschikte locatie binnen
ons verzorgingsgebied, maar ook daarbuiten,
niet voor het oprapen ligt. In 2022 zal de
onderzoeksfase worden vervolgd om daarna met
de stakeholders de juiste besluiten te nemen.

ONTWIKKELINGEN BOEKJAAR 2021
Het rapportagejaar 2021 wordt hoofdzakelijk
gekenmerkt door de volgende ontwikkelingen:
•	
Compliance / werken met roosters: met het oog op
een efficiënte inzet van medewerkers, lean-processen
en compliance voert Cyclus roosters in. Vanaf 1
december 2021 zijn de nieuwe roosters verstrekt
aan het personeel en per 1 januari 2022 is het gehele
roostersysteem in gebruik genomen en is de basis voor
planning en betaling van overwerk en onregelmatigheidstoeslag. Aan deze livegang lag een intensieve
voorbereiding ten grondslag, waarin softwareleverancier,
projectgroep, klankborden en medezeggenschap hun
eigen verantwoordelijkheden kenden.

•	
Modernisering papierinzameling: het afgelopen
jaar zijn er weer stappen gemaakt om te komen
tot vereenvoudiging van processen, met name dat
van de inzameling met beladers uit plaatselijke
verenigingen. Zowel op het gebied van veiligheid
en administratieve afrekeningen (efficiency) zijn
er nog steeds een drietal gemeenten welke het
komende jaar deze noodzakelijke stap moeten
maken.

•	
DVO - kostprijzen: Cyclus heeft in 2020 met de
gemeenten een basis gelegd voor een nieuwe
DVO. In de eerste helft 2021 zijn de eenheidsprijzen
opnieuw berekend. In kwartaal 4 zijn de Delen C
2022 opgesteld en afgestemd met de gemeenten op
basis van de nieuwe eenheidsprijzen.

•	
Beëindiging bedrijfsafval activiteiten: in het
4e kwartaal 2021 beëindigden we het merendeel
van onze bedrijfsafvalcontracten, waarbij we
onze klanten tijdig begeleiden naar andere
mogelijkheden voor in afvalinzameling. Reden
voor deze strategische beslissing is dat dit
proces teveel impact op onze bedrijfsvoering had
in verhouding tot het volume in omzet dat we
realiseerden.

•	
Financieel beleid: in de algemene vergadering van
Aandeelhouders van 9 december 2021 is het voorstel
over het te voeren meerjarig financieel beleid
goedgekeurd en werd waardering uitgesproken voor
de huidige financiële bedrijfsvoering.
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TOELICHTING FINANCIEEL RESULTAAT 2021
Het boekjaar 2021 van Cyclus is afgesloten met een netto winst van € 484.000 (2020: € 345.000) na verwerking
van een verleende korting van € 708.000 aan participanten, geadresseerd aan in 2022 toenemende kosten beheer
en onderhoud inzamelmiddelen. De winst bestaat uit het regulier bedrijfsresultaat, resultaten met betrekking tot
voorzieningen, financiële baten en lasten en eventueel te betalen vennootschapsbelasting.

FINANCIEEL RESULTAAT
(x 1.000)

2021
REGULIER BEDRIJFSRESULTAAT

€

Creditering gemeenten kapitaalintensieve middelen

€

708

Afwaardering Tiris- en Mifare systemen

€

245

Voorziening Personeel & Organisatie

€

8

2020

1.335

Eenmalige resultaten

€

145

BEDRIJFSRESULTAAT

€

535

€

1.276

-

€

600

-

-

€

379

-

€

100

€

397

Financiële baten en lasten

€

51

€

52

RESULTAAT VOOR BELASTING

€

484

€

345

€

484

€

345

-

-

Te betalen vennootschapsbelasting

RESULTAAT NA BELASTING

Regulier bedrijfsresultaat
De totale omzet nam af met € 1.034.000 tot
€ 37.984.000 (2020: € 39.018.000). Deze afname
is voornamelijk het gevolg van een daling van de
verwerkingsomzet en daarnaast toegenomen
dienstverlening inzameling en reiniging, projecten,
éénmalige baten en indexaties. Het regulier
bedrijfsresultaat steeg ten opzichte van het vorig
boekjaar met € 59.000 tot € 1.335.000, ofwel 3,5%
van de omzet (2020: 3,3%). Dit stabiele beeld van
het bedrijfsresultaat is per saldo het gevolg van een
efficiency- en productiviteitsverbetering, resultaten
op projecten, tijdelijke inkoopvoordelen en lagere
kapitaalslasten dan gecalculeerd.
Korting op omzet kapitaalintensieve middelen
ten gunste van aandeelhoudende gemeenten
Ten laste van de omzet inzameling 2021 is
een bedrag van € 708.000 te crediteren aan
participanten opgenomen. Dit in het kader van
prijsstijgingen en een inhaalslag van onderhoud van
het areaal inzamelmiddelen. Deze korting zal deze
meerkosten van betreffende gemeenten dempen
gedurende de periode januari t/m september 2022.
Dit als invulling van het financiële beleid van Cyclus
op korting op de kapitaalintensieve activiteiten
(overslag, inzamelmiddelen, inzameling en reiniging).

Incidentele baten en lasten
In 2021 is bekend geworden dat de IRDC van het type Mifare
(in navolging van de reeds in 2020 afgewaardeerde type Tiris)
niet meer ondersteund worden na 31-12-2022 en derhalve
voor die datum vervangen moeten worden. Als gevolg hiervan
is een bijzondere waardevermindering doorgevoerd van
€ 245.000 en als “overige waarde verminderingen vaste
activa” ten laste van het resultaat 2021 gebracht. Per saldo is
een bedrag van € 145.000 als bate geboekt als verrekende
boete over contractueel te late leveringen.
Voorziening personeel & organisatie
De voorziening voor personeel en organisatie betreft kosten
die betrekking hebben op loonkosten van ex-werknemers,
langdurig zieken of arbeidsongeschiktheid, voorziene kosten
als gevolg van organisatieaanpassingen, voorziene kosten met
betrekking tot wettelijke en arbeidsrechtelijke verplichtingen
en voorziene jubileumuitkeringen. Per saldo is er € 218.000
vrijgevallen ten gunste van het operationele resultaat,
waarvan € 8.000 op voorgaande jaren betrekking heeft.
Investeringen en kasstroom
De investeringen in 2021 kwamen in totaal uit op € 1.998.000
(begroting € 1.975.000), voornamelijk met betrekking
op het wagenpark en het areaal inzamelmiddelen. De
afschrijvingslasten op vaste activa bleven in vergelijking met
2020 nagenoeg gelijk op € 1.869.000.
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In 2021 is er slechts kortstondig gebruik gemaakt van
het rekening-courant krediet N.V. Bank Nederlandse
Gemeenten (BNG) van maximaal € 3.000.000, en is
geen nieuwe kasgeldlening uit de faciliteit afgeroepen.
Financieringslasten van € 51.000 zijn dan ook ontstaan
uit bereidstellingsprovisie en negatieve bankrente.

Ultimo 2021 was er € 8.720.000 aan liquide middelen
beschikbaar als gevolg van vooruit ontvangen
bevoorschotting 2022. De totale kasstroom in 2021
bedroeg € 3.464.000 negatief, met name veroorzaakt
door de terugbetaling begin januari 2021 van de in
november 2020 afgeroepen kortlopende kasgeldlening.

TOELICHTING FINANCIËLE POSITIE 2021
FINANCIËLE KENTALLEN

NORM

2021

2020

Solvabiliteit 1)

≥ 35%

31,6%

27,3%

≥1

0,52

0,57

Rendement geïnvesteerd vermogen 3)

≥ 6%

6,3%

5,9%

Rentedekkingsgraad 4)

≥ 1,3

47,1

43,6

Liquiditeit 2)

Solvabiliteit 1)
Het balanstotaal nam in het boekjaar 2021 af met
€ 3.335.000 (9,2%) tot € 32.748.000 (2020: toename
15,4%). Deze fluctueringen worden met name veroorzaakt
door de bevoorschotting door de gemeenten voor of na
balansdatum en eventuele opname kasgeldfaciliteit.
Het eigen vermogen (na resultaatsbestemming) nam
toe met € 484.000 en komt uit op € 10.342.000 (2020:
€ 9.858.000). Als gevolg hiervan komt de solvabiliteit uit
op 31,6% (Cyclus norm ≥ 35%) van het balanstotaal (voor
resultaatbestemming) ten opzichte van 27,3% ultimo
2020. Wanneer de berekening van het balanstotaal wordt
gecorrigeerd met de bevoorschotting door de gemeenten,
dan komt de solvabiliteit uit op 42,3%.

Toelichting berekening kentallen
1) Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen *100%
2) Verhouding (vlottende activa + liquide middelen) / vlottende passiva
3) Verhouding regulier bedrijfsresultaat / vaste activa *100%
4) Verhouding (bedrijfsresultaat + afschrijvingen) / rente en aflossingen

Rendement op het geïnvesteerd vermogen 3)
De boekwaarde van de vaste activa nam in 2021 af
met 0,7% tot € 21.352.000 (2020: afname 4,9%) als
gevolg van gelijkmatige investeringen maar ook de
afwaardering van de IRDC-Mifare controllers. Het regulier
bedrijfsresultaat steeg met € 59.000 tot € 1.335.000
(2020: € 1.276.000). Deze toename is per saldo het
gevolg van een efficiency- en productiviteitsverbetering,
resultaten op projecten, mutaties in omzet verwerking,
tijdelijke inkoopvoordelen maar ook prijsstijgingen en
lagere kapitaalslasten dan gecalculeerd. Derhalve komt
het rendement op het geïnvesteerd vermogen in het
boekjaar 2021 uit op 6,3% (2020: 5,9%).

Liquiditeit 2) en werkkapitaal
Het werkkapitaal nam in het boekjaar 2021 toe met €
469.000 en kwam uit op € 10.384.000 -/- (2020: toename
€ 1.650.000). Deze toename is met name het gevolg van
de mutatie bevoorschotting voor balansdatum. De current
ratio2) komt uit op 0,52 (2020: 0,57). Tot op heden heeft
Cyclus investeringen gefinancierd met eigen middelen en
wordt nauwelijks gebruik gemaakt van bancaire financiering.
Als gevolg hiervan is het saldo aan liquide middelen
(en vlottende activa) de afgelopen jaren afgenomen in
verhouding tot het saldo aan vlottende passiva. Dit verklaart
dat de current ratio2) lager is dan de gestelde norm (≥ 1).

Financiering en rentedekkingsgraad 4)
Cyclus heeft een kredietfaciliteit bij N.V. Bank Nederlandse
Gemeenten (BNG). Deze bedraagt maximaal € 8.000.000
en is onderverdeeld in een kasgeldfaciliteit (€ 5.000.000
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tot 1 juli 2022, daarna nul) en een rekening-courantkrediet
voor onbepaalde tijd (€ 3.000.000). Als zekerheden
zijn aan de BNG verstrekt: een bankhypotheek op alle
thans en in de toekomst aan de Cliënt toebehorende
onroerende zaken (waaronder begrepen erfpacht- en
opstalrechten) met een pandrecht op de roerende
zaken in de zin van artikel 3:254 van het Burgerlijk
Wetboek (hulpzaken), beide eerste rang, ten bedrage
van in hoofdsom € 8.000.000 te vermeerderen met
een opslag voor rente, boete en kosten van 50% van
de voornoemde hoofdsom. Van de kasgeldfaciliteit
is begin 2021 kortstondig gebruik gemaakt voor een
bedrag van € 5.000.000. Ultimo boekjaar 2021 heeft
de onderneming de beschikking over € 8.720.000 aan
liquide middelen (2020: € 12.184.000). In 2021 bedraagt
de rentelast € 51.000 (2020: € 52.000) derhalve komt
de rentedekkingsgraad uit op 47,1 (2020: 43,6).

•	Een tijdelijk financieringsvoordeel: bij de kostprijsbepaling
voor kapitaalgoederen (onroerend goed, materieel,
inzamelmiddelen etc.) is gerekend met een interne
rekenrente van 4 à 6% (in 2022: 3%). Gezien de risico’s
die Cyclus loopt is dit een reële rendementseis voor
langlopende investeringen. Echter in de praktijk
heeft Cyclus nauwelijks financieringslasten met
name als gevolg van de bevoorschottingswijze
(werkkapitaalfinanciering, op halfjaarbasis). Cyclus heeft
echter geen garanties dat dit zo blijft en na herijking van
prijzen in 2021 (t.b.v. Delen – C 2022) zal dit leiden tot
een effect op het netto resultaat.
•	Een tijdelijke afschrijvingsvoordeel: Cyclus heeft te maken
met vertraagde vervangingsinvesteringen (met name
inzamelvoertuigen). Daarnaast staat het uitgevoerd groot
onderhoud voor overslagstations nog niet in verhouding
tot het sinds 2016 geplande en geactualiseerde
grootonderhoudsplan. De afschrijvingskosten zijn
derhalve relatief laag. De komende periode zal dit voordeel
afnemen doordat de voertuigen zullen worden vervangen
en het groot onderhoud zal moeten worden uitgevoerd
waardoor de afschrijvingslast zal toenemen.

RISICO'S
Governance
Vanaf 1 januari 2016 hebben de gemeenten,
als aandeelhouders van Cyclus, statutair meer
bevoegdheden gekregen en stellen zij o.a. jaarlijks
de begroting en het investeringsplan vast. Dezelfde
gemeenten zijn opdrachtgever en sluiten DVO’s af met
Cyclus. Cyclus loopt hierdoor een risico in de zin dat
belangen van gemeenten als aandeelhouder en als
opdrachtgever kunnen verschillen, en dat belangen
van gemeenten onderling kunnen verschillen. Dit zou
gevolgen kunnen hebben voor Cyclus als bedrijf, en
er zelfs toe kunnen leiden dat er een conflict ontstaat
tussen de instructiebevoegdheid van aandeelhouders
en belang van de vennootschap. Wanneer de
instructiecultuur verder gaat dan deze mogelijkheid,
dreigen er potentiële aansprakelijkheidsrisico’s. Om
die reden wordt vanuit de gemeenten zo veel als
mogelijk de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
gescheiden van de aandeelhoudersverantwoordelijkheid
en wordt binnen de verschillende overlegorganen
aandeelhouderszaken gescheiden van klantzaken. Zowel
de bestuurder van Cyclus, de Raad van Commissarissen
en de gemeentelijke bestuurders hebben oog voor dit
spanningsveld.

Samenvattend betekent dit dat het structureel resultaat
verbetert door efficiencyslagen maar dat nog steeds
tijdelijke voordelen een belangrijke impact heeft op het
rendement. Van belang is dat Cyclus in samenspraak
met de gemeenten onderzoek doet naar nieuwe
toekomstbestendige verdienmodellen in combinatie
met een rendementsbeleid dat past bij het risicoprofiel
van de onderneming.
Prijsstijgingen in de markt
Als gevolg van stijgende brandstof- en energieprijzen,
alsmede grondstofprijzen, reeds ingezet in het 2e halfjaar
2021 en versterkt in de eerste maanden van 2022, heeft dit
een aanzienlijke impact voor zowel Cyclus als haar klanten.
Veel van de doorgevoerde prijsstijgingen worden door
Cyclus doorbelast en hebben voor onze klantgemeenten
ook impact op haar verantwoordingen en begrotingen.
Risicomanagement
Als overheid gedomineerde vennootschap voert Cyclus haar
diensten uit binnen de gestelde wettelijke kaders en tegen
een verantwoord en beheersbaar risicoprofiel dat past
bij de gemeentelijke aandeelhouders en opdrachtgevers.
Derhalve wordt binnen het managementsysteem van
de organisatie actief gemonitord op kwaliteits-, arbo en
milieurisico’s. Processen worden actief gemonitord en op
geconstateerde afwijkingen worden direct maatregelen
getroffen. Ten aanzien van financiële- en kredietrisico’s
voert Cyclus een prudent beleid in overeenstemming met
de wet Financiering Decentrale Overheden (‘FIDO’) zoals is
vastgelegd in het treasury-statuut.

Rendement
Hoewel het winstniveau van Cyclus zich positief
ontwikkelt en het rendement op het geïnvesteerd
vermogen in 2021 op 6,3% komt, worden deze resultaten
deels gerealiseerd door tijdelijke voordelen zoals:
•	Een indexvoordeel op de verwerkingscontracten:
Cyclus indexeert richting de gemeenten haar
verwerkingstarieven conform de DVO. Echter de
indexatie van de verwerkingstarieven (inkoop) loopt
hiermee niet altijd synchroon.
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BERICHT VAN DE RAAD
VAN COMMISSARISSEN
De Raad van Commissarissen dankt de directie en medewerkers voor hun niet aflatende inzet en motivatie,
ook in 2021.

DE TOEZICHTHOUDENDE ROL

Levering, beheer en onderhoud inzamelcontainers
In de loop van het jaar verslechterde de
dienstverlening van de leverancier Waste Vision op
het gebied van levering, beheer en onderhoud van
boven- en ondergrondse inzamelcontainers steeds
verder en kon het bedrijf een groot deel van de
contractafspraken niet meer nakomen. Dit stelde
Cyclus voor grote uitdagingen. De bestuurder en
RvC hebben over de problematiek regelmatig overleg
gevoerd.

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak
toezicht te houden op (het beleid van) de directie en
de algemene gang van zaken bij Cyclus en richt zich
daarbij op het belang van de onderneming. De RvC
staat de directie met advies ter zijde.
Het toezicht wordt gehouden door formele en
informele overlegmomenten. Maandelijks is er een
informeel overleg tussen de voorzitter van de RvC en
de bestuurder. In 2021 zijn de RvC en directie acht
keer (virtueel) bij elkaar gekomen: in zes reguliere
vergaderingen en twee vergaderingen over het project
CyMergie. Voorafgaand aan de RvC-vergadering vindt
informeel overleg plaats. Daarnaast overlegt de RvC
maandelijks onderling over actuele ontwikkelingen.

Financieel beleid
Leidraad voor Cyclus is een positief bedrijfsresultaat
dat in welke vorm dan ook terugvloeit naar de
aandeelhoudende gemeenten. Dit principe en
andere financiële kaders zijn beschreven in het
financieel beleid van Cyclus dat de aandeelhouders
in december unaniem vaststelde. De kostprijzen en
verkooptarieven werden opnieuw herijkt. Deze hangen
nauw samen met het financieel beleid.

Vast agendapunt in de reguliere vergaderingen
zijn de financiële rapportages en de toelichting
daarop. Daarnaast waren de belangrijkste
gespreksonderwerpen:

ALGEMENE VERGADERING
•	
Financieel beleid Cyclus
•	
Jaarverslag 2020
•	
Accountantsverslag 2020, in aanwezigheid van de
externe accountant
•	
Begroting 2022
•	
Meerjarenraming 2023-2026
•	
Managementletter 2021
•	
Aanbestedingskalender
•	
Strategie Cyclus
•	
Levering, beheer en onderhoud inzamelcontainers
•	
Project CyMergie
•	
Strategisch risicomanagement
•	
Werving en selectie commissaris per 1 juli 2022

Er waren vier Algemene Vergaderingen van
Aandeelhouders; twee reguliere vergaderingen en
twee over het project CyMergie.
De AVA behandelde onder meer de volgende
onderwerpen:
•	
Jaarrekening en bestemming resultaat 2020
•	
Jaarverslag 2020
•	
Strategie Cyclus
•	
Begroting 2022
•	
Meerjarenraming 2023-2026
•	
Onderzoeksopdracht project CyMergie
•	
Werving en selectie commissaris per 1 juli 2022
•	
Beloningsstructuur Raad van Commissarissen

Project CyMergie
In februari gaven de aandeelhouders opdracht tot
uitvoering van een onderzoek naar de (financiële)
haalbaarheid om samen met Meerlanden een GFTverwerkingsinstallatie te realiseren voor de verwerking
van het door Cyclus en Meerlanden ingezamelde GFT.
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RAAD VAN COMMISSARISSEN

Rooster van aftreden
In het derde kwartaal is gestart met de werving en
selectie van een commissaris die per 1 juli 2022
commissaris Josette Keegstra moet opvolgen. De
werving- en selectiecommissie bestaat uit drie
RvC-leden en drie leden namens de aandeelhouders.
Voor de voordracht van deze commissaris
geldt een versterkt aanbevelingsrecht van de
ondernemingsraad.

Zelfevaluatie
Ook in 2021 heeft de RvC zijn eigen functioneren
geëvalueerd. Naast een terugblik op het met elkaar
werken in een gedeeltelijke nieuwe samenstelling, is
ook stil gestaan bij de wenselijke competenties van de
RvC in de komende jaren.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD
VAN COMMISSARISSEN

NAAM

BENOEMING

ZITTINGSTERMIJN TOT

Hernoembaar

Nevenfuntie
•M
 anaging director

De heer ir. M.B.A. van
den Berg, lid
(25-2-1975)

1-7-2020

1-7-2024

Ja

Eneco Heat &
Industrials
(tot 1-3-2021)

•C
 EO van Eteck

Energiebedrijven B.V.
(per 1-9-2021)

Mevrouw drs. J.
Keegstra, secretaris en
vice-voorzitter
(6-6-1950)

•D
 irecteur/eigenaar
1-7-2011

1-7-2023*

Neen

Psychologisch
Adviesbureau Carrière
Support

•L
 id Raad van Bestuur
stichting Aafje

De heer drs. P.
Ploegsma, lid
(27-5-1968)

•V
 oorzitter Raad van
1-1-2021

1-1-2025

Ja

Toezicht Pensioenfonds PostNL

• (niet uitvoerend)

voorzitter bestuur
Fonds Nuts Ohra (FNO)

•B
 estuurslid Stichting
Rijnmondnet

•V
 oorzitter
De heer drs. J.H.A.A.
Prins, voorzitter
(23-1-1955)

beleggingscommissie
Stichting Habion

•L
 id adviescommissie
1-7-2011

1-7-2023

Neen

SOFIE

•L
 id bestuur Van

Cappellen Stichting

•D
 irecteur/eigenaar

Prins & Partners BV.

*conform het rooster van aftreden zal mevrouw Keegstra terugtreden per 1 juli 2022.
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ONDERNEMINGSRAAD

In de Algemene Vergadering van 16 juni 2022 wordt
aan de aandeelhouders een voorstel gedaan tot:
•	
Vaststelling van de jaarrekening 2021.
•	
Toevoeging van de winst over het boekjaar 2021
ten bedrage van € 484.000 aan de overige
reserves, daarbij rekening houdend met het door
de algemene vergadering overeenkomstig artikel
36 lid 4 bepaalde minimumpercentage van 35
procent voor het eigen vermogen in relatie tot het
balanstotaal.
•	
Decharge van de directeur van Cyclus en de Raad
van Commissarissen voor het in 2021 gevoerde
bestuur, respectievelijk het gehouden toezicht.

Conform artikel 24 van de Wet op de
ondernemingsraden was een delegatie van de
Raad van Commissarissen twee maal aanwezig
bij een overlegvergadering waarin de algemene
gang van zaken van Cyclus werd besproken.
Gespreksonderwerpen waren onder meer het
jaarverslag 2020 en de (meerjaren)begroting 20222026, te verwachten WOR-aanvragen, financiële
rapportages, strategische ontwikkelingen en de
voordracht van de per 1 juli 2022 nieuw te benoemen
commissaris namens de OR. Ook is er kennis gemaakt
met de commissarissen Michiel van den Berg en Peter
Ploegsma.

VOORSTEL VASTSTELLEN JAARREKENING
EN WINSTBESTEMMING

Raad van Commissarissen,

De door het bestuur opgemaakte en door de
commissarissen mede ondertekende jaarrekening
over 2021 gaat vergezeld van alle wettelijk vereiste
aanvullende gegevens en het door het bestuur
opgemaakte directieverslag. De jaarrekening is
voorzien van een goedkeurende verklaring van
25 mei 2022 van Lansigt Accountants overeenkomstig
artikel 34 van de statuten.

Jan Prins, Voorzitter
Josette Keegstra, vice voorzitter/secretaris
Michiel van den Berg
Peter Ploegsma
Moordrecht, 25 mei 2022

De winst van de vennootschap over 2021 bedraagt
€ 484.000.
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JAARREKENING

2021
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
VOOR RESULTAATBESTEMMING

TOELICHTING

Bedragen in duizenden euro’s

ACTIVA

31 DECEMBER
2021

31 DECEMBER
2020

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Bedrijfsgebouwen en -terreinen

9.623

9.730

Containers

6.166

6.455

Vaste activa nog niet in gebruik
Wagenpark
Overige vaste bedrijfsmiddelen

664

236

4.293

4.495

606

VOORRADEN

589

1

21.352

21.505

2

468

128

VORDERINGEN
Handelsvorderingen

3

111

290

Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt
deelgenomen

4

1.613

1.527

Overige vorderingen en overlopende activa

5

484

LIQUIDE MIDDELEN

6

TOELICHTING

TOTAAL

PASSIVA

449
2.208

2.266

8.720

12.184

32.748

36.083

31 DECEMBER
2021

31 DECEMBER
2020

EIGEN VERMOGEN
Geplaatst kapitaal

7

3.402

Agio

8

879

3.402
879

Overige reserves

9

5.577

5.232

Onverdeelde winst

9

484

345
10.342

9.858

VOORZIENINGEN

10

557

794

LANGLOPENDE SCHULDEN

11

69

-

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan banken
Schulden aan leveranciers
Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt
deelgenomen

12

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

13

TOTAAL

43

-

5.000

3.782

3.579

12.135

11.694

3.842

3.952

2.020

1.206
21.780

25.431

32.748

36.083

WINST- EN VERLIESREKENING
OVER 2021

TOELICHTING

Bedragen in duizenden euro’s

2021

Netto-omzet afvalbeheer en reiniging

1

37.718

Overige bedrijfsopbrengsten

2

266

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN

2020

38.574
444
37.984

39.018

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

3

17.621

19.989

Salarissen en sociale lasten

4

10.622

9.696

Afschrijvingen op materiële vaste activa

5

1.869

1.870

Overige waardeveranderingen op materiële vaste activa

6

244

379

Overige bedrijfskosten

7

7.093

6.687

SOM DER BEDRIJFSLASTEN
BEDRIJFSRESULTAAT
Rentelasten en soortgelijke kosten

8

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

37.449

38.621

535

397

51-

5251-

52-

484

345

-

-

484

345

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN
Belastingen

9

RESULTAAT NA BELASTINGEN
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KASSTROOMOVERZICHT
OVER 2021

Bedragen in duizenden euro’s

2021

BEDRIJFSRESULTAAT

2020

535

397

1.869

1.870

237-

185

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Mutatie voorzieningen
Verandering in werkkapitaal:
Langlopende schulden

69

-

Vlottende activa

282-

1.577

Kortlopende schulden

1.349

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

4.276
3.303

Investeringen in materiële vaste activa

1.998-

Desinvesteringen in materiële vaste activa
Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa

8.305
1.286-

38

156

245

379

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

1.715-

Betaald dividend
Rentelasten
Kasgeldlening
Storting op aandelen

751-

-

-

51-

52-

5.000-

-

-

-

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

5.051-

52-

TOENAME/ AFNAME GELDMIDDELEN

3.463-

7.502

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari

12.184

4.681

Mutatie boekjaar

3.463-

7.502

8.720

12.184

STAND PER 31 DECEMBER
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING
onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen
plaatsvindt, worden niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen.

1. ALGEMENE
TOELICHTING
ACTIVITEITEN
Cyclus is in 2001 ontstaan uit een fusie van een aantal
gemeentelijke afvalinzameling- en reinigingsdiensten
en het gemeentelijk vuilverwerkingsbedrijf (GVB).
Vanaf 2003 is Cyclus een naamloze vennootschap,
waarvan de aandelen in handen zijn van 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 gebied van
afvalinzameling, advisering, afvalverwerking, reiniging
van openbare ruimten en bedrijfsterreinen.

2. ALGEMENE
GRONDSLAGEN
ALGEMEEN

Cyclus is gevestigd aan de Oostbaan 1090 te
Moordrecht (gemeente Zuidplas) en is ingeschreven
bij het handelsregister onder nummer 24349854.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen voor de
jaarverslaggeving. 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.		

SCHATTINGEN

VERGELIJKING MET VOORGAAND JAAR

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het
opstellen van de jaarrekening vormt de directie van
Cyclus zich verschillende oordelen en schattingen
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven
van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen
en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op
de desbetreffende jaarrekeningposten.

De gehanteerde grondslagen van waardering
en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar. Waar
nodig zijn vergelijkende cijfers aangepast voor
vergelijkingsdoeleinden.

VESTIGINGSADRES

OPERATIONELE LEASING
Bij Cyclus kunnen er leasecontracten bestaan waarbij
een groot deel van de voor- en nadelen die aan de
eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap
ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord
als operationele leasing. Leasebetalingen worden,
rekening houdend met ontvangen vergoedingen van
de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-enverliesrekening over de looptijd van het contract.

VERBONDEN PARTIJEN
Cyclus realiseert het grootste gedeelte van haar
omzet bij de negen 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
onder normale marktomstandigheden afgesloten
dienstverleningsovereenkomsten.

3. GRONDSLAGEN VOOR
DE WAARDERING VAN
ACTIVA EN PASSIVA

TOELICHTING OP HET
KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens
de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Ontvangen interest wordt opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten. De betaalde
interest en betaalde dividenden worden opgenomen

MATERIËLE VASTE ACTIVA
De bedrijfsgebouwen, containers, het wagenpark
en de overige vaste bedrijfsmiddelen worden
gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de
cumulatieve lineaire afschrijvingen en cumulatieve
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bijzondere waardeverminderingen. Terreinen worden
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Groot onderhoud
van materiële vaste activa wordt geactiveerd en op
afgeschreven.

schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen nominale waarde met uitzondering van de
jubileumvoorziening, deze wordt opgenomen tegen
contante waarde.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Cyclus beoordeelt op balansdatum of er
aanwijzingen zijn dat een vast actief, zijnde een
kasstroomgenererende eenheid, onderhevig is aan
een bijzondere waardevermindering (impairment).
In dat geval wordt de realiseerbare waarde van het
actief berekend en vergeleken met de boekwaarde.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake
als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde. Als realiseerbare waarde wordt
de directe opbrengstwaarde gehanteerd of, indien
deze waarde hoger is, de indirecte bedrijfswaarde.

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs
zijn gelijk aan de nominale waarde.

4. GRONDSLAGEN VOOR
DE BEPALING VAN
HET RESULTAAT

VOORRAAD
De voorraden worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs onder toepassing van de
FIFO-methode (‘first in, first out’) of lagere
opbrengstwaarde. De verkrijgingsprijs bestaat uit alle
kosten die samenhangen met de verkrijging alsmede
de gemaakte kosten om de voorraden op hun
huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. De
opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder
aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de
bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening
gehouden met de incourantheid van de voorraden.

ALGEMEEN
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen
de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden
bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de
omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De
overige baten en lasten worden toegerekend aan de
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

VORDERINGEN
De vorderingen worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg
van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.

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
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 en verantwoord naar rato van de
geleverde prestaties.

LIQUIDE MIDDELEN
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden
en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken
zijn opgenomen onder schulden aan banken onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.

VOORZIENINGEN
PERIODIEK BETAALBARE BELONINGEN

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

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-enverliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan
werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
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5. FINANCIËLE
INSTRUMENTEN EN
RISICOBEHEERSING

PENSIOENEN
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.

RENTE- EN KASSTROOMRISICO
Cyclus N.V. loopt renterisico over de rentedragende
kredietfaciliteit zodra deze kredietfaciliteit benut
wordt. Met betrekking tot de kredietfaciliteit
van de bank heeft Cyclus N.V. ultimo 2021 geen
derivatencontracten afgesloten.

KREDIETRISICO

De betreffende pensioenregeling is volgens het
middelloonstelsel. De beleidsdekkingsgraad is ultimo
2021 110,2% (2020: 93,2%) en lager dan het vereiste
minimum. Hierop is een herstelplan werkende
waardoor ABP binnen 10 jaar weer zal voldoen aan de
gestelde norm zonder noodzaak om de pensioenen te
verlagen.

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 heeft een kredietfaciliteit bij N.V. Bank
Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze bedraagt
maximaal € 8.000.000 en is onderverdeeld in
een kasgeldlening (€ 5.000.000) en een rekeningcourantkrediet (€ 3.000.000). 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.
Elk boekjaar moet worden voldaan aan een
solvabiliteitsratio van minimaal 20% en onder
30% gaat Cyclus in gesprek met de BNG. Er geldt
tevens een Debt Service Coverage Ratio (DSCR) van
minimaal 1,3.

AFSCHRIJVINGEN
De afschrijving op 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.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig
verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.
Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op
de ontvangen leningen.

Van de kasgeldfaciliteit is in 2021 minimaal gebruik
gemaakt, dit voor een bedrag van € 5.000.000.
Voorts beschikt de onderneming ultimo boekjaar over
€ 8.720.000 aan liquide middelen (2020: € 12.184.000).

BELASTINGEN
Cyclus is als gevolg van de wet
"modernisering vennootschapsbelastingplicht
overheidsondernemingen” met ingang van
1 januari 2016 belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting. Gezien het karakter
van de dienstverlening en afrekenwijze aan haar
aandeelhoudende gemeenten heeft Cyclus een
beroep op de samenwerkingvrijstellingsregeling
ingediend. Inmiddels is over belangrijke onderdelen
van de activiteiten deze vrijstelling door de
Belastingdienst toegepast.
Voor activiteiten voor niet aandeelhoudende
gemeenten en derden is Cyclus per 1 januari 2016
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
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TOELICHTING OP DE BALANS
PER 31 DECEMBER 2021
Tabelbedragen in duizenden euro’s

VASTE ACTIVA

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa zijn
als volgt gespecificeerd:
BEDRIJFSGEBOUWEN
EN
-TERREINEN

Aanschafwaarde per 1 januari 2021

CONTAINERS

VASTE
ACTIVA
NOG NIET IN
GEBRUIK

WAGENPARK

OVERIGE
VASTE
BEDRIJFSMIDDELEN

TOTAAL

19.491

13.012

236

9.496

3.060

-

125

236-

111

-

-

17

568

664

597

152

1.998

-

1.792-

-

1.208-

300-

3.300-

19.508

11.913

664

8.996

2.912

43.993

9.761-

6.557-

-

5.001-

2.471-

23.790-

124-

721-

-

890-

134-

1.869-

Bijzondere waardeveranderingen

-

245-

-

-

-

245-

Cum. afschr. desinvesteringen

-

1.776

-

1.188

298

3.262

9.885-

5.747-

-

4.703-

2.306-

22.642-

Boekwaarde per 1 januari 2021

9.730

6.455

236

4.495

590

21.505

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER 2021

9.623

6.166

664

4.293

606

21.352

0-10%

7-20%

-

8-14%

5-33%

Ingebruikname activa in aanbouw
Investeringen
Desinvesteringen
AANSCHAFWAARDE PER
31 DECEMBER 2021

Cum. afschr. per 1 januari 2021
Afschrijvingen

CUM. AFSCHR. PER 31 DECEMBER 2021

AFSCHRIJVINGSPERCENTAGES

Onder de overige vaste bedrijfsmiddelen zijn begrepen
machines en installaties, automatisering en inventaris.

45.295

Ultimo 2021 is de boekwaarde van de Mifare-paslezer
(IRDC) met €245.000 extra afgewaardeerd aangezien
deze paslezer gebaseerd is op een verouderde
technologie en na 31-12-2022 niet meer ondersteund
zullen worden.

De vaste activa nog niet in gebruik betreffen containers
en wagenpark, welke deels zijn betaald, per einde
boekjaar nog niet in bedrijf zijn genomen en waarover
nog niet wordt afgeschreven.

De verzekerde som van de daarvoor in aanmerking
komende activa bedroeg per 31 december 2021
€ 29,1 miljoen exclusief omzetbelasting (2020: € 28,5
miljoen). Deze stijging wordt verklaard door mutaties
als gevolg van investeringen en desinvesteringen.

In 2021 is € 2,0 miljoen geïnvesteerd in met name
voertuigen en containers.
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VLOTTENDE ACTIVA
2. VOORRAAD
Diverse voorraden
Stand per 31 december

2021

2020

468

128

468

Handelsvorderingen

2020

115

297

Voorziening wegens mogelijke
oninbaarheid

4-

7-

Stand per 31 december

111

290

2021

2020

Vorderingen en afrekeningen
gemeenten

1.613

1.527

Stand per 31 december

1.613

1.527

12.179

4

5

8.720

12.184

Op balansdatum beschikt de onderneming over
€ 8.720.000 aan liquide middelen (2020:
€ 12.184.000). Ten opzichte van het boekjaar 2020 is
dit een afname van € 3.464.000. Dit is met name het
gevolg van een aflossing kasgeldlening.
Cyclus heeft een kredietfaciliteit bij N.V. Bank
Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze bedraagt
maximaal € 8.000.000 en is onderverdeeld in een
kasgeldfaciliteit (€ 5.000.000) en een rekeningcourantfaciliteit (€ 3.000.000). Als zekerheden
zijn aan de BNG verstrekt: een bankhypotheek
op alle thans en in de toekomst aan de Cliënt
toebehorende onroerende zaken (waaronder
begrepen erfpacht- en opstalrechten) met
een pandrecht op de roerende zaken in de zin
van artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek
(hulpzaken), beide eerste in rang, ten bedrage van
in hoofdsom € 8.000.000 te vermeerderen met een
opslag voor rente, boete en kosten van 50% van
voornoemde hoofdsom.

Dit betreft vorderingen op inwoners, gemeenten en
commerciële instellingen. Voor deze vorderingen
is wegens mogelijke oninbaarheid een voorziening
gevormd. De looptijd van deze vorderingen is korter
dan een jaar.
4. VORDERINGEN OP PARTICIPANTEN
EN MAATSCHAPPIJEN WAARIN
WORDT DEELGENOMEN

2020

8.716

Stand per 31 december

128

2021

2021

Saldo bankrekeningen
Kassen

Dit betreft voornamelijk ondergrondse containers,
alsmede voorraden mini- en rolcontainers, op locatie
gehouden als werkvoorraad met betrekking tot
lopende contracten met gemeenten en bedrijven.
De boekwaarde van de voorraad gewaardeerd tegen
lagere opbrengstwaarde bedraagt nihil.
3. HANDELSVORDERINGEN

6. LIQUIDE MIDDELEN

EIGEN VERMOGEN
Geplaatst kapitaal

Dit betreft vorderingen op deelnemende
gemeenten uit hoofde van de afgesloten
dienstverleningsovereenkomsten voor aangeleverde
afvalstoffen en uitgevoerde diensten en
eindafrekeningen over het boekjaar. De looptijd van de
vorderingen is korter dan een jaar.

Agio
Overige reserves
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

2021

2020

3.402

3.402

879

879

5.577

5.232

484

345

10.342

9.858

VERLOOP PER POST EIGEN VERMOGEN
5. OVERIGE VORDERINGEN EN
OVERLOPENDE ACTIVA

2021

2020

Diverse vorderingen en overlopende
activa

484

449

Stand per 31 december

484

449

7. GEPLAATST KAPITAAL

2021

2020

Stand per 1 januari

3.402

3.402

Mutaties
Stand per 31 december

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

-

-

3.402

3.402

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt
€ 7.500.003 en is verdeeld in 1.071.429 aandelen met
een nominale waarde van € 7. Hiervan zijn 486.055
aandelen geplaatst en volgestort.
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8. AGIO
Stand per 1 januari
Mutaties

2021

2020

879

879

-

-

879

879

9. OVERIGE RESERVES

2021

2020

Stand per 1 januari

5.232

4.824

Stand per 31 december

Onttrekking/toevoeging uit
resultaatsbestemming
Stand per 31 december

9. ONVERDEELDE WINST
Stand per 1 januari
Mutatie winstbestemming vorig
boekjaar

345

408

5.577

5.232

2021

2020

345

408

345-

408-

Mutatie winst boekjaar

484

345

Stand per 31 december

484

345

10. VOORZIENINGEN

2021

2020

Personeel en organisatiekosten

557

794

Stand per 31 december

557

794

Waarvan een looptijd langer dan 1 jaar

117

204

Waarvan een looptijd langer dan 5 jaar

-

-

Op 24 september 2015 hebben de aandeelhouders van
Cyclus besloten de activiteiten met betrekking tot het
beheer en onderhoud van de openbare ruimte te staken
en de organisatie af te slanken. Als gevolg hiervan is ten
laste van het resultaat 2015 een reorganisatievoorziening
gevormd (€ 6.200.000). Begin boekjaar 2019 is de
reorganisatie afgerond. De resterende voorziening
wordt steeds jaarlijks geactualiseerd en heeft betreffing
voorziene ww- en pensioenaanvullingen. Ultimo boekjaar
2021 resteert een bedrag van € 23.000 (2020 € 66.000).
Medio 2022 loopt deze voorziening naar nul.
In 2019 is een voorziening getroffen om werk- en
planningsprocessen zo aan te passen dat betere
beheersing van de ATW en RTW kan worden
bewerkstelligd. Eind 2021 is het project nagenoeg
opgeleverd en bedraagt het saldo van deze voorziening
nog € 50.000 (2020: € 260.000).
De getroffen voorziening voor langdurig zieken is ultimo
2021 vastgesteld op € 351.000 (2020: € 340.000).
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. Ultimo 2021 bedraagt deze
voorziening € 134.000.

LANGLOPENDE SCHULDEN
VERLOOP VOORZIENINGEN
11. LANGLOPENDE SCHULDEN
Stand per 1 januari
Mutatie voorziening personeel en
organisatie (ATW)

2021

2020

2021

2020

-

69

0

794

608

-

69

-

210-

65

35-

46-

Vrijval voorziening personeel en
organisatie (reorganisatie)

8-

104-

Mutatie voorziening langdurig zieken

11

260

Mutaties jubileumvoorziening

5

11

557

794

Onttrekking reorganisatievoorziening

Stand per 31 december

Dit betreft toekomstige betalingen uit hoofde van een
huurkoopovereenkomst van 2 bedrijfsauto's (periode
langer dan één jaar, korter dan 5 jaar) welke na uiterlijk
24 maanden zal eindigen.

KORTLOPENDE SCHULDEN
De voorziening voor personeel en organisatiekosten
betreft kosten die betrekking hebben op
loonkosten van ex-werknemers, langdurig zieken
of arbeidsongeschiktheid, voorziene kosten a.g.v.
organisatieaanpassingen, voorziene kosten met
betrekking tot wettelijke en arbeidsrechtelijke
verplichtingen en voorziene jubileumuitkeringen.

12. SCHULDEN AAN PARTICIPANTEN
EN MAATSCHAPPIJEN WAARIN
WORDT DEELGENOMEN
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2021

2020

Vooruitontvangen bedragen
gemeenten

12.135

11.694

Stand per 31 december

12.135

11.694

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Dit betreft schulden aan deelnemende
gemeenten uit hoofde van de afgesloten
dienstverleningsovereenkomsten voor werkelijk
aangeleverde afvalstoffen en uitgevoerde diensten
en afrekeningen met de gemeenten met betrekking
tot het boekjaar en eerder vooruitontvangen
bevoorschotting over het jaar 2021.
13. OVERIGE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA

Dit betreft de met derden aangegane verplichtingen
terzake van inkoop, huur en operational lease die niet
in de balans zijn opgenomen.
2021

2020

Inkoopverplichtingen

670

1.645

80

Leaseverplichtingen

108

120

408

763

Huurverplichtingen

936

1.085

505

363

Investeringsverplichtingen

691

-

2.020

1.206

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

665

1.385

Waarvan een looptijd langer dan 5 jaar

149

293

2021

2020

Nog te ontvangen inkoopfacturen

1.107

Nog te betalen personeelskosten
Overige schulden en overlopende
passiva
Stand per 31 december

VERPLICHTINGEN

Voor de kortlopende schulden zijn geen zekerheden
gesteld.

In de verlies- en winstrekening 2021 is aan huurkosten
€ 240.000 opgenomen en voor leaseverplichtingen
bedroeg het in de kosten opgenomen bedrag € 45.000.

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
OVER 2021

Tabelbedragen in duizenden euro’s

1. NETTO-OMZET AFVALBEHEER
EN REINIGING

2021

2020

Afvalverwerking

14.649

16.188

Inzameling huishoudelijke afvalstoffen

11.708

11.477

Beheer milieustraten

1.906

1.863

Beheer en verkoop inzamelmiddelen

4.406

4.712

794

718

Overige diensten inzameling
Reiniging en gladheidsbestrijding

4.255

3.616

Totaal netto-omzet

37.718

38.574

De omzet afvalverwerking daalde ten opzichte van
het boekjaar 2020 met € 1.539.000 en is het directe
de hierboven genoemde ontwikkelingen rondom de
fracties gft, pmd en papier.
De omzet inzameling is ten opzichte van 2020 met
€ 231.000 toegenomen. In 2021 is een korting aan
aandeelhoudende verrekend van € 708.000 (2020:
€ 600.000). De groei bij inzameling is het gevolg
van extra dienstverlening en extra aansluitingen. Dit
geldt ook voor de toename van € 639.000 bij reiniging
(areaal) en gladheidsbestrijding (curatieve uitrukken).

De totale omzet is ten opzichte van het boekjaar 2020
per saldo afgenomen met € 856.000 en wordt per
saldo beinvloed door gestegen verwerkingstarief

De omzet beheer en verkoop inzamelmiddelen daalde

gft, verhoogde marktprijzen van het papier en het
wegvallen van pmd verwerking. Daarnaast kenden
zowel inzameling en als reiniging een toename van
het dienstenpakket.

met € 306.000, veroorzaakt door niet uitgevoerde
dienstverlening (en daarmee creditering aan
participanten) van € 355.000.
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2. OVERIGE
BEDRIJFSOPBRENGSTEN

2021

2020

266

444

In 2021 had de vennootschap gemiddeld 176 (2020:
155) werknemers in dienst (uitgedrukt in full time
equivalents). Het nominaal aantal werknemers per
31 december 2021 bedroeg 201 (2020: 187). Er waren
evenals in 2020 geen medewerkers werkzaam in het
buitenland.

De overige bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van
2020 afgenomen met € 178.000. Deze opbrengsten
bestaan voornamelijk uit opbrengsten uit verkoop
activa, kostendoorbelasting en projectmatige
werkzaamheden.
3. KOSTEN UITBESTEED WERK EN
ANDERE EXTERNE KOSTEN

2021

De onderneming wordt geleid door een directeur
(0,9 fte) en bestaat per eind 2021 verder uit 137,3
fte eigen medewerkers buitendienst, 23,5 fte direct
ondersteunende medewerkers en 20,9 fte indirect
ondersteunende medewerkers.

2020

Deze post kan als volgt worden
gespecificeerd:
Verwerkingskosten
Inzameling door derden

11.270

13.157

97

564

Inhuur tijdelijk personeel

2.314

2.879

Transport- en containerkosten

3.369

2.915

571

474

17.621

19.989

Overig uitbesteed werk
Totaal uitbesteed werk en
externe kosten

De kosten van salarissen en sociale lasten zijn
ten opzichte van 2020 per saldo met € 926.000
toegenomen. Onderdeel van deze mutatie zijn o.a.
de toename van het aantal mensen in eigen dienst
als gevolg van aanpassing van de flexibele schil,
loonindexaties en premiewijzigingen.

BELONING DIRECTEUR EN
COMMISSARISSEN
Conform artikel 383 lid 1 BW 2 is vermelding van de
bezoldiging aan bestuurders achterwege gelaten,
aangezien de opgave kan worden herleid tot een enkel
natuurlijk persoon.

De kosten van de verwerking van restafval, gft en
overige afval- en grondstofstromen zijn ten opzichte
van 2020 per saldo met € 1.887.000 afgenomen met
name door de contractwijziging pmd waardoor de
afrekening per 1 april 2020 niet meer via rekening
van Cyclus verloopt maar gemeenten rechtstreeks
door verwerker worden gefactureerd. De vergoeding
voor papier is in 2021 substantieel gestegen en is
de andere oorzaak voor deze stijging. Daarnaast
steeg het tarief voor verwerking gft substantieel na
heraanbesteding van het contract.

De lasten ter zake van bezoldiging commissarissen
bedroegen € 85.000 (2020: € 82.000).

De kosten van inhuur van personeel zijn ten opzichte
van het boekjaar 2020 met € 565.000 afgenomen als
gevolg van het beleid om meer mensen in dienst te
nemen en de flexibele schil nam daarmee verder af.

2021

Lonen en salarissen

2020

Pensioenkosten
Totaal salarissen en sociale lasten

8.053

7.449

1.341

1.200

1.228

1.047

10.622

9.696

2020

1.869

1.870

Totaal afschrijvingen

1.869

1.870

6. OVERIGE
WAARDEVERANDERINGEN OP
MATERIËLE VASTE ACTIVA

Deze post kan als volgt worden
gespecificeerd:
Sociale lasten

2021

Materiële vaste activa

De afschrijvingskosten zijn ten opzichte van 2020
nagenoeg gelijk gebleven, ondanks mutaties zoals
desinvesteringen, vernieuwing van het wagenpark en
investeringen in overige inzamelmiddelen.

De transport- en containerkosten zijn ten opzichte
van 2020 toegenomen met € 218.000 als gevolg van
een stijging van projectomzet en gestegen kosten
beheer en onderhoud inzamelmiddelen.
4. SALARISSEN EN SOCIALE
LASTEN

5. AFSCHRIJVINGEN OP
MATERIËLE VASTE ACTIVA

2021

2020

Containers

245

379

Totaal overige waardeveranderingen
vaste activa

245

379

Ultimo 2021 is de boekwaarde van de Mifare-paslezer
(IRDC) met € 245.000 extra afgewaardeerd aangezien
deze type paslezer gebaseerd is op een verouderde
technologie en na 31-12-2022 niet meer ondersteund
zal worden. In 2020 werden al de paslezers type Tiris
vroegtijdig afgewaardeerd om dezelfde reden.
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7. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

2021

2020

Materieelbeheer

3.464

3.280

Huisvesting

1.048

802

Algemeen beheer

8. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Deze post kan als volgt worden
gespecificeerd:

Deze post kan als volgt worden
gespecificeerd:

1.844

1.735

Overige personeelskosten

749

704

Overige kosten

12-

166

7.093

6.687

Totaal overige bedrijfskosten

2021

2020

Rente over bankrekeningen en
deposito's

-

-

TOTAAL RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN

-

-

Overige rentelasten en
soortgelijke kosten

51-

52-

TOTAAL RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN

51-

52-

TOTAAL RENTERESULTAAT

51-

52-

TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN
LASTEN

51-

52-

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten:

Rentelasten en soortgelijke kosten:

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 2020 met € 184.000 gestegen als gevolg van
gestegen brandstofprijzen.
De huisvestingskosten bestaan in hoofdzaak uit de
kosten voor huur, energie, onderhoud en reparatie en
schoonmaak. De kosten namen t.o.v. 2020 toe met
€ 246.000 als gevolg van meer periodiek benodigd
onderhoud alsmede gestegen kantoorkosten.

De financieringskosten zijn ten opzichte van 2020
met € 1.000 gedaald. Dit werd veroorzaakt door
kortere perioden tijdelijk opgenomen kortlopende
kasgeldlening gedurende het boekjaar. Tevens
speelde dat i.p.v. creditrente, over het positieve saldo
debetrente is berekend.

De kosten van algemeen beheer bestaan uit de
kosten van automatisering, advies en ontwikkeling,
verzekeringen alsmede communicatie.

9. BELASTINGEN

2021

2020

Te betalen vennootschapsbelasting

-

-

De overige kosten betreffen de mutaties van de
voorzieningen 'personeel en organisatie' en 'langdurig
zieken'.

Totaal belastingen

-

-

Ultimo 2021 is een actualisatie gedaan op de
reorganisatievoorziening en daaruit resterende
verplichtingen met als gevolg een vrijval van per
saldo € 8.000. De voorziening langdurig zieken werd
gedurende 2021 opnieuw bepaald en daaruit volgde
een dotatie van per saldo € 11.000.

De belasting over het resultaat wordt berekend
over het resultaat voor belastingen in de winst- en
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare,
fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente
belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen
en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens
wordt rekening gehouden met wijzigingen die
optreden in de latente belastingvorderingen en latente
belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te
hanteren belastingtarief.

ACCOUNTANTSKOSTEN
De accountantskosten bedroegen in totaal € 53.000
(2020: € 77.000) en worden als volgt gespecificeerd:

Onderzoek van de jaarrekening
Andere controleopdrachten

2021

2020

49

58

4

19

53

77

Voor activiteiten voor niet aandeelhoudende
gemeenten en derden is Cyclus per 1 januari 2016
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Over
de fiscale boekjaren 2019 en 2020 is aangifte gedaan,
maar zijn nog geen aanslagen ontvangen. Voor het jaar
2021 zullen de resultaten het compensabele saldo van
afgelopen jaren niet overstijgen en is derhalve geen
vpb in het resultaat opgenomen.
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OVERIGE TOELICHTINGEN
Tabelbedragen in duizenden euro’s

RESULTAATBESTEMMING 2020

VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 2021

Overeenkomstig het voorstel van het bestuur en Raad
van Commissarissen en overeenkomstig het besluit
van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is
de winst over het boekjaar 2020 toegevoegd aan de
overige reserves.

Het bestuur en Raad van Commissarissen stellen voor,
met inachtneming van hetgeen ter zake in artikel 36
van de statuten is geregeld, de winst over het boekjaar
2021 ten bedrage van € 484.000 toe te voegen aan
de overige reserves, daarbij rekening houdend met het
door de algemene vergadering overeenkomstig artikel
36 lid 4 bepaalde minimumpercentage van 35 procent
voor het eigen vermogen in relatie tot het balanstotaal.

Winst over het boekjaar 2020

€

345

Ten gunste van de overige reserves

€

345

Winst over het boekjaar 2021

€

484

Ten gunste van de overige reserves

€

484

Moordrecht, 25 mei 2022

STATUTAIR DIRECTEUR:

RAAD VAN COMMISSARISSEN:

L.M.E. Boot

J.H.A.A. Prins, voorzitter
J. Keegstra, vice-voorzitter en secretaris
M. van den Berg
P.W. Ploegsma
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OVERIGE GEGEVENS
STATUTAIRE DOELSTELLING
VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 2

ARTIKEL 3

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:

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;

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;

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;

3)	Gescheiden inzameling en verwerking casu quo
hergebruik van de sub 2 bedoelde afvalstoffen
(doen) bevorderen;

4)	Het adviseren aan gemeenten inzake beleid en
uitvoering van het afvalstoffenbeleid, alsmede
het beheer van de openbare ruimten en (bedrijfs)
terreinen;

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.

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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AANDEELHOUDERS
Per 31 december 2020 kent Cyclus N.V. 9 gemeenten als aandeelhouder waaronder in totaal 486.055 (zie staat)
aandelen zijn verdeeld. De nominale waarde per aandeel bedraagt € 7. Daarmee komt de nominale waarde van de
aandelen op een totaal van € 3.402.385. Het geplaatste aandelenkapitaal is volgestort.
De aandeelhoudende gemeenten en de verdeling van aandelen per aandeelhouder in 2021:

AANTAL
AANDELEN

AANDEEL
IN %

NOMINALE
WAARDE IN €

INTRINSIEKE
WAARDE IN €

Alphen aan den Rijn

112.637

23,2%

788.459

2.396.836

Bodegraven-Reeuwijk

48.785

10,0%

341.495

1.038.110

107.530

22,1%

752.710

2.288.163
226.646

GEMEENTE

Gouda
Kaag en Braassem

10.651

2,2%

74.557

Krimpen aan den IJssel

29.200

6,0%

204.400

621.355

Krimpenerwaard

69.752

14,4%

488.264

1.484.273

Nieuwkoop

40.303

8,3%

282.121

857.619

Waddinxveen

26.895

5,5%

188.265

572.307

Zuidplas
TOTAAL

40.302

8,3%

282.114

857.598

486.055

100,0%

3.402.385

10.342.908

RESULTAATBESTEMMING
STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE
RESULTAATVERWERKING (CONFORM ARTIKEL
36 VAN DE STATUTEN)

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.

1)	Indien de vastgestelde 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.

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.

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).
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CONTROLEVERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

De andere informatie bestaat uit:
- het profiel;
- de kerngegevens;
- het bestuursverslag;
- het bericht van de raad van commissarissen;
- de overige gegevens.

AAN: DE AANDEELHOUDERS EN DE RAAD
VAN COMMISSARISSEN VAN CYCLUS N.V.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG
OPGENOMEN JAARREKENING 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Cyclus N.V. te
Zuidplas gecontroleerd.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij
van mening dat de andere informatie:
•	
met de jaarrekening verenigbaar is en geen
materiële afwijkingen bevat;
•	
alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek
2 BW is vereist.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag
opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van
Cyclus N.V. per 31 december 2021 en van het resultaat
over 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben
op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins,
overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.

De jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2021;
• de winst- en verliesrekening over 2021;
• het kasstroomoverzicht over 2021; en
•	de toelichting met een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan
de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen
van het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.1.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens
het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening'.

BESCHRIJVING VAN
VERANTWOORDELIJKHEDEN MET
BETREKKING TOT DE JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor
de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken
en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader
is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.

Wij zijn onafhankelijk van Cyclus N.V. zoals vereist
in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta),
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het
bestuur afwegen of de onderneming in staat is
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te
zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis
van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het
bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of
als beëindiging het enige realistische alternatief is.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG
OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de
jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.
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Het bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de onderneming
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken
over de effectiviteit van de interne beheersing van
de entiteit;
•	Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen
door het bestuur en de toelichtingen die daarover
in de jaarrekening staan;

ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE
CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en
uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen
voor het door ons af te geven oordeel.

•	Het vaststellen dat de door het bestuur
gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit
kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat
een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate
maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude
of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk
of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis
van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel
kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast
in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

•	Het evalueren van de presentatie, structuur
en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
•	Het evalueren of de jaarrekening een getrouw
beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

•	Het identificeren en inschatten van de risico’s
dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het
in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;

Wij communiceren met de met governance belaste
personen onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante
bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.

Ridderkerk, 25 mei 2022
Lansigt accountants en belastingadviseurs B.V.

•	Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing
die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend
zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden

J.J. van Ginkel RA
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Oostbaan 1090, Moordrecht
Postbus 228, 2800 AE Gouda
T: 0182 547500
E: info@cyclusnv.nl
www.cyclusnv.nl
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