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Gevraagd besluit:  

 

1. De conclusies uit het rapport ‘De opvolging van aanbevelingen van het onderzoek naar 
HVC’ te onderschrijven. 

2. De aanbeveling uit het rapport ‘De opvolging van aanbevelingen van het onderzoek naar 
HVC’ over te nemen. 

3. Het college van burgemeester & wethouders opdracht te geven de aanbeveling uit het 

rapport uit te voeren en de raad hiertoe uiterlijk 9 juli 2018 een plan van aanpak voor aan te 

bieden. 

 

Publiekssamenvatting 

De Rekenkamercommissie Den Helder heeft de afgelopen maanden onderzoek uitgevoerd naar de opvolging 

van aanbevelingen van het onderzoek naar HVC. Het onderzoek is gezamenlijk uitgevoerd met de 

rekenkamer(commissie)s van de gemeenten Beverwijk, Dronten, Heerhugowaard, Lelystad, Noordoostpolder, 

Texel en Zaanstad. 

  
Uit het onderzoek blijkt dat de colleges van het merendeel van de gemeenten de aanbevelingen niet of 

nauwelijks hebben opgevolgd. Vaak leggen de colleges de bal, vanuit de positie van aandeelhouder, bij de 

directie of raad van commissarissen van HVC. Zonder er zelf mee aan de slag te gaan. Voor Zaanstad geldt dat 

het college inmiddels invulling heeft gegeven aan de aandachtspunten door een visie op te stellen. 

Deze visie is verspreid onder de raadsleden en kan als kader dienen om een eigen toekomstvisie voor HVC te 

ontwikkelen. 

In hoeverre de colleges actief samen hebben opgetrokken in dit specifieke dossier is niet duidelijk. Voor zover 

dat kan worden beoordeeld hebben de raden geen afstemming met elkaar gezocht. 

 

De Rekenkamercommissie Den Helder doet in haar rapport een aanbeveling aan de gemeenteraad met het 

voorstel deze over te nemen. 

Inleiding 

De Rekenkamercommissie Den Helder heeft gemeenschappelijk onderzoek gedaan naar de opvolging van 

aanbevelingen van het onderzoek naar HVC. De probleemstelling was daarbij: 

 

“In welke mate wordt er door de betrokken gemeenten en door HVC invulling gegeven aan de 

opdracht die de gemeenteraad gegeven heeft, dan wel de toezeggingen die door colleges van B en W 

zijn gedaan naar aanleiding van het eerdere onderzoek en de eventuele aanvullende onderzoeken?”  
 

De voorliggende rapportage is het resultaat van het uitgevoerde onderzoek. 

 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
De werkzaamheden van de rekenkamercommissie dragen bij aan de controlerende en kaderstellende 
taak van de gemeenteraad.  
 
De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek dragen bij aan een efficiënte en effectieve besteding van 
publieke middelen en de controle daarop. 
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Kader 

De Rekenkamercommissie Den Helder wil met een open, positief-kritische houding zorgvuldig en gedegen 

onderzoek doen. Op deze manier wil zij leer- en verbeterprocessen stimuleren en daarmee bijdragen aan het 

verbeteren van het bestuur en de organisatie van de gemeente, in het belang van de inwoners van Den Helder. 

 

De raad besluit op basis van de “Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2014” over dit door het 

presidium opgestelde raadsvoorstel over het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie. 

 

Argumenten 

Het rapport ‘De opvolging van aanbevelingen van het onderzoek naar HVC’ is tot stand gekomen na uitvoerige 

documentstudie en interviews. Op basis van het onderzoek heeft de rekenkamercommissie conclusies 

getrokken en aanbevelingen gedaan. Het college heeft in zijn bestuurlijke reactie op het rapport aangegeven 

zich in de conclusies en aanbeveling te kunnen vinden. Ten aanzien van de aanbevelingen uit 2014 geeft het 

college per aanbeveling zijn zienswijze ten aanzien van de opvolging van de aandachtspunten en 

aanbevelingen uit het onderzoek van destijds.  

 

Conclusies: 

 

1. Het gemeenschappelijke rapport uit 2014 heeft op basis van aanvullende onderzoeken, kadering en 

duiding door de rekenkamer(commissie)s tot een groot aantal gevarieerde, maar verwante 

aanbevelingen geleid. Over het algemeen hebben de raden alle aanbevelingen die de 

rekenkamer(commissie)s hebben geformuleerd overgenomen, zonder daarbij zelf aanvullende kaders 

mee te geven. 

 

2. Voor het merendeel van de gemeenten geldt dat de colleges de aanbevelingen niet of nauwelijks 

hebben opgevolgd. Opvallend is dat de colleges vanuit de positie van de aandeelhouder de bal vaak bij 

de directie of raad van commissarissen van de HVC leggen en niet zelf met de aanbeveling aan de slag 

zijn gegaan. Voor Zaanstad geldt dat het college inmiddels invulling heeft gegeven aan de 

aandachtspunten door een visie op te stellen. 

 

3. In hoeverre de colleges actief samen hebben opgetrokken in dit specifieke dossier is niet duidelijk. Voor 

zover wij kunnen beoordelen hebben de raden geen afstemming met elkaar gezocht. 

 

4. HVC heeft met een aantal financiële herijkingsmaatregelen gevolg gegeven aan een aantal (zelf 

geformuleerde) actiepunten. Ook werkt HVC sinds december met een systeem voor vooruit- en 

terugblikken op de AvA’s. In hoeverre en op welke wijze jaarlijks over ontwikkelingen vanuit het 

meerjarenperspectief – op basis van de verrichte strategische herijking wordt gerapporteerd – is echter 

niet geheel duidelijk. 

 

Aanbeveling: 

 

A. Geef als gemeenteraad de opdracht aan het college om een concreet plan van aanpak op te stellen. 

Daaruit moet blijken welke acties het college gaat ondernemen om aan de (resterende) 

aanbevelingen van het eerdere onderzoek te voldoen, en ook welke gezamenlijke acties voor raden 

en colleges van belang zijn om meer samenwerking in hun aansturing te bewerkstelligen of waarom 

het college bepaalde aanbevelingen niet opvolgt. Het plan van aanpak moet binnen een half jaar ter 

kennisgeving aan de gemeenteraad worden gezonden. 

 

Geef het college aanvullend de opdracht om er voor te zorgen dat zijn plan van aanpak ook aan de 

andere colleges en gemeenteraden gestuurd wordt. De verschillende colleges en gemeenteraden 

krijgen daarmee inzicht hoe de overige aandeelhouders denken over de aansturing van HVC. Als 

gemeenteraden of colleges overwegen om ten aanzien van de aansturing van HVC samen te werken 

met andere gemeenten, kan dit inzicht dat bevorderen. 

 

Financiële consequenties 

Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden. 

 

Communicatie 

Het college dient de gemeenteraad en de rekenkamercommissie te informeren over de voortgang. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het maatschappelijk draagvlak is niet nader onderzocht. Het onderwerp is referendabel. Echter, gezien de aard 

van het voorstel, ligt het houden van een referendum niet voor de hand. 

 

Duurzaamheid 
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Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten. 

 

Realisatie 

Het college zal de aanbevelingen uitvoeren.  

 

Den Helder, 19 december 2017 

 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling  
  

 

raadsgriffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


