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Onderwerp: Voorstel tot overdracht van ondergrondse betonbakken van HVC naar gemeente 

Publiekssamenvatting:
Tussen HVC en de gemeente is afgesproken dat van alle ondergrondse afvalcontainers de  
betonbak wordt overgenomen door de gemeente. Zodat de feitelijke situatie, de betonbakken liggen in 
gemeentelijke grond, aansluit bij de financiële situatie genoemd in de dienstverleningsovereenkomst.

De overdracht is financieel neutraal. De financiële gevolgen betreffen een eenmalig aankoopbedrag, dat 
gecompenseerd wordt door een daling van de jaarlijkse bijdrage aan de HVC. In een Addendum wordt 
deze afspraken vastgelegd en deze worden een onderdeel van de bestaande 
dienstverleningsovereenkomst HVC-2020-2029.

Geadviseerd besluit
1. Op grond van artikel 169, lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7 aanhef en onder a van de 
'Financiële verordening  gemeente Den Helder  2017' het college van burgemeester en wethouder te 
berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college, de 
overdracht van ondergrondse betonbakken van HVC naar gemeente.
2. Het beschikbaar stellen van € 540.000,00 (excl. BTW) voor de overname van de betonbakken. 
3. De door het college ingevolge artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet opgelegde gehele geheimhouding 
op bijlage 3 van het Addendum “Vergoeding investering ondergrondse containers”, behorende bij de op 18 
december 2019 met N.V. HVC gesloten Dienstverleningsovereenkomst, op grond van artikel 25, lid 3, van 
de Gemeentewet en artikel 10, lid 1, sub c, van de Wet openbaarheid van bestuur voor onbepaalde tijd te 
bekrachtigen.
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
Tijdens het traject om te komen tot de dienstverleningsovereenkomst met HVC periode 2020-2029 is 
afgesproken dat in een separaat traject de overdracht van de ondergrondse  betonbakken zou worden 
geregeld. Het betreft totaal 212 bestaande ondergrondse afvalcontainers. In bijlage 4 is een overzicht 
opgenomen van alle ondergrondse afvalcontainers. 

Ondergrondse containers uit een roerend en een onroerend gedeelte bestaan. Het roerende gedeelte 
bestaat uit ijzerwerk (de bak), een inwerpzuil, het opnamesysteem en indien van toepassing een 
toegangscontrole systeem. 

Het onroerende gedeelte bestaat uit een betonnen bak en een putopvulling die aard- en nagelvast 
verbonden is aan deze betonnen bak, zoals beschreven in bijlage 2.

Binnen HVC is het beleid dat de deelnemende gemeente de eigenaar worden van de bestaande en 
nieuwe ondergrondse betonbakken wat betreft de onroerende gedeelten Door het plaatsen van een 
betonbak in gemeentelijke grond wordt de gemeente door natrekking eigenaar. Dit sluit niet aan met 
de afspraken in de dienstverleningsovereenkomst.

 

Doelen en resultaten
Zowel HVC als de gemeente vinden het van belang dat de feitelijk situatie (De betonbakken liggen in 
gemeentelijke grond en worden door natrekking eigendom van de gemeente) en de financiële situatie 
(in de dienstverleningovereenkomst) op elkaar aansluiten.

Kaders en omstandigheden
Het kader voor deze afspraak is de Dienst verlening overeenkomst (DVO) 2020-2029 met de HVC.  In 
deze bestaande DVO betalen wij via de jaarlijkse bijdrage voor het gebruik van de betonbakken van 
de ondergrondse afvalcontainer.

De afspraken over de betonbakken van ondergrondse afvalbakken hebben een wijziging van de DVO 
tot gevolg (zie Addendum bijlage 1) en het productblad 1.14.06. Dit productblad wordt met ingang van 
dit Addendum vervangen door het gewijzigde productblad zoals opgenomen in bijlage 2

Argumenten en alternatieven
HVC heeft gedurende de looptijd van de vorige dienstverleningsovereenkomst investeringen gedaan 
in de vorm van aanschaf en aanleg van ondergrondse containers. Deze bestaat uit een betonnen bak 
en een container die hierin geplaatst wordt. HVC wil met al haar gemeenten "harmoniseren", dat wil 
zeggen dat voor elke ondergrondse container hetzelfde geldt (wie eigenaar is, wie investeert, wie 
vervangt, etc.). De betonbakken liggen in gemeentelijke grond en worden door natrekking eigendom 
van de gemeente, hierbij laten we de financiële situatie in de dienstverleningsovereenkomst hierop 
aansluiten. In de dienstverleningsovereenkomst zijn de lasten voor onderhoud opgenomen,

Als wij dit traject van overdracht met HVC niet doen blijven wij ook betalen via de jaarlijkse bijdragen 
voor de betonbak van de ondergrondse afvalcontainer. 

Voor bijlage 3 wordt geheimhouding gevraagd. Het overzicht van bijlage 3 bevat interne 
bedrijfsgegevens. Het openbaar maken van deze gegevens kan HVC schaden.

Bestuurlijke vernieuwing
Het voorstel is referendabel 

Duurzaamheid
Niet van toepassing
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Financiële consequenties
Gemeente Den Helder neemt het onroerende goed gedeelte van 221 betonputten over tegen de 
investeringskosten minus afschrijvingen (boekwaarde).

De overname van 221 betonputten vraagt een investering van € 540.000,00 (excl. BTW).

De overdracht heeft voor de exploitatie geen financiële gevolgen. Tegenover de investeringslasten 
(rente en afschrijving) van de gemeente staat een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan de 
HVC.

Uitvoering en planning
Na behandeling in de raad en vaststelling in het college zal het addendum worden ondertekenend 
door de wethouder M. Wouters en de financiële afhandeling zal in 2021 plaatsvinden. 

Communicatie
Niet van toepassing 

Den Helder, 6 oktober 2020

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Jeroen Nobel

secretaris
Robert Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d.

Besluit nummer 2020-054412

Onderwerp Voorstel tot overdracht van ondergrondse betonbakken van HVC naar 
gemeente 

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 6 
oktober 2020,

besluit:

1. Op grond van artikel 169, lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7 aanhef en onder a van de 
'Financiële verordening  gemeente Den Helder  2017' het college van burgemeester en wethouder te 
berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit van het college, de 
overdracht van ondergrondse betonbakken van HVC naar gemeente.

2. Het beschikbaar stellen van € 540.000,00 (excl. BTW) voor de overname van de betonbakken. 

3. De door het college ingevolge artikel 25, lid 2, van de Gemeentewet opgelegde gehele 
geheimhouding op bijlage 3 van het Addendum “Vergoeding investering ondergrondse containers”, 
behorende bij de op 18 december 2019 met N.V. HVC gesloten Dienstverleningsovereenkomst, op 
grond van artikel 25, lid 3, van de Gemeentewet en artikel 10, lid 1, sub c, van de Wet openbaarheid 
van bestuur voor onbepaalde tijd te bekrachtigen.
  

Aldus besloten in de raadsvergadering van 


