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Onderwerp: Onderzoek Rekenkamercommissie inzake HVC 

Gevraagd besluit: 
1. De conclusies en aandachtspunten uit het rapport 'Onderzoek naar de relatie tussen 

aandeelhoudende gemeenten en HVC' over te nemen; 
2. Dat het college van burgemeester en wethouders, voor 1 oktober 2014, de raad een voorstel 

doet over de wijze van uitvoering van de aandachtspunten. 

Publiekssamenvatting 
Het onderzoek naar de relatie tussen de deelnemende gemeenten en de HVC heeft de raad een beter inzicht 
gegeven in de knelpunten en risico's die samenhangen met het aandeelhouderschap in de HVC van de 
gemeente. De raad kan nu stappen zetten om (zo mogelijk) de risico's te beperken en/ of op waarde te 
schatten. 

Inleiding 
De HVC en de deelname daarin door gemeenten kent een lange historie. Waar de HVC voorheen een bedrijf 
was met een laag risicoprofiel (gemeenten leverden het afval dat door de HVC werd verbrand) is het nu een 
onderneming met een aanzienlijk hoger risicoprofiel. HVC opereert voor energie en afval op een open markt. 

De 17 rekenkamer(commissie)s van 19 aan de HVC deelnemende gemeenten hebben daarom besloten een 
gezamenlijk onderzoek te doen naar de relatie tussen gemeenten als aandeelhouders en HVC. 

Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verschaffen in de verhouding tussen gemeenten en de HVC ten aanzien 
van structuren en relaties, gemeentelijke taken en commerciële activiteiten, besluitvorming, risico's, 
risicobeheersing en verantwoording. Het onderzoek is bedoeld om de raden van de participerende 
gemeenten te ondersteunen bij hun kaderstellende en controlerende taak. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
De werkzaamheden van de rekenkamercommissie dragen bij aan de controlerende en kaderstellende taak van 
de gemeenteraad ten aanzien van de uitvoering van het bestuur van de gemeentelijke. Door het rapport van de 
gezamenlijke rekenkamer(commissie)s verkrijgt de raad meer inzicht in de risico's van het aandeelhouderschap 
en de contracten met HVC. Het is aan de raad om de aandachtspunten te adresseren. 

Kader 
De doelstelling van de rekenkamercommissie is, kortweg, het ten behoeve van de gemeenteraad toetsen van 
het functioneren van het gevoerde bestuur, opdat het functioneren (verder) kan worden verbeterd. Om deze rol 
te kunnen vervullen, verricht de rekenkamercommissie onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en 
rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. De raad besluit op basis van de "Verordening op de 
Rekenkamercommissie Den Helder 2011" over dit door het presidium opgestelde raadsvoorstel inzake het 
onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie. 

Argumenten 
Het rapport van de rekenkamercommissie is tot stand gekomen na documentstudie, interviews en onderzoek ter 
plaatse. Op basis van het onderzoek heeft de rekenkamer conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Het 
college heeft in haar reactie laten weten, soms met nuance, achter de conclusies en aanbevelingen te staan. 

Op initiatief van een van de deelnemers aan het onderzoek is gekeken naar mogelijke risico's inzake de 
aanbestedingsregels. Het is gebleken dat deze risico's verkleind kunnen worden door het vestigen van een 
uitsluitend recht op het ophalen en/of verwerken van afval bij een gemeente. Bij het aanvullende onderzoek 
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naar het uitsluitend recht heeft het college niet de gelegenheid gehad om een bestuurlijke of ambtelijke reactie 
te geven. 

De belangrijkste conclusies: 
1. HVC houdt zich aan het afgesproken besturingsmodel. 
2. Gemeentelijke risico's zijn aanzienlijk. Het volledige ondernemersrisico HVC ligt bij de gemeenten. 
3. Er is geen evenwicht tussen het financiële ondernemingsrisico van gemeenten en de invloed van 

gemeenteraden 
4. Uittreden uit de HVC is lastig. 

De bovenstaande conclusies worden nader toegelicht in het document 'Focus voor de raad' (bijlage 1. HVC-
rapport inclusief aanbiedingsbrief en rapportage uitsluitend recht). Voor de volledige conclusies verwijzen wij u 
naar hoofdstuk 3 van het rapport "Onderzoek naar de relatie van de aandeelhoudende gemeenten en HVC". 

Inzake het uitsluitend recht is in de conclusie uit hel aanvullende onderzoek dat er nader onderzoek nodig is 
naar het uitsluitend recht en inbesteding bij afvalinzameling en afvalverwerking. Voor de uitgebreide conclusies 
verwijzen we u naar het aanvullende onderzoek naar uitsluitend recht "Inventarisatie vestiging uitsluitend recht 
bij de 19 betrokken gemeenten". 

Aandachtspunten 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de daaruit voortvloeiende conclusies achten de project- en 
stuurgroep het noodzakelijk dat de individuele gemeenteraden zich uitspreken over onderstaande 
aandachtspunten: 

Strategie en koers 
- Verricht een heroriëntatie op het strategisch en risicoprofiel HVC. 

Besluit over aanpassing doelomschrijving gemeenschappelijke regeling. 

Besluitvorming en bevoegdheidsverdeling 
Verzoek om duidelijkheid over de werkwijze van het besturingsmodel. 
Stimuleer het delen van kennis voor meer actief aandeelhouderschap. 
Overweeg het aandeelhouderschap te differentiëren. 

Rolvervulling 
- Zorg voor voldoende waarborgen van de benodigde competenties. 

Heroverweeg de inrichting en werking van de gemeenschappelijke regeling. 

Beleid en risico 
- Verzoek om een monilorsystematiek. 

Verzoek erom dat het bestuur van HVC middellange en lange termijn prognoses verstrekt. 

Informatievoorziening 
Stel een informatieprotocol op. 

Verlang verdere optimalisatie van de informatieverstrekking. 

Toezicht 
- Versterk de toezichthoudende rol van aandeelhouders en ontwikkel een toezichtkader. 

Heroven/veeg de wijze van directe benoeming van commissarissen door clusters aandeelhouders en de 
samenstelling van de RvC. 

Interventie 
Vergroot de invloed van de aandeelhouders op de meer zwaarwegende besluiten. 

- Overweeg afzonderlijk gemeentelijk aandeelhouderschap in plaats van gezamenlijk. 

Voor de uitgewerkte aandachtspunten verwijzen wij u naar hoofdstuk 4 van het rapport "Onderzoek naar de 
relatie van de aandeelhoudende gemeenten en HVC". 

Inzake het uitsluitend recht is de aanbeveling die volgt uit het aanvullende onderzoek, om nader onderzoek te 
doen naar het uitsluitend recht en inbesteding bij afvalinzameling en afvalverwerking. Voor de uitgebreide 
aanbeveling verwijzen we u naar het aanvullende onderzoek naar uitsluitend recht "Inventarisatie vestiging 
uitsluitend recht bij de 19 betrokken gemeenten". 

Financiële consequenties 
Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden. 
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Communicatie 

Het college zal naast de raad ook de rekenkamercommissie informeren over de voortgang. 

Realisatie 
Het college legt de raad voor 1 oktober 2014 een voorstel voor om de aandachtspunten door de raad van 
kaders te laten voorzien. 

Den Helder, 6 juni 2014 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

voorzitter 
Koen Schuiling 

raadsgriffier 
mr. drs. M i 
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