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Meerdere publicaties hebben de afgelopen tijd een zorgwekkend
beeld geschetst van de N.V. HVC in relatie tot de kerntaken, het
eigen vermogen, haar risico’s, overnames en het bedrijfsresultaat.
De VVD fracties van Alkmaar, Bergen, Castricum,
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schagen en Schermer maken
zich zorgen over de (financiële) toekomst van de N.V. HVC en
vinden dat er op korte termijn duidelijkheid moet komen, en dat de
HVC zich moet aanpassen aan de omstandigheden, zowel
financieel als strategisch. Aangezien alle genoemde gemeenten
betrokken zijn bij de HVC kunnen wij ons goed voorstellen dat de
genoemde gemeenten samenwerken in het boven water krijgen
van de gevraagde informatie.
De fractie van de VVD stelt de volgende vragen:

Vragen

1. Heeft het college contact gehad met collega gemeenten in
de regio over de situatie van de N.V. HVC?
a. zo ja, wat heeft u besproken?
b. zo nee, waarom niet en is uw college van plan
hierover binnenkort met de collega gemeenten in
de regio te spreken?
2. Deelt het college de mening van de VVD dat de N.V. HVC
gezien de financiële ontwikkeling onderwerp van discussie
zou moeten zijn voor wat betreft de kerntaken, de inzet van
kapitaal en risico beheer?
a. zo nee, waarom niet?
3. Deelt het college de mening van de VVD dat de N.V. HVC
de verliezen niet deels rechtstreeks zou moeten
afwentelen op de aandeelhouders door eerdere afspraken
over tarief reducties en energieprijzen in het nadeel van de
aandeelhouders aan te passen?
a. zo nee, waarom niet?
4. Is het college ervan op de hoogte dat N.V. HVC:
a. Vindt dat haar resultaat tenminste 4-5% van de
omzet moet zijn voor een goed
weerstandsvermogen?
b. Verwacht de komende jaren nog miljoenen verlies
te zullen draaien?
c. Haar eigen vermogen, dat in 2011 met bijna 15%
daalde, laag houdt en dit risicovol kan uitpakken
voor de garantstellende aandeelhouders?
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5. Deelt het college de mening van de VVD dat in deze
situatie, de N.V. HVC haar acquisitiebeleid niet kan
voortzetten en het verliesgevende warmtenet van de
Gemeente Purmerend niet mag over nemen (de
investering wordt geraamd op ca. 53 miljoen euro)?
6. Wat is op basis van de huidige inzichten het (nadelige)
financiële effect voor genoemde gemeenten op korte en
lange termijn?
7. Is het college op de hoogte dat er een klankbordgroep is
samengesteld om de N .V. HVC van een strategisch
advies over haar toekomst te voorzien?
8. Is het college bereid de raad te betrekken bij de
besluitvorming rondom de aanpassingen in de strategische
richting van de N.V. HVC en haar financieringsstructuur en
het advies richting de klankbordgroep?
a. Zo ja in welke vorm?
b. Zo nee, waarom niet?
c. Zo nee, welke inbreng is het college dan
voornemens aan te leveren aan de
klankbordgroep?
9. Wil het college op de kortst mogelijke termijn in overleg
treden met de genoemde gemeenten om de
kerntakendiscussie van de HVC op de regio agenda te
plaatsen en kunt u binnen twee maanden, maar uiterlijk 1
mei 2013, een stand van zaken naar de gemeenteraad
sturen met betrekking tot uw bevindingen en
mogelijkheden om grip te krijgen op de benarde financiële
positie van de HVC?
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