
 
 
1.2.2 Aandachtspunten voor de raad uit het gemeenschappelijk onderzoek 
De belangrijkste Aandachtspunten voor de raad uit het gemeenschappelijk onderzoek 
zijn: 
 
 
 
Ten aanzien van koers en strategie 
· Verricht een heroriëntatie op het strategisch en risico profiel HVC. 
Recent hebben HVC en de aandeelhoudende gemeenten een strategisch positioneringsproces doorlopen 
en afgerond. In deze uitgevoerde heroriëntatie is niet de principiële vraag beantwoord waarom op termijn 
HVC als overheidsbedrijf nodig is. Aanbevolen wordt om de noodzaak voor het handhaven van een 
overheidsbedrijf in deze vorm (in relatie tot de marktontwikkelingen, risico’s en het aandeel van 
marktactiviteiten) te heroverwegen. 
 
Ten aanzien van besluitvorming en bevoegdheidsverdeling: 
· Verzoek om duidelijkheid over de werkwijze van het besturingsmodel. 
Draag er zorg voor dat direct betrokkenen en belanghebbenden (college, raad en 
ambtelijke adviseurs) adequaat inzicht hebben (en waar nodig krijgen, in het (feitelijk) 
functioneren van het besturingsmodel van HVC. 
· Stimuleer het delen van kennis voor meer actief aandeelhouderschap. 
Organiseer voldoende kennis en deskundigheid om adequaat invulling te gegeven 
aan actief aandeelhouderschap. Vanwege de complexiteit van het speelveld is 
het wenselijk om de kennis en deskundigheid te delen en benutten. Het is dan wel 
van belang dat de deelnemende gemeenten een actieve rol kunnen vervullen bij 
besluitvorming en standpuntbepaling. 
Ten behoeve van actief aandeelhouderschap wordt aanbevolen om aandeelhouders 
te groeperen om kennis en expertise met elkaar te delen en verder te ontwikkelen. 
En daarbij goed gebruik maken van de mogelijkheden van (gezamenlijke of 
gedeelde) ambtelijke ondersteuning en advisering. 
· Zorg voor voldoende waarborgen van de benodigde competenties 
bij de vertegenwoordigende aandeelhouder en ambtelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld 
door specialisatie, externe ondersteuning en/of het groeperen van aandeelhouders. 
 
Ten aanzien van beleid en risico: 
· Verzoek om een monitorsystematiek waarmee de beleidsrealisatie en ondernemingsdoelen 
kunnen worden gevolgd en besproken met de aandeelhoudende 
gemeenten. 
· Verzoek erom dat het bestuur van HVC middellange en lange termijn prognoses 
verstrekt aan de RvC (vanuit hun toezichthoudende rol) ten aanzien van ontwikkelingen 
in de afval- en energiemarkt. Rekening houdend met positieve en 
negatieve scenario’s en de consequenties hiervan op de financiering, liquiditeit, 
solvabiliteit en de verwerkingstarieven die aan de gemeenten worden berekend. 
En informeer de aandeelhouders (vertrouwelijk) hierover. 

Ten aanzien van informatievoorziening: 
· Stel een informatieprotocol op 



waarin afspraken worden gemaakt over de onderwerpen en wijze van informatievoorziening richting 
belanghebbenden (RvC, aandeelhouders, college en raad). 
· Verlang verdere optimalisatie van de informatieverstrekking richting belanghebbenden 
binnen de gemeentelijke organisatie. Met name op maat gesneden informatie 
ten behoeve van raad/raadsleden. Dit betreft zowel de reguliere jaarrekening 
en jaarverslag, als ook informatie met betrekking tot voorstellen voor 
(nieuwe) investeringen of deelnemingen. 
 
Ten aanzien van toezicht: 
· Versterk de toezichthoudende rol van aandeelhouders en ontwikkel een toezichtkader 
waarbij gemeenten vastleggen op welke wijze zij hun aandeelhoudende 
rol vervullen richting HVC. Stel dit toezichtkader zo mogelijk gezamenlijk 
vast. 
· Heroverweeg de wijze van directe benoeming van commissarissen door clusters 
aandeelhouders en de samenstelling van de RvC. 
Houdt daarbij rekening met een evenwichtige samenstelling en spreiding van 
kennis, kritisch en onafhankelijk, (politiek-bestuurlijk) omgevingssensitief, et cetera. 
 
Ten aanzien van interventie: 
· Vergroot de invloed van de aandeelhouders op de meer zwaarwegende besluiten 
van de directie van HVc Bijvoorbeeld ten aanzien van financiën en financiering, tarieven en 
bedrijfsstrategie. 

1.3.2 Aanvullende aanbevelingen gemeente Bergen 
· 
 Stel als raad vooraf duidelijke kaders ten aanzien van financiën en risico’s en 
het (strategisch) profiel 
van het overheidsbedrijf waarin de gemeente aandeelhouder is. Kaders waarbinnen 
het college haar rol van aandeelhouder kan vervullen. Dit heeft verschillende 
voordelen: 
o Door het college vooraf kaders mee te geven worden de mogelijkheden 
vergroot om binnen de huidige structuur de wensen van de raad mee te 
nemen bij het bepalen van het aandeelhoudersstandpunt. 
o Door duidelijke kaders vooraf te stellen, wordt het voor de raad ook eenvoudiger om achteraf te 
controleren in welke mate de vooraf gestelde doelstellingen behaald worden. 

· Formuleer heldere en toetsbare (beleids)doelstellingen ten aanzien van milieu, 
duurzaamheid en kosten 
waaraan het aandeelhouderschap van de gemeente in HVC getoetst kan worden, 
en waarover periodiek wordt gerapporteerd. 
 
· Maak duidelijker onderscheid in de rol en betrokkenheid van de gemeente als 
opdrachtgever en als aandeelhouder. 
Men kan bijvoorbeeld tevreden zijn over de dienstverlening, maar niet over de 
koers van het bedrijf. Dit kan eenvoudig gerealiseerd worden door verschillende 
wethouders aan te wijzen als wethouder-aandeelhouder en wethouderopdrachtgever. 
In de communicatie tussen raad en college is van belang dat dit onderscheid gemaakt 
wordt. 
 
· Richt een concrete informatiestructuur in aanvullend op de informatie in de 
begroting en jaarrekening op basis van de AvA. 
Per AvA stelt het college een notitie op waarin het collegestandpuntPer AvA stelt het college een notitie 
op waarin het collegestandpunt ten aanzien 
van de AvA met de raad gedeeld wordt. Waar het (nieuwe) investeringsbesluiten 
betreft, of besluiten met invloed op de garantstelling wordt de raad om een 



zienswijze gevraagd. 
 
· Completeer de informatie in de gemeentebegroting en jaarrekening met betrekking 
tot HVC 
Informatie over de (ontwikkeling van) winsten en verliezen van de onderneming, 
de (ontwikkeling van) aard en omvang van de garantstelling en ontwikkeling van 
het strategisch- en risicoprofiel van HVC. 
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