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Onderwerp: Aanbevelingen Rekenkamercommissie relatie aandeelhouders HVC 
 
Aan de raad,  

 

 
Beslispunt:  de aanbevelingen opgenomen in de rapportages van IPR Nomag inzake de relatie 

van de aandeelhoudende gemeenten en de HVC, over te nemen; 
 
- Het college te verzoeken deze aanbevelingen door de VVI te laten uitwerken in 
concrete verbeterpunten met betrekking tot: 

• De relatie aandeelhouders – gemeenten 
• Informatieverstrekking HVC aan aandeelhouders en aandeelhouders aan 

gemeenten 
• Risicoparagraaf en risicomanagement bij de HVC 

Deze concrete verbeterpunten in september 2015 aan de raad voor te leggen voor 
instemming en na een jaar deze te toetsen op doeltreffendheid; 
 
- In overleg met de VVI en de deelnemende gemeenten, de Gemeenschappelijke 
regeling VVI Alkmaar en omstreken, te actualiseren aan de huidige taken, 
waaronder  het aandeelhouderschap van de HVC namens de gemeenten; 
 
- De standpuntbepaling door de VVI voor de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van de HVC, over de onderwerpen met een strategisch karakter, 
een groot financieel belang of bij bijzondere omstandigheden die afwijken van het 
going – concern, aan de algemene raadscommissie voor te leggen voor 
zienswijzen. 
 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

 
Op 7 mei 2014 zijn twee rapportages van IPR Nomag verschenen. Een Onderzoek naar de relatie 
tussen de aandeelhoudende gemeenten en Huisvuil Verwerking Centrale, Alkmaar. (HVC). Door 
de 17 rekenkamer(commissie)s van 19 aandeelhoudende gemeenten, en een Lokaal onderzoek 
naar de relatie tussen de aandeelhoudende gemeente Bergen en HVC door de 
Rekenkamercommissie (RKC) Bergen.  
 
Beide rapportages zijn samengevat in de Oplegnotitie Focus voor de raad van Bergen van de RKC 
Bergen. Het college heeft op 12 augustus haar bestuurlijke reactie op de beide rapportages 
gegeven, met als basis de Focus. Deze bestuurlijke reactie heeft niet geleid tot een wijziging in de 
standpunten van de RKC. Voor het lezen van de rapportages, is van belang om te weten dat de 
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gemeente Bergen deelneemt in de gemeenschappelijke regeling VVI (lid van het Algemeen 
Bestuur). De VVI is aandeelhouder in de HVC. Afspraken liggen vast in de tekst van de 
Gemeenschappelijke Regeling. 
 
De RKC is op 24 juni 2014 in staat gesteld haar standpunten ten aanzien van beide rapporten toe 
te lichten aan de raadsleden. Ook de HVC heeft op 24 juni haar reactie op beide rapporten aan de 
raad kenbaar gemaakt. Mede op basis van een nadere discussie met de raad/commissie op 11 
september 2014 is het advies van de Commissie van Onderzoek, vastgelegd in  de Notitie 
Aanbevelingen rapportages Rekenkamer(commissie)s inzake  HVC opgesteld. Deze notitie is in de 
Algemene Raadscommissie van 8 januari 2015 besproken en vormt de basis van dit raadsvoorstel 
en – besluit. 
 
Uitgangspunten. 
 De Focus (zie bijlage 1) geeft aan dat in essentie de rapportages gaan over de volgens de RKC 
financiële risico’s voor de gemeenten ten aanzien van de garantstellingen van geldleningen, 
alsmede het op hen volledig afgewentelde  ondernemingsrisico indien een verlies van de HVC 
gecompenseerd moet worden en de risico’s met betrekking tot de wijze van aan- en inbesteding 
van de afvalinzameling en afvalverwerking. De overeenkomsten tussen gemeenten, 
gemeenschappelijke regelingen, HVC en door de gemeente gegarandeerde leningen maken 
uittreden tegen reële condities nu niet mogelijk. Daarnaast wordt de vraag gesteld waarom de HVC 
gebruikt zou moeten worden voor, niet huisvuil gerelateerde duurzaamheidsinvesteringen. 
Geconcludeerd wordt dat de HVC zich houdt aan het afgesproken besturingsmodel, maar dat wil 
niet zeggen dat deze met elkaar gemaakte afspraken ook geschikt zijn om de raad zijn 
kaderstellende en controlerende taak te laten uitoefenen. 
In het lokale rapport wordt verder nog aangegeven dat de  instemming van de gemeenschappelijke 
regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken (VVI) met aandeelhoudersbesluiten 
HVC, verder gaat dan de doelomschrijving van de VVI en het onbekend is wat de HVC bijdraagt 
aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Bergen.  
 
In haar bestuurlijke reactie (bijlage 2 ) geeft het college aan de risico’s met betrekking tot de 
garantstelling van de lening als zeer minimaal in te schatten, dat de kosten van de HVC structureel 
verwerkt zijn in onze begroting en door het werken met een voorziening ‘Afvalstoffenheffing’ de 
fluctuaties in de tarieven zoveel mogelijk opgevangen worden, waardoor ook de gevolgen voor de 
burgers beperkt zijn. Door ondertekening van de Dienstverleningsovereenkomst op 2 februari 
2012, waarbij het zgn. alleenrecht voor 10 jaar is verleent, is het ‘uitsluitendrecht’ op correcte wijze 
verleent. Zo nodig kan het uitsluitend recht opnieuw bevestigd worden. Bij overige investeringen 
gericht op duurzaamheid of energieopwekking heeft elke gemeente op individuele basis de keuze 
om al dan niet deel te nemen.  
De raad kan haar kaderstellende en controlerende rol uitoefenen via het college. Het college heeft 
de taak de raad actief te informeren. In de praktijk betekent dit dat alle belangrijke strategische 
beleidswijzigingen alsmede het jaarverslag en de jaarrekening via het college aan de raad worden 
voorgelegd. Binnen de gekozen constructie is een meer directe sturing vanuit de raad niet 
mogelijk. 
De samenwerking met de HVC is goed, dit blijkt onder meer uit de voortdurende en actieve wijze 
van het geven van informatie en toelichting door de HVC zelf op alle belangrijke processen, de 
jaarrekening en het jaarverslag, alsmede de gevraagde betrokkenheid bij de besluitvorming van 
strategische beleidswijzigingen, zowel aan de ambtelijke organisatie als het gemeentebestuur en 
ook de raad. 
De doelomschrijving van de VVI, behartiging belangen in het kader van de Afvalstoffenwet, is 
inderdaad te beperkend naar de huidige tijd. Voorgesteld wordt om de doelomschrijving van de 
VVI en het daaraan verbonden aandeelhouderschap te actualiseren en in lijn te brengen met de 
huidige strategie en doelen van HVC, zoals door de aandeelhouders is goedgekeurd. 
Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente is in 2011 voortgekomen uit de samen met de HVC 
opgestelde Routekaart, Bergen Energieneutraal. 
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Daarnaast worden in het gezamenlijke en het lokale rapport samen 15-tal aanbevelingen specifiek 
voor de raden gedaan (bijlage 3). 
 
Positioneren Raad. 

 De raad dient  zich uit te spreken over (de aanbevelingen van) de onderzoeksrapporten. De 
Rekenkamercommissie heeft de rapportages aan de Raad aangeboden. 
Op 24 juni en 11 september zijn de rapportages toegelicht aan de raadsleden en is er over 
gediscussieerd. 
Hoofdpunten zijn het intensiveren van de relatie aandeelhouder – gemeenten en de 
informatieverstrekking van de HVC aan beiden, meer inzicht in de risico’s bij de HVC en het 
managen ervan door de HVC, alsmede het actualiseren van de Gemeenschappelijk regeling VVI. 
In de uitwerking van de aanbevelingen in concrete verbeterpunten, dienen ondermeer de volgende 
onderwerpen aan de orde te komen. 
 
Tussentijdse rapportages 
Bepleit wordt het invoeren van kwartaal rapportages van de HVC, waarin zowel financieel en 
inhoudelijk de volgende onderwerpen aan de orde worden gesteld: de voortgang van de 
bezuinigingsdoelstelling, ontwikkeling van de tonnages inzameling en verwerking, 
prijsontwikkeling, verwerking van de overcapaciteit. Ook dienen er conclusies getrokken te worden 
door de HVC uit deze rapportages: de raden dienen op scherp gezet te worden. 
 
Betrokkenheid bij de besluitvorming van strategische beleidswijzigingen. 
Uitgangspunt dient te zijn: ‘Schoenmaker houdt je bij je leest’. Duurzaamheids ontwikkelingen 
binnen de afvalketen behoren daarbij. Gedacht wordt dan aan energie opwekking bij verbranden 
van afval, gescheiden inzameling en de daarbij behorende opwerking van grondstoffen en 
recycling. Duurzaamheidontwikkelingen als zonne – en windenergie behoren daar niet bij. Deze 
dienen apart ter besluitvorming te worden voorgelegd aan de aandeelhouders, met de 
mogelijkheid daar individueel niet in mee te gaan. 
 
Verbetering inhoudelijke kennis bij de aandeelhouders. 
Binnen de VVI worden de bestuurlijke reacties (door colleges en gemeenten) voorbereidt op de 
kwartaalrapportages, jaarrekening en begroting, alsmede alle belangrijke strategische 
beleidswijzingen van de HVC. Met ambtelijke ondersteuning en de mogelijkheid om externe 
deskundigheid in te inhuren.  
 
Rol VVI. 
Van belang is ook de gemeenschappelijk regeling VVI te actualiseren, naar de taken die behoren 
bij het aandeelhouderschap van de HVC, want dat is de VVI ook. 
Aangezien de VVI als hét voertuig wordt gezien waarmee de verbeterpunten gerealiseerd moeten 
worden, dient onze besluitvorming ook richting uitvoering door de VVI geformuleerd te worden.  
 

 
 

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
De raad krijgt door deze besluitvorming zicht en grip op de verbetering van de 
informatieverstrekking door de HVC en meer invloed op de besluitvorming door de 
aandeelhouders HVC via de VVI. 

 
3. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Uiteraard het college als uitvoerder van het raadsbesluit, verder hebben de overgenomen 
aanbevelingen een interne werking, het raakt de kaderstelling door de raad en de uitvoering 
van beleid door het college.  

 
4. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
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De raad besluit nu op een onderzoek van de Rekenkamercommissie, ander onderzoek zou 
moeten uitmaken of er nog andere mogelijkheden zij. Dat ligt niet in de rede. 

 
5. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
 de raad daarover gerapporteerd? 

Aan de raad worden in het najaar 2015 de resultaten van dit besluit voorgelegd.  
 
6. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 

Geen, alle werkzaamheden worden door de eigen organisatie uitgevoerd.  
 

7. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De raad heeft uitgesproken besluiten te willen nemen over de rapportages van de 
Rekenkamercommissie.  

 
Bijlagen:  

1. de Oplegnotitie Focus voor de raad van Bergen van de Rkc. 
2. Bestuurlijke reactie college op de rapportages over de HVC 
3. Samenvatting specifieke aanbevelingen van de RKC 

 
 
 
Commissie van Onderzoek, 21 januari 2015 
 
      
 
J.J.J.A. Houtenbos     A.M. Kooiman 
Voorzitter      commissiegriffier       
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