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Samenvatting 

Met dit jaar- en duurzaamheidsverslag informeert de HVC en haar dochterondernemingen de 

aandeelhouders over de geleverde  prestaties op financieel, sociaal, economisch en milieugebied 

over het kalenderjaar 2013. 

 

Voorgesteld besluit 

*  in te stemmen met het jaarverslag 2013 van de HVC 

*  de mogelijkheid voor het afbouwen van garantstellingen te laten onderzoeken, ter  

    beheersing van de risico’s die de aandeelhouders lopen. 

*  het rapport “Onderzoek naar de relatie tussen aandeelhouders gemeente en  

    HVC” gehouden door 17 rekenkamer(commissie)s te betrekken bij het jaarverslag  en de  

    zienswijze van de raad in te brengen bij de komende aandeelhoudersvergadering 

*  in te stemmen met de concept zienswijze. 

 

Financiële gevolgen 

De resultaten van HVC over 2013 komen overeen met de verwachting. De ombuigingen die zijn 

ingezet verlopen volgens planning. Van de totale ombuiging van € 19 miljoen tot 2016 is in 2013 een 

bedrag van € 14 miljoen gerealiseerd. . Het bedrijfsresultaat neemt in 2013 toe met € 19,7 miljoen naar 

€ 37,3 miljoen. Het nettoresultaat verbeterd met € 14,5 miljoen van €-19,5 naar €-4,9 miljoen. Met het 

doorvoeren van verdere ombuigingen is de verwachting dat de HVC over 2014 weer een positief 

resultaat kan presenteren  

In het jaarverslag wordt het voorstel gedaan om het nettoresultaat van 4,9 miljoen te onttrekken aan 

de reserves. Het weerstandvermogen daalt hierbij van 68 miljoen naar 63 miljoen. 
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Aanleiding 

Conform de regelgeving is de HVC verplicht om aan zijn aandeelhouders verantwoording af te 

leggen over het gevoerde beleid . Met dit jaarverslag voldoet de HVC aan de wettelijke eisen voor  

jaarverslaggeving en, evenals vorig jaar, aan niveau C+ van het Global Reporting Initiative. 

Het jaarverslag is beoordeeld door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V en die  heeft daarbij 

het oordeel gegeven dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van N.V. HVC per 31 december 2013 en het resultaat over 2013.   

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

In de tijd waarin grondstoffen steeds schaarser worden, is het niet verantwoord om deze te verspillen. 

Daarom heeft de HVC als doel om de grondstoffen uit ons afval terug te winnen en te hergebruiken. 

Dit doel sluit aan op de gemeentelijke doelstelling om conform de meerjarenvisie de leges 

(afvalstoffenheffing) op een kostendekkende en efficiënte manier uit te voeren. Hierdoor kunnen de 

inwoners hun afval aanbieden tegen een zo laag mogelijke prijs. 

 

2. Argumenten 

De HVC is verplicht verantwoording af te leggen aan haar dochterondernemingen en 

aandeelhouders over het gevoerde beleid van het verslagjaar 2013. Met dit jaarverslag wordt inzicht 

gegeven in de belangrijkste beleidsontwikkelingen die de HVC in 2013 heeft opgepakt (blz. 6) en 

tevens wordt ook een financiële verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid.  Uit het 

jaarverslag is op te maken dat de HVC een forse ombuiging heeft gerealiseerd. Het bedrijfsresultaat 

neemt in 2013 toe met € 19,7 miljoen naar € 37,3 miljoen. Het nettoresultaat is verbeterd met € 14,5 

miljoen van €-19,5 naar €-4,9 miljoen. Met het doorvoeren van verdere ombuigingen is de 

verwachting dat de HVC over 2014 weer een  positief resultaat kan presenteren.   

 

Vanuit de HVC wordt naast het verwerken van afval ook steeds meer geparticipeerd in verschillende 

duurzaamheidsprojecten. Deze (risicovolle) projecten worden mede gefinancierd door de 

aandeelhouders in de vorm van garantstellingen. Daarnaast komt steeds meer de vraag of 

commerciële activiteiten wel te combineren valt met de publieke taak van overheden. Daarnaast 

ontstaat het dilemma of het past dat overheden garanties verstrekken bij het aangaan van leningen 

door HVC voor commerciële activiteiten.  

Ter beheersing van risico’s van de aandeelhouders stellen wij voor om door de HVC te laten 

onderzoeken wat het betekent om de huidige garantstellingen te beëindigen of af te bouwen 

 

Ook vanuit de commissie GRIP is aangegeven dat de speerpunten van de HVC zich vooral moet 

concentreren op de volgende onderdelen: 

* Door introductie van nieuwe vormen van inzameling, scheiding en opwerking proberen zo veel  

   mogelijk uit afval te halen. 

* HVC zamelt materiaal in en sorteert het voor hergebruik, wekt energie op uit gft, biomassa en  

   restafval en probeert zo veel mogelijk reststoffen op te werken. Vanaf de toetreding van de  

   waterschappen in 2010 past ook de slibverwerking daarin. 

* HVC een educatieprogramma ontwikkeld, dat een bijdrage beoogt te leveren aan  

  afvalpreventie. 

 

Vanuit de HVC wordt naast het verwerken van afval ook steeds meer geparticipeerd in verschillende 

duurzaamheidsprojecten. Deze (risicovolle) projecten worden mede gefinancierd door de 

aandeelhouders in de vorm van garantstellingen. Daarnaast komt steeds meer de vraag of 

commerciële activiteiten wel te combineren valt met de publieke taak van overheden. Daarnaast 

ontstaat het dilemma of het past dat overheden garanties verstrekken bij het aangaan van leningen 

door HVC voor commerciële activiteiten.  

Ter beheersing van risico’s van de aandeelhouders stellen wij voor om door de HVC te laten 

onderzoeken wat het betekent om de huidige garantstellingen te beëindigen of af te bouwen.  

 

Op voorstel van de rekenkamercommissie Heiloo is samen met de rekenkamers van 17 andere 

aandeelhoudende gemeenten onderzoek gedaan naar de invloed van de gemeenteraden op het 

http://www.hvcgroep.nl/activiteiten/grondstoffenmanagement/inzameling_en_hergebruik/inzameling
http://www.hvcgroep.nl/activiteiten/grondstoffenmanagement/inzameling_en_hergebruik/inzameling
http://www.hvcgroep.nl/activiteiten/grondstoffenmanagement/scheiden_en_recyclen
http://www.hvcgroep.nl/activiteiten/duurzame_energie
http://www.hvcgroep.nl/activiteiten/grondstoffenmanagement/opwerking_tot_nuttige_producten
http://www.hvcgroep.nl/nieuws/van_rioolwaterzuiveringsslib_tot_kunstmest
http://www.hvcgroep.nl/leer_meer
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beleid van gemeenschappelijke regelingen en overheidsbedrijven zoals HVC. De vraag was hoe 

gemeenteraden hun kaderstellende en controlerende rol (kunnen) uitoefenen op de activiteiten die 

ze “op afstand” hebben gezet. Daaruit zijn de volgende conclusies naar voren gekomen: 

 Veranderingen in de strategie van HVC en veranderingen in de omvang van afvalstromen 

hebben het risicoprofiel van HVC verhoogd; 

 Gemeenten dragen het financieel (ondernemers)risico van HVC ; 

 Gemeenten staan uiteindelijk garant voor maximaal 670 miljoen van de door HVC 

aangegane leningen en dragen een eventueel nadelig exploitatiesaldo; 

 Ontwikkelingen op de energie- en afvalmarkt vergroten het financiële risico voor gemeenten; 

 De invulling door gemeenten van regels met betrekking tot uitsluitend recht en inbesteding 

kunnen mogelijk risico’s met zich mee brengen; 

 Gemeenteraden staan op grote afstand . 

 

3. Financiën 

De resultaten van HVC over 2013 komen overeen met de verwachting. De ombuigingen die zijn 

ingezet verlopen volgens planning. Van de totale ombuiging van € 19 miljoen tot 2016 is in 2013 een 

bedrag van € 14 miljoen gerealiseerd. . Het bedrijfsresultaat neemt in 2013 toe met € 19,7 miljoen naar 

€ 37,3 miljoen. Het nettoresultaat verbeterd met € 14,5 miljoen van €-19,5 naar €-4,9 miljoen. Met het 

doorvoeren van verdere ombuigingen is de verwachting dat de HVC over 2014 weer een positief 

resultaat kan presenteren  

In het jaarverslag wordt het voorstel gedaan om het nettoresultaat van 4,9 miljoen te onttrekken aan 

de reserves. Het weerstandvermogen daalt hierbij van 68 miljoen naar 63 miljoen. 

 

4. Risico's 

Het financiële risico waar over wordt gesproken zit in het feit dat HVC is opgericht zonder eigen 

vermogen. Bij de oprichting van de HVC hebben de aandeelhouders ervoor gekozen om met elkaar 

garant te staan voor de investeringen die de HVC doet. Juist deze constructie stelt de HVC in  staat 

om tegen gunstige voorwaarden leningen te kunnen afsluiten, waarmee  investeringen worden 

gedaan waarvan de meerwaarde (energie of geld) terugvloeit naar diezelfde aandeelhouders. 

De gemeente Schagen staat garant voor een bedrag van 14,2 miljoen voor de HVC, op een totale 

garantstellingsportefeuille van  de gemeente van 47 miljoen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2014, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Bestuur d.d. 11 juni 2014; 

 

besluit: 

*  in te stemmen met het jaarverslag 2013 van de HVC 

*  de mogelijkheid voor het afbouwen van garantstellingen te laten onderzoeken, ter  

    beheersing van de risico’s die de aandeelhouders lopen. 

*  het rapport “Onderzoek naar de relatie tussen aandeelhouders gemeente en  

    HVC” gehouden door 17 rekenkamer(commissie)s te betrekken bij het jaarverslag  en de  

    zienswijze van de raad in te brengen bij de komende aandeelhoudersvergadering 

*  in te stemmen met de concept zienswijze 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 24 juni 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


