Ons kenmerk: 14.013809

*14.013809*
Relatie met:

RICHARD
HVC

Bezoekadres

Postbus 9199

Laan 19, 1741 EA Schagen

1800 GD ALKMAAR

Postadres
Postbus 8, 1740 AA Schagen

Tel. (0224) 210 400
Fax (0224) 210 455
postbus8@schagen.nl
www.schagen.nl
Datum
Ons kenmerk

25 juni 2014
KvK 56838328

14.013809

IBAN NL25BNGH0285156721

Uw kenmerk
Contact
Onderwerp
Bijlagen

BIC BNGHNL2G

R.J.N. Smal / Middelen
Zienswijze op de jaarstukken 2013 en rapport rekenkamer
Concept raadsbesluit

Afschrift

Geacht Raad van Commissarissen,
De raad van de gemeente Schagen heeft op 24 juni 2014 het jaarverslag 2013 van de HVC en het
rapport “Onderzoek naar de relatie tussen aandeelhouders gemeenten en HVC” behandeld. De
raad wil als reactie op de aangeleverde stukken de volgende zienswijze aan uw bestuur kenbaar
maken:
Ten aanzien van de jaarstukken:
De HVC heeft dit jaar hard gewerkt om aan de bezuinigingstaakstelling invulling te geven, daarnaast
constateren wij dat 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. De vraag of commerciële activiteiten wel te
combineren valt met de publieke taak van overheden wordt hierbij ter discussie gesteld. Daarbij
ontstaat het dilemma of het past dat overheden garanties verstrekken bij het aangaan van leningen
door HVC voor commerciële activiteiten. Wij zijn van mening dat de garantstellingen als achtervang
gebruikt kunnen worden voor de publieke taak en niet voor de commerciële activiteiten. Wij willen
om die reden de volgende zienswijze indienen:


door een onafhankelijke partij te laten onderzoeken de huidige garantstellingen van in totaal
670 miljoen af te bouwen of te beëindigen:

Ten aanzien van het rekenkamerrapport
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
beleid van gemeenschappelijke regelingen en overheidsbedrijven zoals HVC. Uit dit rapport zijn zaken
naar voren gekomen waarop wij graag een toelichting krijgen.
Wij stellen dan ook voor om een openbare themabijeenkomst over de HVC te organiseren in het
najaar van dit jaar waarbij de volgende aandachtspunten uit het rapport worden belicht:


de heroriëntatie op het strategisch en risico profiel HVC.
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de werkwijze van het besturingsmodel
het organiseren en stimuleren en delen van kennis voor meer actief aandeelhouderschap
de gehanteerde monitorsystematiek:
de middellange en lange termijn prognoses:
de informatieverstrekking;
het vergroten van de invloed van de aandeelhouders op de meer zwaarwegende besluiten;
een toezichtkader waardoor de toezichthoudende rol van aandeelhouders wordt versterkt;
een toelichting op de totstandkoming van het salaris van de huidige directeur.

De raad van de gemeente Schagen,
griffier,

voorzitter,

Mevrouw E. Zwagerman

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
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