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  Raadsvergadering van 30 juni 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 College van Burgemeester en Wethouders / registratienr.: 15.009067 

12 mei 2015 

N.T.M. Oud 

0224 – 210302  

jaarverslag HVC 2014 

Domein Burger en Bestuur 

15.009732 

 

 

 

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 2014. 

 

 

Voorgesteld besluit 

1).  in te stemmen met het jaarverslag 2014 van de HVC; 

2).  geen zienswijze in te dienen. 

 

 

Financiële gevolgen 

Geen. 

 

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 2014 en het resultaat over 2014.   
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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 2014 heeft opgepakt  en tevens 

wordt ook een financiële verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid.   

 

Financiële verantwoording HVC 2014 

Uit het jaarverslag is op te maken dat de HVC een forse ombuiging heeft gerealiseerd. HVC schrijft na 

drie jaren van verliezen in 2014 weer zwarte cijfers, ondanks de voor HVC nog steeds matige 

economische omstandigheden. Dit is vooral te danken aan de forse ombuigingsmaatregelen van de 

afgelopen jaren. Het bedrijfsresultaat neemt in 2014 toe met € 5,3 miljoen naar € 42.6 miljoen. Het 

nettoresultaat over 2014 bedroeg € 5.1 miljoen. Het genormaliseerde nettoresultaat bedroeg € 4,2 

miljoen, een stijging ten opzichte van 2013 met 4,7 miljoen. Door een overvloedige aanbod van 

restafval uit het buitenland in het afgelopen jaar was er in de bedrijfsafvalmarkt sprake van een 

kentering met een opwaarts effect op de prijzen. Daar tegenover staat dat er door diverse factoren 

een voortdurende neerwaartse druk is op de energieprijzen.  

 

Beleidsontwikkelingen HVC – Gemeente Schagen 

Met de toenemende schaarste van grondstoffen neemt de noodzaak toe om op een andere wijze 

met afval om te gaan. Afval wordt niet langer als restproduct gezien, maar als waardevolle grondstof. 

Voorts zijn er belangrijke ontwikkelingen op het gebied van afval.  Deze ontwikkelingen maken dat wij 

als gemeente Schagen anders met afval(inzameling) dienen om te gaan. HVC werkt samen met de 

Gemeente Schagen in het project: Meer waarde uit afval. Doelstelling van dit project is om het 

percentage materiaalhergebruik aanmerkelijk te doen stijgen en de kosten van afvalinzameling en 

afvalverwerking te reduceren c.q. te matigen. In een separate bespreeknotitie voor de 

raadscommissie Ruimte op 8 juni 2015 wordt hier nader op ingegaan. 

 

 

3. Financiën 

De resultaten van HVC over 2014 vormen een kentering met de rode cijfers van afgelopen 3 jaren. 

Voornaamste oorzaak hiervan betreft de forse ombuigingsmaatregelen. De ombuigingen die zijn 

ingezet verlopen volgens planning en werpen hun vruchten af. In het jaarverslag 2013 was reeds de 

verwachting opgenomen dat in 2014 weer zwarte cijfers zou worden geschreven. Deze verwachting is 

daarmee uitgekomen. Het bedrijfsresultaat neemt in 2014 toe met € 5,3 miljoen naar € 42.6 miljoen. 

Het nettoresultaat over 2014 bedroeg € 5.1 miljoen. Het genormaliseerde nettoresultaat bedroeg € 4,2 

miljoen, een stijging ten opzichte van 2013 met 4,7 miljoen. 

 

In het jaarverslag wordt het voorstel gedaan om het nettoresultaat van 5,1 miljoen toe te voegen aan 

de overige  reserves. Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2013 € 63,2 miljoen. De mutatie in het eigen 

vermogen in 2014 betrof de resultaatsbestemming over 2014. Na verwerking van het resultaat 2014 

conform voorstel van de Algemene Vergadering zal het vermogen ultimo 2014 € 68,3 bedragen. 
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4. Risico's 

 

Een aanwezig financieel risico 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. Op dit 

moment wordt gekeken naar alternatieven om de garantstellingen van de diverse gemeenten af te 

bouwen. 

 

 

 

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. 12 mei 2015, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Ruimte  d.d. 8 juni 2015; 

 

gelet op het bepaalde in artikel ; 

 

besluit: 

1).  in te stemmen met het jaarverslag 2014 van de HVC; 

2).  geen zienswijze in te dienen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 30 juni 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


