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Aan  : Algemene Vergadering 

Van  : Raad van Commissarissen en Directie 

Betreft  : Bevindingen en vervolg rekenkameronderzoek  

Datum  : 6 november 2014 

 

 

 

1. Inleiding  

In mei 2014 zijn de uitkomsten van het gezamenlijke rekenkameronderzoek van 19 in HVC 

deelnemende gemeenten gepubliceerd. Enkele gemeenten hebben ook een lokaal onderzoek 

uitgevoerd. Het gezamenlijke onderzoek, “Onderzoek naar de relatie tussen aandeelhoudende 

gemeenten en HVC”, uitgevoerd door IPR Normag, heeft tot veel bestuurlijke aandacht geleid. 

Daaraan werd bijgedragen door publicaties hierover in de media. Ten behoeve van de 

behandeling van het onderzoek door de gemeenteraad werd HVC door een aantal gemeenten 

gevraagd om een presentatie verzorgen of om vragen te beantwoorden. Ook werd HVC door 

enkele colleges gevraagd te voorzien in feitelijke informatie voor de beantwoording van 

raadsvragen.  

  Met deze notitie stellen wij u op de hoogte van onze bevindingen de afgelopen periode, op basis 

van discussies en behandelde stukken tijdens bijeenkomsten waar HVC aanwezig was. Ten 

slotte gaan wij in op onze conclusies voor het vervolg.  

2. Presentaties voor gemeenteraden 

Op verzoek van een aantal gemeenten is HVC aanwezig geweest bij de commissie- en 

raadsvergaderingen die ter behandeling van het rekenkameronderzoek in deze gemeenten de 

afgelopen maanden werden gehouden. Zoals hiervoor toegelicht, werd bij enkele van deze 

bijeenkomsten door HVC ook zelf een presentatie gegeven, vaak voor of na een presentatie door 

de onderzoekers. De presentatie beperkte zich tot een toelichting op de ontwikkeling van HVC. 

Daarmee konden veel feitelijke vragen van raadsleden worden beantwoord, andere kwamen in 

de onderlinge discussie die volgde aan bod. Naar onze indruk werd de toelichting door HVC 

positief ervaren. Sommige beelden die aan het begin van de bijeenkomsten leefden, konden 

worden bijgesteld en in wisselwerking met de raden en colleges heeft ook HVC geleerd.  

3. Vervolg 

Het onderzoek en de gevoerde discussies bleken zinvol, al is het wat betreft de gemeentelijke 

besluitvorming over het rekenkameronderzoek voor ons niet altijd geheel duidelijk wat sommige 

besluiten qua uitvoering inhouden, zoals “de aanbevelingen van de rekenkamer worden 

overgenomen”. Een overzicht van de besluitvorming per gemeente, voor zover via internet 

traceerbaar, treft u aan als bijlage. Op dit moment hebben wij nog geen verzoeken van 

aandeelhouders ontvangen om enige actie met betrekking tot de aanbevelingen te ondernemen, 

maar wij verwachten dat deze nog zullen volgen. Los van de afronding van het 

besluitvormingsproces rond het rekenkameronderzoek door de gemeenten, heeft HVC ook zelf 

actiepunten geformuleerd.  

 

Afvalenergiecentrales 

Een punt van zorg van aandeelhouders betreft de exploitatie van de afvalverbrandingscapaciteit 

op langere termijn: er is een afnemende behoefte aan verbrandingscapaciteit voor het eigen 
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restafval, de bedrijfsafvalcontracten hebben een looptijd die korter is dan de resterende 

afschrijvingstermijn en de tarieven voor importafval zijn lager dan de aandeelhouderstarieven. 

Deze factoren, in combinatie met de garantstelling voor leningen waarmee de 

afvalenergiecentrales zijn gefinancierd, leiden bij veel aandeelhouders tot een latent gevoel van 

discomfort.  

Mede om die reden onderzoekt HVC op welke wijze de exploitatie van verbrandingscapaciteit 

voor bedrijfsafval zoveel mogelijk kan worden geborgd en risico’s kunnen worden beperkt. 

Daarvoor zijn mogelijkheden, zoals een betere afstemming van financiering, afschrijving en type 

en duur van bedrijfsafvalcontracten. Deze mogelijkheden zullen worden uitgewerkt. Voor een 

hieruit, treden wij met de aandeelhouders volgend jaar in overleg.  

 

Communicatie 

Een ander actiepunt betreft de communicatie naar de gemeenteraden en algemene besturen. 

Hoewel het college/dagelijks bestuur, i.c. de portefeuillehouder, in eerste instantie 

verantwoordelijk is voor de communicatie naar de raad/het algemene bestuur, lijkt het ons 

wenselijk daarbij ondersteuning op maat te bieden. Daarnaast informeren wij graag tenminste 

eenmaal per vier jaar de raden en algemene besturen over de strategie, de ontwikkelingen en de 

financiële positie van HVC. Ook hebben wij het voornemen om kort na afloop van elke algemene 

vergadering een memo beschikbaar te stellen met de uitkomst van de vergadering voor 

berichtgeving aan de raden en algemene besturen.  

  Ook lijkt het ons goed om via bijeenkomsten een regelmatig contact te onderhouden met leden 

van raden en algemene besturen over ontwikkelingen op het gebied van afval en duurzame 

energie. Gedacht kan worden aan zowel lokale/regionale bijeenkomsten als aan bijvoorbeeld een 

voor alle aandeelhouders georganiseerd HVC afval- en energiecongres.  

 

Soms worden zorgen door raden getriggerd door berichten in de media. Het behoort tot de taak 

van HVC om naar media transparant te communiceren. Indien naar ons oordeel belangrijke feiten 

onjuist worden gepresenteerd, zullen wij hierover de aandeelhouders adequaat informeren. 

  Actualisering scenario’s strategische herijking 2013 en meerjarenperspectief 2015 en verder 

De financiële positie van HVC was in 2012 voor veel aandeelhouders een belangrijk 

aandachtspunt. De gezamenlijke aandeelhouders hebben in dat verband externe deskundigen 

geselecteerd die aan de hand van verschillende scenario’s rond de afval- en energiemarkt de 

financiële positie en het beleid van HVC hebben geanalyseerd. Op basis van deze analyses 

hebben de aandeelhouders vorig jaar, zoals hiervoor genoemd, de strategie herijkt.  

 

Als vervolg daarop vindt op 2 december a.s. een bijeenkomst plaats voor financiële ambtenaren 

en portefeuillehouders, waar wij de actuele financiële ontwikkelingen in verhouding tot de vorig 

jaar geschetste scenario’s toe toelichten. Tevens presenteren wij dan de meerjarenraming 2015 

en verder, alsmede de ontwikkeling van de leningenportefeuille. De informatie tijdens deze 

bijeenkomst wordt samengevat tijdens de algemene vergadering op 11 december aanstaande. 

Over deze onderwerpen zal voortaan jaarlijks worden gerapporteerd.  

  Ontwikkeling garantstelling 

Tijdens de bijeenkomsten met aandeelhouders komt regelmatig het onderwerp garantstelling 

voor leningen van HVC ter sprake. Deze garantstelling vormt de basis van de huidige 

financieringsstructuur van HVC. Het leidde ertoe dat geen eigen vermogen behoefde te worden 

opgebouwd. Als HVC in financiële zin iets minder atypisch wordt, kan in lijn met de wens van veel 

aandeelhouders de garantstelling sneller dalen. Wij achten het daarom verstandig te streven naar 
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een nettoresultaat van zo’n 3 a 4% van de omzet. Het eigen vermogen kan daarmee toenemen 

met een bedrag van EUR 10 miljoen per jaar tot, voorlopig, een niveau van zo’n EUR 100 miljoen 

is bereikt. Over (alternatieve) mogelijkheden om de garantstelling sneller dan geraamd te laten 

dalen, treden wij graag met u in overleg. De komende vergadering zullen wij hierover nader 

informeren. 

4. Voorstel 

Ter bespreking. 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

- presentatie HVC voor raden en raadscommissies in het kader van het rekenkameronderzoek; 

- overzicht besluitvorming per gemeente in het kader van het rekenkameronderzoek. 



Presentatie Rekenkamer 

Dion van Steensel 

Directeur HVC 



Historie HVC 

• Opgericht  (1991) voor verwerken huishoudelijk en bedrijfsafval uit regio 

• Regionale zelfvoorziening was uitgangspunt in afvalstoffenbeleid 

• Bewuste keuze voor financieren investeringen met vreemd vermogen 

(leningen)   

• Aandeelhouders garant voor rente en aflossing waarvoor door HVC 1% 

garantstellingsprovisie wordt betaald  

• Ballotage overeenkomst op basis van ‘Samen uit, samen thuis’ 

• Op basis van besluiten aandeelhouders opgeschoven in de keten ‘van 

afval naar grondstoffen, energie en duurzaamheid’. 

• Afvalverwerken tegen kostprijs+  

• Tarieven HVC langjarig bij laagste in Nederland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Financiële resultaten 2013 

• Omzet 299 miljoen 

• Resultaat – 4,9 miljoen (incl. ca. 6,5 milj. garantstellingsprovisie)   

• Vrije kasstroom 76 miljoen 

• Ombuigingen op koers 

 

• Jaarverslag zie: 

• http://www.hvcgroep.nl/over_hvc/het_bedrijf/publicaties 

 



Ontwikkelingen Financieel 

• 2 jaar geleden onverhoeds van annuitair naar lineair afschrijven. 

• Vergeleken met oude situatie zouden we nu ruim 7 miljoen winst hebben 

(incl. uitkering garantstellingsprovisie). 

• Verlies willen we niet: daarom ombuigen. 

• Geplande structurele ombuiging van € 19 miljoen vóór 2016 ligt op 

schema. In 2013 is een ombuiging van € 14 miljoen euro gerealiseerd.  

• Vollast voor de afvalenergiecentrales van HVC in  Alkmaar en Dordrecht 

mede dankzij geïmporteerd afval (waar de tarieven lager van zijn, maar 

aantrekken) 

• Sterke prijsdruk op Energie (20% lager) 

• Totaal gegarandeerde leningen € mln 642 (waarvan gemeenten € mln 

593), totaal geïnvesteerd vermogen € mln 904 (2013) 

• Doel financieel is minder a-typisch worden, maar ons als nuts te blijven 

gedragen. 

 

 

 



Verduurzaming Koggenland door HVC 



  



 

Rekenkameronderzoek 

• In opdracht van 17 rekenkamer(commissie)s  

• Vanaf start onderzoek volledige medewerking door HVC 

• Onderzoeksvraag: ‘hoe en in hoeverre zijn de gemeenten (college, 

gemeenteraad, ambtelijk apparaat) betrokken bij de besluitvorming 

omtrent visieontwikkeling en investeringsbeslissingen van de 

Huisvuilcentrale Alkmaar?’     

 

 



 

Reactie HVC op Rekenkameronderzoek (1) 

• HVC is blij met de conclusie dat HVC zich meer dan goed heeft 

gehouden aan de afspraken die met onze aandeelhouders zijn 

gemaakt 

• Begin 2013 besloten tot koerswijziging, o.a. over grote 

investeringsprojecten, waar bijna alle aandeelhouders mee hebben 

ingestemd  

• HVC streeft naar unanieme (investerings)besluiten in de 

Aandeelhoudersvergadering.  Alle investeringsbesluiten zijn door de 

aandeelhouders genomen op basis van een zeer groot draagvlak. 

Met ruim 50 aandeelhouders onontkoombaar dat bij enkele 

aandeelhouders de mate van tevredenheid over sommige 

uitkomsten van de besluitvorming wat geringer is.  

    



 

Reactie HVC op Rekenkameronderzoek (2) 

• Geen keuze voor het ‘commerciële pad’ en toename risico’s: 

 

• Omzet bedrijfsafval versus totale omzet: 
• 1996: 32% 

• 2004: 17% 

• 2013: 13% 

 

• Ontwikkeling garantstelling per aandeel: 
• 1996: EUR 202.000 

• 2004: EUR 226.000 

• 2013: EUR 204.000 



 

Reactie HVC op Rekenkameronderzoek (3) 

• Omvang investeringen duurzame energie die niet gekoppeld zijn 

aan ‘afvalverwerking’ < 10% maar wel 75% toename groene stroom 

productie 

• Nieuwe type-2 projecten (‘duurzame energie niet gekoppeld aan 

afvalverwerking’); besluit tot deelname door individuele 

aandeelhouders    

 

 



Reactie HVC op Rekenkameronderzoek (4) 

• HVC gaat graag gesprek aan met aandeelhouders over 

verbeterpunten waaronder:  

• Verbetering communicatie naar gemeenteraden.  

• Duale stelsel: wethouder in principe verantwoordelijk voor 

de communicatie naar gemeenteraad. 

• HVC wil de wethouder daarbij uiteraard ondersteunen met 

informatie op maat   
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Overzicht van gemeenten waar het rekenkameronderzoek aan de orde is gesteld in 
raden/raadscommissies of in overige bijeenkomsten met raadsleden 
(voor zover beschikbaar zijn de linken naar video/audio/raadstukken bijgevoegd) 

 
Alkmaar 
16 september 2014   VVI bijeenkomst met KPMG, Ffact, HVC, IPR Normag 
http://alkmaar.notubiz.nl/vergadering/125261/commissie+Ruimte+16-09-2014 

 
Bergen 
27 mei 2014  eerste aanzet tot info avond 
24 juni 2014  presentatie met HVC 
28 augustus 2014 informatie avond 
25 september 2014 gemeenteraad bij ingekomen stukken, nog geen voorstel naar de raad 
 
 
Beverwijk  
25 juni 2014   in de carrousel behandeld, presentatie door Rekenkamer 

pagina 16 uitvoeringsplan laten maken door College => strategische visie 
voor HVC lange termijn inbrengen bij AIJZ, gezamenlijk + AV inbrengen 

8 september 2014 bezoek aan HVC 
 
 
Castricum   
21 augustus 2014 raadsinformatieavond met IPR 
4 september 2014 raadscarrousel 
18 september 2014 raadsvergadering 
 
 
Den Helder 
30 juni 2014  in de gemeenteraad behandeld 
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/30-juni/14:00 
 
 
Drechterland 
22 september 2014 gemeenteraad behandeling 
 
 
Enkhuizen 
1 juli 2014  beantwoording schriftelijke vragen in de raad 
 
 
Heemskerk  
8 september 2014 bezoek aan HVC 
 
 
Heerhugowaard 
29 september 2014 behandeld in de Commissie middelen-stadsbeheer  
http://raad.heerhugowaard.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Middelen---Stadsbeheer/2014/29-
september/20:00 
28 oktober 2014 besluitvorming  
http://raad.heerhugowaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/28-oktober/20:00 

http://alkmaar.notubiz.nl/vergadering/125261/commissie+Ruimte+16-09-2014
https://gemeenteraad.denhelder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/30-juni/14:00
http://raad.heerhugowaard.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Middelen---Stadsbeheer/2014/29-september/20:00
http://raad.heerhugowaard.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Middelen---Stadsbeheer/2014/29-september/20:00
http://raad.heerhugowaard.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/28-oktober/20:00
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Heiloo 
2 juni 2014   motie NCPN over financiële situatie HVC, verwijzen naar rekenkamerrapport 
http://www.mijnbabs.nl/babsonlineheiloo/Agenda.aspx?cmd=selagenda&agendaid=444&FoundIDs=
D444-4949#result 
1 juli 2014  toelichting aan de auditcommissie door IPR 
11 juli 2014  2 brieven aan HVC verstuurd voor een reactie 
6 oktober 2014   raadsbehandeling 
http://www.mijnbabs.nl/babsonlineheiloo/Agenda.aspx?cmd=selagenda&agendaid=446&FoundIDs=
D446-5636#result 
29 oktober 2014 bespreking in de auditcommissie  
 
 
Hoorn 
7 oktober 2014   presentatie door HVC 
6 november 2014 inhoudelijke behandeling in raadscommissie met HVC 
http://hoorn.nl/Int/Gemeenteraad/Algemene-Raadscommissie/Agendas-en-verslagen-algemene-
Raadscommissie/Commissie-6-november-2014.html 
 
 
Koggenland 
29 september 2014 raad en commissie met HVC 
 
 
Lelystad 
2 september 2014 gemeenteraad 
https://besluitvorming.lelystad.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/2-september/18:45 
 
 
Noordoostpolder 
30 juni 2014  behandeling in de raad 
https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/30-juni/13:30 
 
 
Papendrecht 
29 oktober 2014 raadscommissie Ruimte, ter inzage gelegde stukken 
7 januari 2015  informatieavond met HVC 
 
 
Purmerend 
12 juni 2014  Commissie stedelijke ontwikkeling en beheer behandeld 
http://raad.purmerend.nl/commissie-stedelijke-ontwikkeling-en-beheer  
25 juni 2014  in de gemeenteraad behandeld  
http://raad.purmerend.nl/gemeenteraad-25-juni-2014 
 
 
Schagen 
11 juni 2014  commissie bestuur behandeld > bespreekstuk 
http://schagen.raadsinformatie.nl/vergadering/71849/Commissie+Bestuur+11-06-2014  
24 juni 2014  gemeenteraad behandeling (met AV stukken), ter bespreking 
 
  

http://www.mijnbabs.nl/babsonlineheiloo/Agenda.aspx?cmd=selagenda&agendaid=444&FoundIDs=D444-4949#result
http://www.mijnbabs.nl/babsonlineheiloo/Agenda.aspx?cmd=selagenda&agendaid=444&FoundIDs=D444-4949#result
http://www.mijnbabs.nl/babsonlineheiloo/Agenda.aspx?cmd=selagenda&agendaid=446&FoundIDs=D446-5636#result
http://www.mijnbabs.nl/babsonlineheiloo/Agenda.aspx?cmd=selagenda&agendaid=446&FoundIDs=D446-5636#result
http://hoorn.nl/Int/Gemeenteraad/Algemene-Raadscommissie/Agendas-en-verslagen-algemene-Raadscommissie/Commissie-6-november-2014.html
http://hoorn.nl/Int/Gemeenteraad/Algemene-Raadscommissie/Agendas-en-verslagen-algemene-Raadscommissie/Commissie-6-november-2014.html
https://besluitvorming.lelystad.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/2-september/18:45
https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/30-juni/13:30
http://raad.purmerend.nl/commissie-stedelijke-ontwikkeling-en-beheer
http://raad.purmerend.nl/gemeenteraad-25-juni-2014
http://schagen.raadsinformatie.nl/vergadering/71849/Commissie+Bestuur+11-06-2014
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Smallingerland  
10 juni 2014  informatie avond met IPR 
2 oktober 2014   brief college aan raad 
21 oktober 2014 behandeling in Het Debat 

http://smallingerland.raadsinformatie.nl/vergadering/91119/Het+Debat+21-10-2014 

21 oktober 2014 behandeling in de Raad 

http://smallingerland.raadsinformatie.nl/vergadering/134408/Het+Besluit++21-10-2014 

 

 

Stede Broec 

19 juni 2014  Informatiebijeenkomst raad 

http://smallingerland.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=39428 

 
Texel + lokaal 
8 oktober 2014  Commissievergadering met HVC 
http://player.companywebcast.com/gemeentetexel/20141008_1/nl/player 
22 oktober 2014 raadsvergadering 
 

 
Urk 
22 oktober 2014  raadscommissie Overnemen aanbevelingen  
6 november 2014 gemeenteraad  
 
 
Velsen  
8 september 2014 bezoek aan HVC 
22 september 2014 informatie avond met HVC 
 
 
Wormerland 
1 juli 2014  Voorronde HVC 
http://besluitvorming.wormerland.nl/Vergaderingen/Voorronde/2014/1-juli/20:00/Onderzoek-RKC-
HVC/ 
2 september 2014 beantwoording vragen PvdA/VVD/SP (bijlage) 
30 september 2014 Voorronde inhoudelijke bespreking VVI jaarstukken met HVC 
http://besluitvorming.wormerland.nl/Vergaderingen/Voorronde/2014/30-september/20:00:00 
30 september 2014 Gemeenteraad  
 
 
Zaanstad 
11 september 2014 Zaanstad beraad informatieavond met rekenkamer Zaanstad + de heer Van 

Steensel namens HVC 
2 oktober 2014  Zaanstad beraad vervolg 
30 november 2014 vervolg  
 
 

http://smallingerland.raadsinformatie.nl/vergadering/91119/Het+Debat+21-10-2014
http://smallingerland.raadsinformatie.nl/vergadering/134408/Het+Besluit++21-10-2014
http://smallingerland.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=39428
http://player.companywebcast.com/gemeentetexel/20141008_1/nl/player
http://besluitvorming.wormerland.nl/Vergaderingen/Voorronde/2014/1-juli/20:00/Onderzoek-RKC-HVC/
http://besluitvorming.wormerland.nl/Vergaderingen/Voorronde/2014/1-juli/20:00/Onderzoek-RKC-HVC/
http://besluitvorming.wormerland.nl/Vergaderingen/Voorronde/2014/30-september/20:00:00
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