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Motie voor de raadsvergadering van 24 september 2019
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Onderwerp: Overname AEB door HVC

De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 24 september 2019,

Er bereiken ons steeds meer geluiden dat het gemeentebestuur van Amsterdam het noodlijdende AEB 
wil laten fuseren met de HVC in Alkmaar. Om ons heen horen we van inwoners dat zij absoluut niet 
willen opdraaien voor de bestuurlijke- en financiële wanorde die het gemeentebestuur van Amsterdam 
heeft gecreëerd. Er wordt ons als raadsleden daarom gevraagd hier niet mee in te stemmen . 
Vooruitlopend op een te nemen besluit door de aandeel-houders, waaronder 44 gemeenten, van de 
HVC willen we dat onze vertegenwoordiger bij de HVC de verontrusting van onze burgers bij deze 
directie en besluitvormers kenbaar maakt. We dienen daarom de volgende motie in

Constaterende dat:
de inwoners van de gemeente Schagen tevreden zijn met de dienstverlening van de HVC; 
de HVC in Alkmaar na járen van grote schulden deze voor de aandeelhouders inmiddels tot een 
aanvaardbaar niveau heeft teruggebracht;
bij de AEB er niet alleen sprake is van grote organisatorische wanorde maar ook de financiële 
situatie rampzalig is;
er in de pers volop wordt gespeculeerd op een samengaan van de noodlijdende AEB met de HVC

Overwegende dat:
we steeds meer zien dat grotere (semi) overheidsorganisaties niet altijd leiden tot een betere 
dienstverlening aan de inwoner;
de HVC nog nooit heeft uitgesproken dat zij te klein is om zelfstandig voort te bestaan; 
duurzame energie- en warmtewinning de komende járen grote- en ambitieuze opgaven voor de 
HVC zijn;
de inwoners van Schagen niet met de schulden willen worden geconfronteerd die door andere 
gemeentes zijn gecreëerd.

Spreekt uit dat:
het college aan de directie van de HVC duidelijk maakt dat wat de gemeente Schagen betreft de 
HVC niet over moet gaan tot een fusie met de AEB Amsterdam

in Alkmaar.
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