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Geachte gemeenteraad, 
 
Door middel van deze brief willen wij u informeren over de uitkomsten van het gezamenlijke 
rekenkameronderzoek van 17 rekenkamercommissies van in totaal 19 gemeenten naar HVC . Met dit 
onderzoek willen de gezamenlijke rekenkamercommissies inzicht verschaffen in de verhouding tussen 
gemeenten en de HVC wat betreft gemeentelijke taken en commerciële activiteiten, besluitvorming, risico’s, 
risicobeheersing en verantwoording. Het onderzoek is bedoeld om de raden van de participerende gemeenten 
te ondersteunen bij hun kaderstellende en controlerende taak.  
 
Procedure en tijdpad 
U ontvangt dit rapport onder embargo tot donderdagmiddag 15 mei 2014 , 18.00u. Dit embargo houdt in dat 
tot dat moment geen gegevens uit deze brief en bijlagen (rapportage en reactie HVC) gepubliceerd of op 
andere wijze openbaar gemaakt mogen worden. Op 15 mei 2014 om 18.00u wordt het rapport openbaar. U 
ontvangt dit omvangrijke rapport al wat eerder zodat u het rapport kunt lezen en zich een oordeel kunt vormen 
voordat het rapport breed beschikbaar komt.  
 
De colleges van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben vooraf gelegenheid gehad om een bestuurlijke 
reactie te formuleren. De colleges van Enkhuizen en Drechterland hebben echter aangegeven met een 
bestuurlijke reactie te willen komen na afstemming met het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
Centrale Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (GR CAW). Stede Broec had nog enkele vragen voor de 
rekenkamercommissie en zal mogelijk ook wachten tot afstemming in GR CAW-verband. We verwachten de 
bestuurlijke reactie van de drie colleges begin juni 2014. Zodra deze bestuurlijke reactie er is, geven we als 
rekenkamercommissie graag een toelichting aan de drie raden. Dit zal naar verwachting in de tweede helft van 
juni plaatsvinden. 
   
Het is vervolgens aan de gemeenteraden van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland om door middel van een 
raadsvoorstel de conclusies van de rekenkamercommissie over te nemen en de colleges te vragen de 
aanbevelingen op te volgen. In overleg met de griffie zal dit naar verwachting in een raadsvergadering na de 
zomervakantie plaatsvinden. 
 
 
Conclusies Rkc SED (op basis van het rapport) 
 
We vatten onderstaand de conclusies uit het rapport samen en geven daarbij aan wat volgens de 
Rekenkamercommissie SED de meest relevante punten zijn voor Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Voor 
een uitgebreide beschouwing verwijzen we u naar het eindrapport zoals opgesteld door IPR Normag (hierna: 
het rapport).   
 
 
Conclusie 1. Kritisch over het functioneren van het besturingsmodel 
Het besturingsmodel functioneert zoals afgesproken en formeel vastgelegd. Een deel van de aandeelhouders in 
HVC c.q.  de wethouders is daar tevreden over. Een ander deel van de aandeelhouders ervaart het 
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besturingsmodel als complex. Ook hebben ze vragen en vinden ze dat ze weinig invloed en zeggenschap 
hebben gezien de risico's die de gemeente loopt. 
 
Conclusie 2. Verandering van strategie en risicoprofiel van HVC 
HVC heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van afvalverwerker tot energie-, duurzaamheids-, en 
grondstoffenbedrijf. Het bedrijf pakt duurzaamheidsprojecten op buiten het verzorgingsgebied van de 
deelnemende gemeenten. Deze transitie is conform de besluitvorming door de aandeelhouders en HVC heeft 
de gemeenteraden hierover geïnformeerd. Dat neemt niet weg dat er bij verschillende gemeenteraden - 
bijvoorbeeld in Enkhuizen

1
 - vragen zijn gerezen over de strategische herpositionering. HVC is steeds meer 

commercieel actief en dat houdt ook in dat het commerciële risico is toegenomen. De gemeenten zijn 
financieel risicodragend, niet alleen voor het vermogen dat ze geïnvesteerd hebben, maar ook voor een 
negatief exploitatieresultaat. Dat risico is reëel aangezien HVC zowel in 2011 als in 2012 verliesgevend was. In 
2011 bedroeg het verlies € 11,2 mln., in 2012 € 19,5 mln. Ook in 2013 en 2014 verwacht HVC verliesgevend te 
zijn.

2
 Het weerstandsvermogen van HVC is relatief klein. Als de verliezen verder toenemen, dan zal HVC een 

beroep doen op de financiële middelen van de aandeelhoudende gemeenten. Dit heeft ook gevolgen voor 
Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.  
 
Daarnaast staan de deelnemende gemeenten garant voor rente en aflossing van leningen van HVC  van circa 
€ 625 mln. De omvang van dit risico is voor: 

 Stede Broec  € 7,0 mln.; 
 Enkhuizen  € 5,9 mln.; 
 Drechterland  € 6,3 mln.

3
. 

 
Resumerend: Door de veranderde strategie en het daarmee toegenomen commerciële risico van HVC is ook 
het financiële risico voor Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland toegenomen. 
 
Conclusie 3. Weinig invloed gemeente(raden), maar wel groot belang 
Er is een disbalans tussen het huidige risicoprofiel van HVC en de volledig risicodragende rol van de gemeenten 
enerzijds, en de invloed en betrokkenheid van de aandeelhoudende gemeenten op hun bedrijf anderzijds. 
Er zijn twee  ‘categorieën’ aandeelhouders:  

 afzonderlijk aandeelhoudende gemeenten ; 
 gemeenten die het aandeelhouderschap hebben belegd in een gemeenschappelijke regeling.  

Stede Broec, Drechterland en Enkhuizen behoren tot de tweede categorie. Samen met de andere West-Friese 
gemeenten nemen de SED-gemeenten via de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf 
West-Friesland ( GR CAW) deel in  HVC. De  GR CAW is dus aandeelhouder, niet de individuele gemeenten. Het 
voordeel is dat de West-Friese gemeenten in de GR CAW een gezamenlijk standpunt kunnen bepalen en 
daarmee sterker staan als aandeelhouder met 10,8% van de aandelen. Het nadeel is dat de West-Friese 
gemeenteraden op nog grotere afstand van HVC staan, dan gemeenteraden van rechtstreeks deelnemende 
gemeenten. De gemeenteraden van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland kunnen hun controlerende en 
toezichthoudende taak op HVC uitoefenen door zienswijzen te geven op de begroting en jaarrekening van de 
GR CAW.  
 
Resumerend: De gemeenteraden van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben geen rechtstreekse 
invloed op het beleid van HVC. Zowel sturing als toezicht en controle loopt via de GR CAW. Al met al hebben de 
raden weinig formele invloed.   
 
Conclusie 4. Informatievoorziening: meer is niet altijd beter 
De huidige informatievoorziening is transparant, maar onvoldoende op maat gesneden. Het bestuur van HVC 
informeert de aandeelhouders proactief en intensief. Er is sprake van grote transparantie richting 
aandeelhouders-wethouders en ambtelijk adviseurs. Maar de stukken zijn te uitgebreid en zijn onvoldoende 
toegespitst op de informatiebehoefte van raadsleden. 
 

                                                                 
1 Zie de beantwoording van raadsvragen van de CDA-fractie in Enkhuizen van 4 februari 2013. 
2 Bron: Brief HVC aan de aandeelhouders d.d. 5 juli 2013. 
3 Gemeenschappelijke Regeling Centraal Afvalverwijderingsorgaan West-Friesland, Artikel 25, lid 3: De deelnemende gemeenten zijn uit 
hoofde van de garantie als bedoeld in dit artikel verbonden naar verhouding van hun respectievelijke inwoneraantallen per 1 januari van 
het jaar waarin een verbintenis tot betaling onder de garantie verschuldigd en opeisbaar is geworden. 

http://enkhuizen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=578689/Participatie_van_HVC_in_een_aantal_projecten..pdf
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Conclusie 5. Doelomschrijving GR niet in lijn strategie HVC 
Het doel van de GR CAW waar Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland deel van uitmaken luidt "het vaststellen 
en (doen) uitvoeren van het beleid ten aanzien van huishoudelijke en andere afvalstoffen".

4
 Dit terwijl het 

strategisch profiel van HVC in de afgelopen jaren verder is verbreed richting duurzaamheidsprojecten en 
commerciële activiteiten. Dit betekent dat de strategie en koers van HVC en de (statutaire) doelomschrijving 
breder zijn dan de doelomschrijving van de GR CAW die – namens de gemeenten - aandeelhouder van HVC is. 
Het is aan de gemeenteraden van om de portefeuillehouders erop aan te spreken dat de GR CAW zich beperkt 
tot het overeengekomen doel.  
 
Conclusie 6. Complexiteit vergt kennis en competenties 
De complexiteit van de onderwerpen en het speelveld vergt financiële, technische, juridische en 
sectordeskundigheid van de aandeelhouder. Deze deskundigheid is in een gemeenschappelijke regeling - zoals 
in geval van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland - beter te organiseren door specialisatie en de inzet van 
een bestuurder die thuis is in het werkveld. Maar de standpuntbepaling richting HVC verloopt veelal buiten de 
gemeenteraad om. In de praktijk blijkt het tijdig betrekken van gemeenteraden bij standpuntbepaling niet 
mogelijk binnen de beschikbare tijd. In vrijwel alle situaties staan raadsleden meer op afstand, waardoor hier 
ook meer behoefte is aan kennis en inzicht in het besturingsmodel. 
 

Conclusie 7. Toezichthoudende taak Raad van Commissarissen (RvC) 
De toezichthoudende rol op HVC is grotendeels belegd bij de RvC. De onderzoekers constateren dat er 
verwevenheid kan zijn tussen toezicht houden op, het adviseren van het bestuur van HVC en het behartigen 
van de belangen van (clusters) aandeelhouders.  Ook directie en RvC van HVC constateren zelf dat de aldus 
benoemde leden van de RvC niet onafhankelijk zijn volgens de Nederlandse corporate governance code. 

 
Conclusie 8. Er kleven mogelijk juridische en financiële risico's aan de aan- of inbestedingsrelatie met HVC  
Naast het hoofdonderzoek is aanvullend onderzoek verricht naar de huidige onderhandse gunning aan HVC. 
Mogelijk had er sprake moeten zijn van een Europese aanbesteding. Vrijstelling van Europese aanbesteding is 
mogelijk als de gemeente voldoet als er sprake is van de zogeheten "quasi-inbestedings-uitzondering" of van de 
"uitsluitend recht-uitzondering". Of dit het geval is in Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland, kon binnen de 
scope van dit onderzoek niet worden vastgesteld. De juridische beoordeling en duiding van het al dan niet op 
juiste wijze aan- en inbesteden is juridisch complex en heeft om die reden geen onderdeel uitgemaakt van ons 
onderzoek. Het onderzoek leidt tot de algemene conclusie dat er mogelijk juridische en financiële risico’s 
kleven aan de huidige aan- en inbestedingsrelatie met HVC.  
 
 
Aanbevelingen Rkc SED 
 
Deze conclusies leiden tot een aantal aanbevelingen (in het rapport aangeduid als aandachtspunten, zie blz. 23 
en verder). De Rkc SED raadt de gemeenteraden van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland aan de 
onderstaande aanbevelingen over te nemen en hun respectievelijke colleges te verzoeken deze in het bestuur 
van de GR CAW in te brengen en hiervoor in het bestuur draagvlak te creëren. Het is vervolgens aan het GR 
bestuur (als aandeelhouder van HVC) om deze punten in de aandeelhoudersvergadering in te brengen. Het is 
daarmee een drietrapsraket: 

1) de raad neemt de aanbevelingen over en draagt het college op deze op te volgen; 
2) het college c.q. de portefeuillehouder brengt deze aanbevelingen in in het GR CAW-bestuur; 
3) het GR CAW-bestuur brengt de aanbevelingen in in de aandeelhoudersvergadering. Het is daarbij 

raadzaam dat het GR CAW-bestuur hiervoor vooraf contact zoekt met andere aandeelhouders om 
draagvlak voor de aanbevelingen te vinden.  

 
Algemene aanbeveling: Samenwerking West-Friesland 

 De voordelen van een gemeenschappelijke regeling zit in de bundeling van kennis, expertise en tijd. 
Bovendien kunnen de zeven West-Friese gemeenten als gezamenlijke aandeelhouder een grotere 
stem inbrengen (10,8% van de aandelen van HVC), dan elke gemeente afzonderlijk. Het nadeel van 

                                                                 
4 Gemeenschappelijke Regeling Centraal Afvalverwijderingsorgaan West-Friesland, Artikel 3, lid 1. 
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zeggenschap via de GR CAW is dat de gemeenteraden echt op afstand staan, en getrapt c.q. indirect 
invloed kunnen uitoefenen op HVC. Het is voor de Rkc SED echter de vraag of de individuele 
gemeenteraden meer formele directe invloed in de vorm van direct aandeelhouderschap moeten 
willen. Met enerzijds het aanwenden van informele invloed en anderzijds het scherp formuleren van 
de doelen en kaders van de GR CAW kunnen de gemeenteraden van Stede Broec, Enkhuizen en 
Drechterland ook sturing en controle uitoefenen. Voorwaarde hiervoor is afstemming en 
samenwerking tussen de gemeenteraden van de zeven West-Friese gemeenten om zo tot een 
bundeling van invloed te komen.  

 
Aanbeveling 1. Strategie en koers 

 Verricht een heroriëntatie op het strategisch en risico profiel HVC. 
 Besluit over aanpassing doelomschrijving gemeenschappelijke regeling. Het doel van de GR CAW, waar 

Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland deel van uitmaken, wijkt af van dat van HVC. In beginsel kiest 
HVC nu een bredere en meer commerciële strategie dan past bij het doel van de GR CAW. Het is aan 
de West-Friese gemeenteraden om te bepalen hoe zij hiermee om willen gaan.  

 
Aanbeveling 2. Besluitvorming en bevoegdheidsverdeling 

 Zorg voor duidelijkheid over de werkwijze van het besturingsmodel, met name over de bevoegdheden 
van de raden richting het bestuur van de GR CAW en de bevoegdheden van het bestuur van de GR 
CAW richting HVC. 

 Stimuleer het delen van kennis tussen de diverse aandeelhouders voor meer actief 
aandeelhouderschap. 

 Overweeg het aandeelhouderschap te differentiëren. 
 
Aanbeveling 3. Rolvervulling 

 Zorg voor voldoende waarborgen van de benodigde competenties van de vertegenwoordigende 
aandeelhouder en ambtelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld door specialisatie, externe ondersteuning 
en/of het groeperen van aandeelhouders. 

 Heroverweeg de inrichting en werking van de gemeenschappelijke regeling. De rol en betrokkenheid 
van de achterliggende colleges en gemeenteraden kan worden vergroot. Dit opdat de raden hun 
controlerende en kader stellende functie beter kunnen vervullen. 

 
 
Aanbeveling 4. Beleid en risico 

 Verzoek om een monitorsystematiek waarmee de beleidsrealisatie en ondernemingsdoelen kunnen 
worden gevolgd en besproken met de aandeelhoudende gemeenten. 

 Verzoek erom dat het bestuur van HVC middellange en lange termijn prognoses verstrekt. 
 
Aanbeveling 5. Informatievoorziening 

 Stel een informatieprotocol op over de onderwerpen en wijze van informatievoorziening richting 
belanghebbenden (RvC, aandeelhouders, college en raad). Een aandachtspunt is gedoseerde en op 
maat gesneden informatie ten behoeve van raadsleden. 

 Verlang verdere optimalisatie van de informatieverstrekking. 
 
Aanbeveling 6. Toezicht 

 Versterk de toezichthoudende rol van aandeelhouders en ontwikkel een toezichtkader waarbij 
gemeenten vastleggen op welke wijze zij hun aandeelhoudende rol vervullen richting HVC. 

 Heroverweeg de wijze van directe benoeming van commissarissen door clusters aandeelhouders en 
de samenstelling van de RvC. 

 
Aanbeveling 7. Interventie 

 Vergroot de invloed van de aandeelhouders op de meer zwaarwegende besluiten, bijvoorbeeld door 
een (niet bindend) recht op voordracht of advies inzake de betreffende onderwerpen/ besluiten aan 
de AvA toe te kennen. Dit heeft tot gevolg dat structureel een dialoog ontstaat tussen de 
aandeelhouders en commissarissen, waarmee de aandeelhouders hun bedoelingen, wensen en 
bedenkingen kenbaar kunnen maken. 
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Aanbeveling 8. Aanbestedingsrisico 
 Breng - in HVC-verband- de risico’s, de financiële gevolgen en de oplossingsrichtingen in kaart die 

samenhangen met de mogelijke aanbestedingsplicht. Onderzoek daarbij de zogeheten "quasi-
inbestedings-uitzondering" en de "uitsluitend recht-uitzondering". 

 
 
Voor een uitgebreide weergave van de aanbevelingen c.q. aandachtspunten voor de raad, verwijzen we naar 
het rapport van IPR Normag. 
 
  
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Hans Gerrits Jans 
Voorzitter Rekenkamercommissie SED  
 
 
 
 
Bijlagen: 

 Rapport Onderzoek naar de relatie tussen aandeelhoudende gemeenten en HVC, vastgesteld door de 
stuurgroep van 17 rekenkamer(commissie)s, IPR Normag, 7 mei 2014. 

 Bijlagen Onderzoek naar de relatie tussen aandeelhoudende gemeenten en HVC, vastgesteld door de 
stuurgroep van 17 rekenkamer(commissie)s, IPR Normag, 7 mei 2014. 

 Inventarisatie vestiging uitsluitend recht bij 19 betrokken gemeenten inclusief reactie van HVC d.d. 30 
april 2014. 


