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Emmeloord, 22 mei 2014. 

 

Onderwerp 

Rekenkameronderzoek ‘relatie aandeelhoudende gemeenten en HVC’. 

 

Advies raadscommissie 

[Advies]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

1. Kennis nemen van de documenten die gezamenlijk de bevindingen, conclusies en 
aanbevelingen omvatten van het onderzoek naar de HVC (d.w.z.: de oplegbrief 

van de rekenkamercommissie, het gezamenlijke en lokale deel van het 

onderzoeksrapport en de bijlage m.b.t. het uitsluitend recht). 

2. De 4 kern-aanbevelingen onderschrijven zoals beschreven in de oplegbrief van de 
rekenkamercommissie. 

3. Het college te verzoeken om de raad jaarlijks per brief te informeren over de 
stand van zaken met betrekking tot de door de raad overgenomen aanbevelingen 

uit de rapportage.  

 

Inleiding 

De rekenkamercommissie Noordoostpolder heeft geparticipeerd in een onderzoek van 

zeventien rekenkamers naar de relatie tussen aandeelhoudende gemeenten en de HVC. 

Het initiatief voor dit onderzoek is genomen door de rekenkamercommissie van Heiloo.  

Aangezien het een actueel onderwerp betreft dat van belang is voor Noordoostpolder, 

heeft uw rekenkamercommissie besloten deel te nemen aan het onderzoek, dat is 

uitgevoerd door bureau IPR Normag. Het onderzoek valt uiteen in drie delen: 

1. Gezamenlijk onderzoek van zeventien commissies: Gericht op de relatie tussen de 
gemeenten als aandeelhouders en de HVC. Aandachtspunten in dat onderzoek zijn 

sturing en toezicht, gemeentelijke taken en commerciële activiteiten, risico’s en 

beheersing en rol en betrokkenheid van de aandeelhoudende gemeenten. 

2. Lokaal onderzoek in de gemeente Noordoostpolder: Het lokale deel van het 
onderzoek gaat specifiek in op de wijze waarop de eigen gemeente uitvoering 

geeft aan kaderstelling, controle en informatie tussen de gemeente en de HVC. 

3. Inventarisatie onder deelnemende gemeenten over regeling van het uitsluitend 
recht: Wanneer deelnemende gemeenten activiteiten en taken aan HVC (willen 

blijven) overdragen zonder verplichting tot (Europese) aanbesteding, kan een 

beroep worden gedaan op uitzonderingsgronden. De mogelijkheden zijn 

‘inbesteden en/of het vestigen van een ‘uitsluitend recht’. Aanvullend op de 

oorspronkelijke doelstelling van het onderzoek, heeft het onderzoeksbureau 

geïnventariseerd of het uitsluitend recht aan HVC is verleend door de 19 

betrokken gemeenten.  

De uitkomst voor de gemeente Noordoostpolder is dat het uitsluitend recht voor 

verwerking niet expliciet genoemd is, maar dat momenteel de voorbereiding 

gaande is om dit wel te regelen. 

 

De resultaten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn beschreven in een 

aantal aparte rapportages. In bijgevoegde oplegbrief hebben wij de bevindingen, 
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conclusies en aanbevelingen uit de drie delen van het onderzoek samengevat voor de 

gemeente Noordoostpolder, en van een duiding voorzien.  

 

Beoogd effect/doel 

De raad dient een oordeel uit te spreken over het rapport en de daarin gedane conclusies 

en aanbevelingen. 

 

Samenvattend doet de rekenkamercommissie de raad en het college de volgende vier 

kern-aanbevelingen, en adviseert om bij de uitvoering hiervan de specifiekere 

aanbevelingen in de rapportages te betrekken: 

1. Raad en college: bepaal gezamenlijk of, en zo ja onder welke voorwaarden, 
uittreding van Noordoostpolder uit HVC een reëel scenario is. Betrek hierbij de 

reactie van het college van B&W op de rapportages (zie aanbevelingen in 

gezamenlijke rapportage met betrekking tot strategie en koers). 

2. Raad en college: bepaal gezamenlijk op welke wijze de gemeente Noordoostpolder 
invulling geeft aan het aandeelhouderschap richting HVC. Betrek hierbij de reactie 

van het college van B&W op de rapportages (zie aanbevelingen in gezamenlijke 

rapportage met betrekking tot besluitvorming en bevoegdheidsverdeling, 

rolverdeling, beleid en risico, informatievoorziening, toezicht en interventie). 

3. Raad en college: bepaal gezamenlijk de rolverdeling tussen het college en de 
gemeenteraad van Noordoostpolder als het gaat om de HVC. Betrek hierbij de 

reactie van het college van B&W op de rapportages (zie aanbevelingen in lokale 

rapportage). 

4. College: zorg voor spoedige toekenning van het uitsluitend recht voor het 
verwerken van huishoudelijk afval aan HVC. 

 

Argumenten 

Rekenkamerrapporten zijn er om de controlerende rol van de gemeenteraad te 

versterken en het beleid en bestuur van de gemeente Noordoostpolder te helpen 

verbeteren. Dat vraagt van alle betrokkenen een kritische, onderzoekende en lerende 

houding. Voorgesteld wordt de gedane aanbevelingen zoals deze in het raadsvoorstel 

staan beschreven en nader zijn gespecificeerd, over te nemen. 

 

Planning/uitvoering 

In het RondeTafelGesprek van 16 juni 2014 krijgt u gelegenheid de opstellers van het 

rapport vragen te stellen. Voorafgaand aan de behandeling van dit onderzoek in de RTG, 

organiseert de rekenkamercommissie gelegenheid om vragen te stellen over het 

onderzoek. Tussen 18.45 en 19.30 uur kunt u kamer 67 binnenlopen om uw technische  

vragen te stellen. 

 

Bijlagen 

Als bijlagen treft u  de volgende documenten aan: 

- De oplegbrief van de rekenkamercommissie  

- De rapportage van het lokale onderzoek (inclusief de conclusies en aanbevelingen 

van het gezamenlijke onderzoek).  

- De rapportage van het gezamenlijke onderzoek. 

- Het bijlagedocument bij het gezamenlijke rapport. 

- De rekenkamerbrief waarin de bevindingen met betrekking tot het uitsluitend 

recht zijn verwoord. 

- Reactie van het college van B&W op het gezamenlijke en lokale deel van het 

onderzoek. 

- Het persbericht bij dit onderzoek.  
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De Rekenkamercommissie Noordoostpolder 

 

 

 

 

 

 

Het presidium 

 

 

 

 

Steller : B. Duvivier (ambtelijk secretaris)      

 rekenkamercommissie@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelet op de verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Noordoostpolder 2011 

 

B E S L U I T: 

 

1. Kennis nemen van de documenten die gezamenlijk de bevindingen, conclusies en 
aanbevelingen omvatten van het onderzoek naar de HVC (d.w.z.: de oplegbrief 

van de rekenkamercommissie, het gezamenlijke en lokale deel van het 

onderzoeksrapport en de bijlage m.b.t. het uitsluitend recht). 

2. De 4 kern-aanbevelingen onderschrijven zoals beschreven in de oplegbrief van de 
rekenkamercommissie. 

3. Het college te verzoeken om de raad jaarlijks per brief te informeren over de 
stand van zaken met betrekking tot de door de raad overgenomen aanbevelingen 

uit de rapportage.  

 

De 4 kern-aanbevelingen zijn: 

1. Raad en college: bepaal gezamenlijk of, en zo ja onder welke voorwaarden, 
uittreding van Noordoostpolder uit HVC een reëel scenario is. Betrek hierbij de 

reactie van het college van B&W op de rapportages (zie aanbevelingen in 

gezamenlijke rapportage met betrekking tot strategie en koers). 

2. Raad en college: bepaal gezamenlijk op welke wijze de gemeente Noordoostpolder 
invulling geeft aan het aandeelhouderschap richting HVC. Betrek hierbij de reactie 

van het college van B&W op de rapportages (zie aanbevelingen in gezamenlijke 

rapportage met betrekking tot besluitvorming en bevoegdheidsverdeling, 

rolverdeling, beleid en risico, informatievoorziening, toezicht en interventie). 

3. Raad en college: bepaal gezamenlijk de rolverdeling tussen het college en de 
gemeenteraad van Noordoostpolder als het gaat om de HVC. Betrek hierbij de 

reactie van het college van B&W op de rapportages (zie aanbevelingen in lokale 

rapportage). 

4. College: zorg voor spoedige toekenning van het uitsluitend recht voor het 
verwerken van huishoudelijk afval aan HVC. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 juni 2014. 

 

 

De griffier,             de voorzitter, 

 

 

 

 

 


