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Emmeloord, 20 januari 2015. 

 

Onderwerp 

Aandeelhouderschap HVC 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit. 

1. De door burgemeester en wethouders op basis van artikel 25, tweede lid, van de  

    Gemeentewet ten aanzien van de onder “Bijlagen” genoemde documenten opgelegde  

    Geheimhouding op basis van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet bekrachtigen 

2. Kennis nemen van de onder “Bijlagen” genoemde documenten. 

 

Doelstelling 

1. De raad, onder geheimhouding, informeren over het extern onderzoek van Nysingh en  

    het besluit van het college. 

2. Het beperken van de risico’s voor Noordoostpolder die voortvloeien uit het  

    Aandeelhouderschap van HVC, door herstructurering van HVC.  

3. Bepalen van de strategie als aandeelhouder van HVC. 

 

Inleiding 

In de jaren negentig is Noordoostpolder, samen met de overige gemeenten uit Flevoland, 

toegetreden als aandeelhouder van HVC. De in Alkmaar gevestigde Huisvuilcentrale  

(HVC nv.) is een overheids-nv en is eigendom van 48 gemeenten en 6 waterschappen. 

Om destijds aandeelhouder van HVC te worden is een zogenaamde Ballotage-

overeenkomst gesloten. De Ballotageovereenkomst is een overeenkomst waarin de 

rechten en plichten van de aandeelhouders van HVC zijn vastgelegd. In de 

Ballotageovereenkomst zijn drie belangrijke afspraken vastgelegd: 

1. De aandeelhouders staan gezamenlijk garant voor de rente en aflossing van  

    leningen die door HVC worden aangegaan. Door de garantstelling van aandeelhouders  

    kan HVC voordelige leningen afsluiten voor het financieren van haar activiteiten.  

    Aandeelhoudende gemeenten ontvangen een garanstellingprovisie van 1% voor alle  

    leningen die onder garantstelling zijn gefinancierd.  

2. De tekorten van HVC kunnen verhaald worden op de aandeelhouders. De tekorten  

    kunnen onbeperkt worden verhaald op de aandeelhouders. 

3. De aandeelhouders zijn tegenover de vennootschap gehouden om al het brandbaar  

    restafval, dat door of namens een aandeelhouder wordt ingezameld, ter verwerking  

    aan te bieden aan de HVC. 

 

De rekenkamercommissie Noordoostpolder heeft, begin dit jaar, geparticipeerd in een 

gezamenlijk onderzoek van zeventien rekenkamercommissies van Aandeelhoudende 

gemeenten van HVC. Naast een gezamenlijk onderzoek heeft de rekenkamercommissie 

ook een lokaal onderzoek voor Noordoostpolder uitgevoerd. De aanleiding van dit 

onderzoek was dat in de loop van 2012 de financiële situatie van de HVC en de 

participatie van gemeenten in de HVC in de schijnwerpers is komen te staan. De 

financiële situatie van de HVC en de door gemeenten afgegeven garantiestellingen 

hebben de kader stellende en controlerende taak van de raad en de mogelijkheden 

daartoe zeer actueel gemaakt.  
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Een belangrijke aanbeveling van de rekenkamercommissie was dat de raad weinig 

randvoorwaarden aan het aandeelhouderschap van HVC heeft gesteld.  

 

Onlangs is het advies over een eventuele uittreding als Aandeelhouder van HVC 

afgerond. Dit advies is gepresenteerd aan de portefeuillehouders afval en financiën, 

directie, betrokken managers en ambtenaren uit Urk en Noordoostpolder. Op 2 december 

is ook het college op de hoogte gebracht middels een themabijeenkomst. 

 

Argumenten 

2.1 Geheimhouding. 

Op grond van een belang, genoemd in artikel 10, tweede lid, onder b1 en artikel 10 

tweede lid onder g2 van de Wet Openbaar Bestuur, heeft het college van burgemeester 

en wethouders ten aanzien van de onder ‘Bijlagen’ genoemde documenten 

geheimhouding opgelegd. Het belang van openbaarmaking van voornoemde documenten 

weegt niet op tegen de economische en financiële belangen van de gemeente c.q. wordt 

middels geheimhouding van de relevante documenten onevenredige benadeling van de 

gemeente voorkomen (met name waar het gaat om de juridische en financiële positie 

van de gemeente).  

 

2.2 Duidelijke kaders stellen. 

De rekenkamer heeft, in haar aanbeveling, geadviseerd dat de raad duidelijke 

randvoorwaarden dient vast te stellen betreffende de koers als aandeelhouder van HVC. 

Door randvoorwaarden vast te stellen kan het college in de nabije toekomst een heldere 

koers varen. De randvoorwaarden dienen kenbaar te worden gemaakt aan HVC Hierna is 

het zaak om de randvoorwaarden te toetsen en HVC hierop aan te spreken. Deze 

randvoorwaarden moeten, na verloop van tijd, leiden tot een herstructurering van HVC. 

Daarover is u een apart raadsvoorstel voorgelegd. 

 

Kanttekeningen 

Geen 

 

Bijlagen 

1. Geheim voorstel college. 

2. Geheim advies Nysingh. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : dhr. A. Poppe 

Steller : de heer M. van Brussel; 34 86; m.vanbrussel@noordoostpolder.nl 

  

                                           
1 Artikel 10, tweede lid, onder b, van de WOB bepaalt dat het verstrekken van informatie als gevolg van de 

WOB achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de economische en financiële 
belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, van de WOB 
bedoelde bestuursorganen.  
2 Artikel 10, tweede lid, onder g, van de WOB bepaalt dat het verstrekken van informatie als gevolg van de 

WOB eveneens achterwege blijft voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het voorkomen van 
onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden. 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 januari 2015,  

no 281982-1; 

 

 

B E S L U I T: 

 

1. De door burgemeester en wethouders op basis van artikel 25, tweede lid, van de  

    Gemeentewet ten aanzien van de onder “Bijlagen” genoemde documenten opgelegde  

    Geheimhouding op basis van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te    

    bekrachtigen 

2. Kennis te nemen van de onder “Bijlagen” genoemde documenten. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 2 maart 2015. 

De griffier,             de voorzitter, 


