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Emmeloord, 20 januari 2015. 

 

Onderwerp: Randvoorwaarden Aandeelhouderschap HVC.  

 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

1. Instemmen met de randvoorwaarden van het Aandeelhouderschap HVC zoals die zijn  

    weergegeven in de bijgevoegde brief aan HVC. 

2. Op grond van artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet het college te berichten dat de  

    raad geen bedenkingen heeft met de randvoorwaarden van het Aandeelhouderschap  

    HVC van Noordoostpolder en HVC NV hierover te berichten. 

 

Doelstelling 

Bepalen van randvoorwaarden als aandeelhouder van HVC. 

 

Inleiding 

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.  

 

De meest relevante conclusies op hoofdlijnen, ontleend aan beide onderzoeken, waren: 

1. Het rapport is kritisch op het functioneren van het besturingsmodel van HVC. 

2. Er is spanning tussen het besturingsmodel en de nieuwe strategie van HVC. 

3. HVC is meer commercieel actief met gevolgen voor het risicoprofiel. 

4. Gemeenten dragen het financieel (ondernemers) risico van HVC.   

5. Raden staan op afstand en hebben weinig invloed terwijl het belang wel groot is. 

6. De toezichthoudende taak van de RvC is niet onafhankelijk. 

7. Gezien de hoeveelheid aandelen is de invloed van Noordoostpolder beperkt.  

    Noordoostpolder neemt vaak een afwijkend standpunt in, op de AvA HVC.  

8. Raad en college zijn niet op de hoogte van de actuele stand van zaken m.b.t.  

    Investering(besluiten)en. 

9. Heroverweeg het aandeelhouderschap in HVC. 

10.Verder worden conclusies getrokken over communicatie met de raad, de manier van  

     participatie als aandeelhouder en de betrokkenheid als aandeelhouder. 

 

Een andere en belangrijke aanbeveling van de rekenkamercommissie was dat de raad 

weinig randvoorwaarden aan het aandeelhouderschap van HVC heeft gesteld.  
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Argumenten 

1. Duidelijke randvoorwaarden 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 van het Aandeelhouderschap dienen kenbaar gemaakt 

te worden aan HVC.  

 

Kanttekeningen 

geen 

 

Planning/uitvoering 

Indien u geen bedenkingen heeft uitgesproken dan zal het college om een definitief 

besluit worden gevraagd waarna de brief aan HVC zal worden verzonden.  

 

Bijlagen 

Brief aan HVC. 

 

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 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

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

no. 292443-01; 

 

B E S L U I T: 

 

1. in te stemmen met de randvoorwaarden van het Aandeelhouderschap HVC zoals die         

    zijn weergegeven in de bijgevoegde brief aan HVC. 

2. op grond van artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet het college te berichten dat de  

    raad geen bedenkingen heeft met de randvoorwaarden van het Aandeelhouderschap  

    HVC van Noordoostpolder en HVC NV hierover te berichten. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 2 maart 2015. 

De griffier,             de voorzitter, 


