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EMBARGO tot donderdagmiddag 15 mei 18.00 uur. Dit embargo houdt in dat geen gegevens 

uit deze brief en bijlagen (rapportage en reactie HVC) gepubliceerd of op andere wijze 

openbaar gemaakt mogen worden voor de genoemde datum en tijd .  

 

 

REKENKAMERBRIEF 

  

 

De gezamenlijke rekenkamer(commissie)s van 19, in de HVC participerende, gemeenten hebben een 

gemeenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen de gemeente als (indirect) 

aandeelhouder en de HVC. Daarnaast hebben een aantal rekenkamer(commissie)s een lokaal 

onderzoek uitgevoerd dat in meer detail inging op de relatie aandeelhouder HVC, college van B&W en 

de gemeenteraad. 

 

Bij één van deze lokale onderzoeken is tevens onderzoek verricht naar de aan- of inbestedingsrelatie 

met HVC en is nagegaan of er mogelijke wijze waarop 

voornoemde relatie is vormgegeven. Deze onderzoekers hebben hun bevindingen gedeeld met de 

project- en stuurgroep.  Vrijstelling van aanbesteding is mogelijk als voldaan is aan de daarvoor 

geldende regels omtrent uitsluitend recht en/of inbesteding. Aanvullend aan de oorspronkelijke 

opdracht is IPR Normag verzocht de vestiging van uitsluitend recht bij de aan het onderzoek 

deelnemende gemeenten in kaart te brengen. De betreffende aanvullende rapportage van IPR 

Normag is als bijlage bij deze rekenkamerbrief gevoegd. Aan HVC is gevraagd om hun visie op de 

rapportage van IPR Normag te geven. Ook deze reactie van HVC is als bijlage toegevoegd. Graag 

verwijzen wij u naar de betreffende bijlagen. 

 

 

Op basis van de mogelijke risico  en de financiële gevolgen die deze met zich mee kunnen brengen, 

adviseren wij u uw college te verzoeken in  HVC verband de mogelijke risico s omtrent juiste 

toepassing door de gemeenten en waterschappen van de regels omtrent uitsluitend recht en 

inbesteding bij afvalinzameling en afvalverwerking door juridische deskundigen in kaart te laten 

brengen, te laten beoordelen en de uitkomsten daarvan aan u terug te koppelen. 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. 

 

Een aantal rekenkamer(commissie)s verwerkt de informatie uit de aanvullende rapportage in hun 

oorspronkelijke rapport. Bij de gemeente Noordoostpolder is dit, na het reeds toegepaste wederhoor, 

niet meer mogelijk. Om die reden is ervoor gekozen deze informatie op te nemen in deze 

rekenkamerbrief. 

Gezien het feit dat deze rekenkamerbrief gelijktijdig met de onderzoeksrapportage inzake de HVC 

wordt uitgebracht is het van belang te vermelden dat op deze rekenkamerbrief en de gevoegde 

bijlagen geen wederhoor bij de gemeente Noordoostpolder heeft plaatsgevonden. 

 

Namens de rekenkamercommissie Noordoostpolder, 

 

Geert-Jan Put 

Voorzitter 

 

 

 

Bijlagen:  IPR Normag Inventarisatie uitsluitend recht 

  Reactie HVC 


