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Onderwerp
Rekenkamerrapport HVC-2
Advies r a a d s c o m m i s s i e
Hamerstuk
Aan de raad.
S t a t u s : ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1.
Kennis nemen van het rapport met de bevindingen, conclusies en aanbevelingen.
2.
De conclusies van het rapport onderschrijven en de gedane aanbevelingen
overnemen.
Doelstelling
Bespreken en vaststellen van onderzoeksresultaten in de vorm van conclusies en
aanbevelingen.
Inleiding
In het rapport van de rekenkamercommissie worden de resultaten gepresenteerd van
een scan naar de stand van zaken naar de opvolging van de aandachtspunten en
aanbevelingen die zijn geformuleerd in het onderzoek dat in 2014 door 17
samenwerkende rekenkamer(commissie)s naar de NV Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) is
verricht. Deze scan betreft uitsluitend de gemeenten Beverwijk, Den Helder, Dronten,
Heerhugowaard, Lelystad, Noordoostpolder, Texel en Zaanstad. De overige
rekenkamer(commissie)s die bij het eerdere HVC-onderzoek betrokken waren zijn
eveneens benaderd, maar hebben om voor hen moverende redenen besloten om niet te
participeren.
De aanleiding voor deze scan is dat er:
•
sprake is van een afnemend aanbod aan afval en een landelijke overcapaciteit
waardoor de inkomsten onder druk staan.
•
sprake is van ballotageovereenkomsten, op grond waarvan deelnemende
gemeenten hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld v o o r d e mogelijke
verliezen van HVC.
•
zich risico's manifesteren op het terrein van (Europese) aanbestedingsrecht en
ongeoorloofde staatssteun.
•
er bij de opvolging van een aantal aanbevelingen een relatief lange doorlooptijd is
te verwachten.
Conclusies van het rapport
Het gemeenschappelijke rapport van IRR Normag heeft op basis van aanvullende
onderzoeken, kadering en duiding door de rekenkamer(commissie)s tot een groot aantal
gevarieerde, maar verwante aanbevelingen geleid. Over het algemeen hebben de raden
alle aanbevelingen die de rekenkamer(commissie)s hebben geformuleerd overgenomen,
zonder daarbij zelf aanvullende kaders mee te geven, zo ook in de gemeente
Noordoostpolder.
Voor het merendeel van de gemeenten geldt dat de colleges de aanbevelingen niet of
nauwelijks hebben opgevolgd. Opvallend is dat de colleges vanuit de positie van de
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aandeelhouder de bal vaak bij de directie (of evt. raad van commissarissen) HVC leggen
en niet zelf met de aanbeveling aan de slag gaan. Voor de gemeente Noordoostpolder
geldt dat 13 gezamenlijke aanbevelingen van toepassing zijn op de gemeente. Vier van
de 13 zijn volledig uitgevoerd. Bij 5 aanbevelingen heeft de opvolging nog niet volledig
plaatsgevonden en bij 3 aanbevelingen is nog onvoldoende opvolging gegeven aan de
aanbevelingen.
In hoeverre de colleges actief samen hebben opgetrokken in dit specifieke dossier is niet
duidelijk. Voor zover de onderzoekers kunnen beoordelen hebben de raden geen
afstemming met elkaar gezocht.
HVC heeft met een aantal financiële herijkingsmaatregelen gevolg gegeven aan een
aantal (zelf geformuleerde) actiepunten. Ook werkt HVC sinds december met een
systeem voor vooruit- en terugblikken op de AvA's. In hoeverre en op welke wijze
jaarlijks over ontwikkelingen vanuit het meerjarenperspectief - op basis van de verrichte
strategische herijking wordt gerapporteerd - is echter niet geheel duidelijk.
Aanbevelingen volgend uit het onderzoek
1. Geef als gemeenteraad de opdracht aan het college om een concreet plan van aanpak
op te stellen. Daaruit moet blijken welke acties het college gaat ondernemen om aan de
(resterende) aanbevelingen van het eerdere onderzoek te voldoen en ook welke
gezamenlijke acties voor raden en colleges van belang zijn om meer samenwerking in
hun aansturing te bewerkstelligen of waarom het college bepaalde aanbevelingen niet
opvolgt. Het plan van aanpak moet binnen een halfjaar ter kennisgeving aan de
gemeenteraad worden gezonden.
2. Geef als gemeenteraad het college aanvullend de opdracht om er voor te zorgen dat
haar plan van aanpak ook aan de andere colleges en gemeenteraden gestuurd wordt. De
verschillende colleges en gemeenteraden krijgen daarmee inzicht hoe de overige
aandeelhouders denken over de aansturing van HVC. Als gemeenteraden of colleges
overwegen om ten aanzien van de aansturing van HVC samen te werken met andere
gemeenten, kan dit inzicht dat bevorderen.
Kanttekeningen
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 de bijeenkomst van 22 november 2017 krijgt de raad gelegenheid de opstellers van
het rapport vragen te stellen.
Tijdens de RTG van 27 november en de raadsvergadering van 27 november of 18
december dient u zich uit te spreken over de conclusies en aanbevelingen. Voorgesteld
wordt de conclusies te onderschrijven en de gedane aanbevelingen, zoals deze in het
raadsvoorstel staan beschreven, over te nemen.
Bijlage
Het rapport van de rekenkamercommissie HVC2.
De Rekenkamercommissie Noordoostpolder

Steller

: E. Fogl (ambtelijk secretaris)
rekenkamercommissie(Q)noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van de Rekenkamercommissie van 14 november 2017, no. 525740;
BESLUIT:
1.
2.

Kennis te nemen van het rapport met de bevindingen, conclusies en aanbevelingen.
De conclusies van het rapport te onderschrijven en de gedane aanbevelingen over te
nemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 27 november 2017.
De griffier.

de voorzitter.

