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Ingekomen stukken-HVC
Wethouder Simonse zegt naar aanleiding van het ingekomen stuk ‘HVC terugblik Algemene 
Vergadering 10 december 2020 (A12) toe de raad met een memo te informeren over de inhoud van 
het gesprek van HVC met toekomstige aandeelhouders over regels omtrent toe- en uittreden. 
Reactie college/tijdpad:
Maandag 8 februari is bij de –informele- bijeenkomst van HVC het volgende besproken:

 Aan de Aandeelhoudersvergadering (AvA) wordt een voorstel gedaan om 440 aandelen 
A uit te geven aan GR Avalex*  en 10 aandelen A aan de gemeente Oostzaan (mits het 
voorstel van Avalex*  en Oostzaan in de betrokken gemeenteraden een meerderheid 
haalt)

 Er op termijn een strategisch meerjarenbeleidsplan gaat komen waar de specifieke 
kenmerken van HVC en de door de aandeelhouders vastgestelde 
activiteiten en kaders helder in samengebracht zijn. Deze wordt ter vaststelling 
voorgelegd aan de AvA. In dat kader zal in een vervolgbijeenkomst voor 
aandeelhouders nader worden stilgestaan bij het beleid t.a.v. toe- en uittreden en bij de 
mogelijke manieren van waarderen van de aandelen. 

 In de toekomst zal in de AvA verslag wordt gedaan van ontwikkelingen rond gemeenten 
en/of waterschappen die mogelijk belangstelling hebben voor een 
aandeelhouderschap.

* Avalex is op 2 april 2001 opgericht door de gemeenten Leidschendam, Rijswijk en Voorburg. 
Avalex is een betrouwbare partner van haar gemeenten in de uitvoering van afvalinzameling 
en duurzame inzet van grondstoffen, op milieubewuste en maatschappelijke manier. Met als 
doel een afvalloze regio, door de verwaarding van afval naar grondstoffen. De rechtsvorm van 
Avalex is de ‘gemeenschappelijke regeling’. Dat houdt in dat de deelnemende gemeenten 
eigenaar zijn van Avalex. Op 1 oktober 2004 trad de gemeente Pijnacker-Nootdorp toe tot de 
regeling; op 1 januari 2006 Wassenaar, op 1 juli 2007 Delft en op 1 januari 2010 Midden-
Delfland. Sinds januari 2010 zijn onderstaande gemeenten dus eigenaar van Avalex. Vanaf 15 
februari 2018 is een nieuwe GR van toepassing op Avalex in de vorm van een 
bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO).

Grondexploitatiecomplex De Stiepe Rutten
Wethouder Uitdewilligen zegt naar aanleiding van de fout in het proces rondom het 
grondexploitatiecomplex De Stiepe te Rutten toe de gemeenteraad voortaan eerst te laten besluiten 
over een grondexploitatie, voordat gronden worden verkocht. 
Reactie college/tijdpad:
Wethouder Uitdewilligen heeft toegezegd dat er een voorbehoud voor vaststelling GREX (als 
ontbindende voorwaarden) wordt gemaakt in de toekomstige verkoopovereenkomsten 
wanneer er nog geen vastgestelde GREX is. Zodat  wanneer de GREX niet wordt vastgesteld 
door de gemeenteraad de grond niet verkocht wordt aan een ontwikkelaar en de grond niet 
wordt overgedragen bij de notaris.

Beleidsplan sociaal domein ‘Krachtig Noordoostpolder 2.0’
Wethouder Uitdewilligen zegt in reactie op het amendement 2021-01-12b ‘Sociale raadslieden’ (PvdA) 
toe voor het eind van 2021 terug te komen met een voorstel hoe de juridische ondersteuning als 
vangnet op te lossen.
Reactie college/tijdspad:
We herkennen ons in het signaal dat in sommige gevallen juridische ondersteuning ontbreekt 
in het Sociaal loket. Daarom onderzoeken we op welke manier juridische ondersteuning 
toegevoegd kan worden aan  onze dienstverlening. We komen hier  voor eind 2021 bij u op 
terug.

https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/25-januari/19:30/A12-00-HVC-terugblik-AV-10-dec-2020-1.pdf
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