Aan het college van Burgemeester en
Wethouder van de gemeente Enkhuizen

Enkhuizen, 18 juni 2014

Betreft: vragen n.a.v. het rapport van de rekenkamercommissies m.b.t. HVC-onderzoek

Geacht college,

De fractie van de SP heeft de volgende vragen n.a.v. het rapport van de rekenkamercommissie
SED m.b.t. het HVC-onderzoek.
Financiële risico’s en opbrengsten gemeente:
1. Heeft uw college in 2013 ingestemd met een verhoging van de garantstelling voor leningen
van de HVC tot een bedrag van € 6.700.000 en zo ja, kunt u dit besluit motiveren?
2. Wanneer de gemeente hoofdelijk aansprakelijk is, is dat dan in principe voor de gehele schuld
of zijn hier andere afspraken over gemaakt?
3. Uit het jaarverslag blijkt dat gemeenten die zich garant hebben gesteld daarvoor een provisie
krijgen. Is dat juist? Zo ja, wat is de hoogte van dit bedrag en ontvangt de gemeente Enkhuizen
dit bedrag via de GR CAW of blijft dit in de GR CAW?
Kerntaken HVC:
4. Wat de SP betreft zou de HVC zich moeten beperken tot haar kerntaken (afvalinzameling of import, verkoop van opgewekte energie e.d.). Welke taken schaart het college onder de
kerntaken van de HVC?
Provinciaal energiebedrijf:
De provincie Noord Holland gaat blijkens de kaderbrief 2015-2018 onderzoeken wat de voor- en
nadelen zijn van van de oprichting van een provinciaal bedrijf voor duurzame energie.
Gedeputeerde J. Bond heeft in de statencommissievergadering van 5 juni 2014 gezegd dat
hierbij ook gekeken zal worden naar de mogelijkheid om (delen van) HVC in dit nieuwe
provinciale bedrijf onder te brengen. Hij heeft hierbij aangetekend dat een probleem kan zijn dat
HVC nu eigendom is van gemeenten en waterschappen, die hiermee moeten instemmen.
5. Is het college bereid medewerking te overwegen aan het onderbrengen van (delen van) de
HVC in een mogelijk op te richten provinciaal bedrijf voor duurzame energie?

Financiën HVC
Uit het jaarverslag 2013 van de HVC en het rapport van de accountant van de gemeente
Zaandam blijkt dat HVC vanaf 2011 extra miljoenenverliezen heeft genomen door een wijziging
van het stelsel van afschrijvingen (van annuïtair naar lineair). Dit op voorspraak van de
accountant van HVC. Uit de genoemde verslagen blijkt ook dat risico’s voor HVC zich voordoen
doordat de omzet bij de afvalverwerking terugloopt en de prijs van elektriciteit daalt. Er is een
structurele overcapaciteit. Het blijkt dat HVC dit probleem gedeeltelijk oplost door import van
afval, met name uit de U.K. Voorts blijkt dat de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) de
belangrijkste financier van HVC is. Tot slot blijkt dat de beloningsstructuur zodanig is dat de
directie een inkomen heeft ruim boven de Balkenendenorm.
6. Is het college bereid een initiatief te nemen om samen met andere gemeenten en
waterschappen en provincies en BNG te bezien of HVC kan worden geherfinancierd nu de rente
op de kapitaalmarkt aanzienlijk lager is? Kan het verplichte schatkistbankieren worden ingezet
voor de herfinanciering van HVC?
7. Wat is het standpunt van college m.b.t. het door HVC importeren van afval in plaats van het
verminderen van de capaciteit?
8. Is het college bereid een initiatief te nemen om samen met andere gemeenten,
waterschappen, provincies en Staat te komen tot een overeenstemming tot vermindering van de
verbrandingscapaciteit? Dit ook in het kader van het nu op te stellen Landelijk Afvalplan 3.
9. Is het college bereid de beloningsstructuur ter discussie te stellen zodat geen enkel salaris
binnen HVC boven de Balkenendenorm komt?
Zeggenschap:
De SP is van mening dat door het feit dat er sprake is van een structuurvennootschap en een
garantstelling door de gemeenten er geen balans is tussen het risico dat de gemeenten lopen en
de zeggenschap over de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd is de SP van mening dat het noodzakelijk
is dat de afgevaardigden op een AVA kennis hebben van financiën, afvalmarkt en
duurzaamheid. Het rapport van de rekenkamers geeft als aandachtspunt (pag. 27): overweeg
afzonderlijk gemeentelijk aandeelhouderschap in plaats van gezamenlijk via een
gemeenschappelijke regeling.
10. Is het college bereid gevolg te geven aan deze aanbeveling?
11. Kan afzonderlijk gemeentelijk aandeelhouderschap een goed middel zijn de betrokkenheid
van de raad de vergroten?
12. Moet er op een andere manier worden samengewerkt met andere gemeenten zodat de
vertegenwoordigers op de AVA ook daadwerkelijk tegengas kunnen geven aan directie en Raad
van Commissarissen?

Privatisering.
De gezamenlijke rekenkamers stellen - zo lezen wij - dat het ophalen van restafval een
overheidstaak is die geprivatiseerd zou kunnen worden. De SP kan zich daar niet mee verenigen
en ziet ook geen onderbouwing van deze stelling.
13. Is het College/de raad/de commissie het eens met deze stelling van de rekenkamers en zou
deze dan onderbouwd kunnen worden zodat de SP daarop kan reageren?
14. Hoe verhoudt het privatiseren van deze overheidstaak zich tot de duurzaamheidstaken die
de overheid ook heeft?
15. Kan er worden geprivatiseerd in de huidige afvalmarkt waarbij er structurele overcapaciteit
is?
16. Is het voor burgers wenselijk dat fluctuerende afvalprijzen doorwerken in de
afvalstoffenheffing waardoor de hoogte van de heffing veel meer zal fluctueren dan nu het geval
is?
Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Margreet Keesman
Raadslid SP

