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Plan van aanpak 

1. Inleiding 

Dit plan van aanpak richt zich op een voors tel voor een tus s entijds  onderzoek naar de 
opvolging van raads bes luiten die zijn genomen in het kader van het  onderzoek naar de 
overheids -NV Huis vuilcentrale Alkmaar (HVC ). Het onderzoek wordt door de 
R ekenkamercommis s ie Den Helder s amen met de rekenkamer(commis s ie)s  van B everwijk, 
Dronten, Lelys tad, Noordoos tpolder, W addeneilanden en Zaans tad uitgevoerd. De reden voor 
een tus s entijds  onderzoek  is  gelegen in het feit dat de vertegenwoordigers  van deze 
rekenkamers  en rekenkamercommis s ies 1 de tijds panne tus s en de publicatie van het onderzoek 
(mei 2014) en de reguliere vervolg- of opvolgings onderzoeken (die vaak een termijn van vier 
jaar kennen) gegeven de risico’s van het onderwerp te lang vinden.  

• E r is  s prake van een afnemend aanbod aan afval en een landelijke overcapaciteit waardoor 
de inkoms ten onder druk s taan. 

• E r is  s prake van ballotageovereenkoms ten, op grond waarvan deelnemende gemeenten 
hoofdelijk aans prakelijk kunnen worden ges teld voor de mogelijke verliezen van HVC .  

• E r manifes teren zich ris ico’s  op het terrein van (E uropes e) aanbes tedings recht en 
ongeoorloofde s taats teun.  

In de bes preking van het eerdere onderzoek hebben veel raden zich uitges proken voor een 
actieve betrokkenheid bij dit dos s ier. E en tus s entijds  onderzoek naar de follow up van de 
aanbevelingen uit 2014 is  bij uits tek een middel dat daaraan bijdraagt.  

‘HVC 1’ 

Het onderzoek uit 2014 werd verricht namens en gedeeltelijk door 17 (gemeenschappelijke) 
rekenkamers die 19 gemeenten vertegenwoordigen. In HVC participeren in totaal 46 
gemeenten en zes waterschappen. In een aantal gevallen is sprake van ‘getrapte’ 
vertegenwoordiging, doordat de betreffende gemeenten niet direct, maar op basis van een 

                                                      
1 Hierna kortweg als ‘rekenkamers’ aangeduid.  
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gemeens chappelijke regeling in de algemene vergadering van aandeelhouders  (AV A) van HVC  
deelnemen. 2  

De bas is  van het onderzoek werd gevormd door het rapport dat bureau IP R  Normag heeft 
opges teld over de interactie tus s en de HVC  (en haar bes tuurs organen) en de gemeenten als  
aandeelhouder. Dit gemeens chappelijke onderzoek was  met name gericht op de vennoots chap 
HVC  als  privaatrechtelijke organis atie en zijn aandeelhouders  (gemeenten, waters chappen, 
gemeens chappelijke openbare lichamen [G R -en]) als  bes tuurs rechtelijke organen. Daar nauw 
mee verbonden zijn vragen als : hoe zijn de ris ico’s  verdeeld?  Hoe pas t aandeelhouders macht 
bij de bes tuurlijke verantwoordelijkheden en inbreng?  E t cetera.  

Naas t het gemeens chappelijke onderzoek is  bij een aantal gemeenten s pecifiek aanvullend 
lokaal onderzoek uitgevoerd naar de afs temmings -, verantwoordings - en bes luitvormings -
proces s en binnen de gemeentelijke organis atie.  

Belang van HVC 02 

De meerwaarde van een gezamenlijk follow-up onderzoek is dat de krachten van de 
afzonderlijke gemeenten worden gebundeld om openstaande aanbevelingen steviger en 
effectiever op de agenda te krijgen bij een aandeelhoudersvergadering van HVC.  

Het onderzoek wordt uitgevoerd door PROOF adviseurs. 

 

2. Doel- en probleemstelling 

Voor een tus s entijds  onderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen van het onderzoek 
naar HVC  zijn de volgende doelen ges teld:  

• Inzichtelijk maken welke aanbevelingen door de vers chillende gemeenteraden zijn 
overgenomen. 

• Inzichtelijk maken of– en zo ja, in hoeverre – de aanbevelingen zijn opgevolgd of pogingen 
zijn ondernomen ze op te volgen.  

• Inzichtelijk maken op welke wijze gemeenten daar s amen in optrekken. 

• Inzichtelijk maken welke acties  HVC  s inds  het uitbrengen van HVC 1 heeft opgepakt. 

De nadruk in deze fas e ligt bij de eers te drie bullets  en dat de voortgang aan HVC -zijde indirect 
– i.c. door onderzoek naar de communicatie van HVC  naar de betrokken aandeelhouders  – in 
het onderzoek wordt betrokken. Op bas is  van deze doels tellingen is  de volgende 
probleems telling geformuleerd:  

                                                      

2 Het betreft hier AIJ Z (Heemskerk, B everwijk, V els en, Zaans tad) en C AW  (Hoorn, Medemblik, Opmeer, 
E nkhuizen, S tede B roec, Drechterland, K oggenland). V V I (Alkmaar e.o.) en G evudo (Dordrecht e.o) zijn 
niet in het onderzoek betrokken.  
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In welke mate wordt er door de betrokken gemeenten en door HVC invulling gegeven aan de 
genomen besluiten en toezeggingen die zijn gedaan naar aanleiding van het eerdere onderzoek 

ende eventuele aanvullende onderzoeken? 

De probleemstelling leidt tot de volgende hoofdonderzoeksvragen:  

• W elke aanbevelingen zijn aan de betrokken gemeenteraden en/of colleges  gedaan?   

• In hoeverre hebben deze aanbevelingen geleid tot bes luiten en toezeggingen?   

• Hoe ver s taat het met de opvolging van de bes luiten en toezeggingen?   

• In welke mate s temmen de betrokken gemeenten3 daarin met elkaar af en/of trekken zij 
daarin s amen op?   

• W elke acties  zijn er door HVC  naar aanleiding van het onderzoek ondernomen?  

Deze vragen worden in het onderzoek nader uitgewerkt en geoperationalis eerd.  

Normenkader 

Het onderzoek heeft voornamelijk een des criptief karakter en daardoor ligt een groot deel van 
de te hanteren normatiek bes loten in de toezeggingen die er door de divers e partijen zijn 
gedaan. Daarnaas t is  normatiek ten aanzien van de kwaliteit van informatie relevant. Het betreft 
hier nadrukkelijk geen onderzoek naar de kwaliteit van (verantwoordings )informatie, maar dat 
laat onverlet dat de informatie zoveel mogelijk juis t, betrouwbaar, volledig en actueel dient te 
zijn. Of – anders  gezegd – pas s end, op tijd, up-to-date en correct.  

 

3. Aanpak 

Het onderzoek heeft het karakter van een quick s can en mondt uit in een overkoepelende 
beknopte rapportage; in de bijlagen worden de res ultaten per gemeente gepres enteerd. Deze 
beknopte rapportage – die zal worden voorzien van een kader met relevante ‘HV C  facts & 
figures’ en kengetallen – zal door de s amenwerkende rekenkamers  in s amenwerking met 
P R OOF  advis eurs  in een gezamenlijke bijeenkoms t worden gepres enteerd aan hun 
gemeenteraden.  

C entraal onderdeel van de rapportage vormt een overzicht van de aanbevelingen en 
toezeggingen per gemeente en de actuele s tand van zaken waar het de opvolging van de 
toezeggingen betreft.  

  

                                                      

3 E ventuele s amenwerking zal met name op ambtelijk niveau plaats vinden, maar er zal worden onderzocht 
of er s amenwerking op het niveau van de colleges  en de raden plaats vindt.  
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De aanbevelingen zullen worden geclus terd in lijn met eerdere s tukken die in de zomer en in 
het najaar van 2015 met de leden van de s tuurgroep van HVC  1 zijn gedeeld, te weten: 

• S trategie en koers   

• B es luitvorming en bevoegdheids verdeling 

• R olvervulling 

• B eleid en ris ico 

• Informatievoorziening 

• T oezicht 

• Interventie 

In matrixachtige vorm zal vervolgens  inzichtelijk worden gemaakt welke toezeggingen zijn 
gedaan, wat de actuele s tand van zaken is , wat daarvoor de verklaring is , of afs temming met 
andere gemeenten plaats vindt en welke eventuele bijzondere oms tandigheden zich voordoen.  

Documents tudie en interviews  vormen de kern van de onderzoeks aanpak.  

 

4. Presentatie onderzoeksresultaten 

Naar verwachting zal het onderzoek eind 2016 worden gepres enteerd op een bijeenkoms t voor 
raads leden. 

 

  


	1. Inleiding
	2. Doel- en probleemstelling
	Normenkader
	3. Aanpak
	4. Presentatie onderzoeksresultaten

