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(Publieks)samenvatting
Samen met Beverwijk, Heemskerk en Zaanstad is Velsen aandeelhouder in HVC, vertegenwoordigd
in het Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ). De gemeenteraad van Velsen wordt in de gelegenheid
gesteld om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2012 van AIJZ. Daarnaast wordt de
jaarrekening 2010 ter kennisgeving aan de raad voorgelegd.
Voorgesteld besluit
- in te stemmen met de ontwerpbegroting 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling
Afvalschap IJmond Zaanstreek en het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling hierover
te berichten;
- de jaarrekening 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek
voor kennisneming aan te nemen en het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
overeenkomstig te berichten.
Inleiding
AIJZ is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waarin Velsen samen met Beverwijk, Heemskerk en
Zaanstad deelneemt. De GR AIJZ heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers
te behartigen als aandeelhouder van HVC.
Met het aandeelhouderschap in HVC boekt Velsen een aantal resultaten:
1. de gemeente krijgt korting op de verwerkingstarieven van HVC voor huishoudelijk afval;
2. een gegarandeerde verwerkingscapaciteit (verbranding, recycling, compostering) voor
huishoudelijke afval;
3. HVC investeert in duurzaamheid en in veel duurzame projecten en behaalt voor haar
aandeelhouders daarmee resultaten ( bv CO2 -reductie) die passen binnen de
klimaatdoelstellingen;
4. in de vorm van een garantstellingprovisie of dividend levert het bedrijfsresultaat van HVC de
aandeelhouders geld op.
Samengevat:
Door aandeelhouder te zijn in HVC kan Velsen haar huishoudelijk afval tegen aantrekkelijke kosten
en duurzaam verwerken. Dat wil zeggen, waar mogelijk hergebruik en anders verbranden met
opwekking van zo veel mogelijk energie. De afvalverbrandinginstallatie (AVI) valt in de hoogste
rendementklasse (R1 status).

Beoogd maatschappelijk resultaat
Profiel HVC
Als samenwerkingsverband van gemeenten en waterschappen beoogt HVC bij te dragen aan de
doelstellingen van de deelnemende overheden op het gebied van duurzaam afval-, energie- en
waterbeheer.
HVC is eigendom van 52 aandeelhoudende gemeenten uit Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland
en Friesland en van de waterschappen Delfland, Rijnland, Rivierenland, Schieland & de
Krimpenerwaard en Hollandse Delta. Voor deze aandeelhouders voert HVC het afval-, energie- en
waterbeheer uit. Dat gebeurt volgens de wensen en behoeften van die aandeelhouders, waarbij HVC
voortdurend streeft naar de optimale mix tussen een duurzame bedrijfsvoering en een lage prijs.
Open
HVC kiest voor verantwoord ondernemen en staat midden in de samenleving. Het bedrijf is open in
zijn beleid. Daarbij past een goede dialoog met de milieubeweging, land- en tuinbouworganisaties en
omwonenden. De bedrijfsonderdelen van HVC zijn open naar belangstellenden.
Innovatief
Ook investeert HVC in innovatie van zowel bedrijfsprocessen als de bedrijfsorganisatie. Het bedrijf
besteedt veel aandacht aan verbetering van processen en – vaak in samenwerking met anderen – aan
technische innovaties.
Educatief
HVC stimuleert bewustwording en investeert in voorlichting en educatie. Dagelijks komen leerlingen
uit het basisonderwijs op bezoek.
Sociaal
Maar HVC kijkt niet alleen naar buiten. Als maatschappelijke onderneming heeft HVC een goed
sociaal klimaat binnen de eigen muren hoog in het vaandel staan. HVC staat open voor verandering
en vernieuwing.
Kader
Wet Gemeenschappelijke Regelingen;
Gemeenschappelijke Regeling AIJZ 2007.
Het dagelijks bestuur van de GR AIJZ dient de ontwerpbegroting, uiterlijk zes weken voordat zij aan
het algemeen bestuur van de GR wordt aangeboden, toe te zenden aan de raden van de deelnemende
gemeenten.
De raad kan bij het dagelijks bestuur van de GR zijn zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren
brengen. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij het voorstel over de ontwerpbegroting aan het
algemeen bestuur en dit neemt een besluit over de ontwerpbegroting en stelt de jaarrekening vast. Na
vaststelling (eventueel met inachtneming van geuite zienswijzen) wordt de begroting verstuurd naar
Gedeputeerde Staten. Wanneer geuite zienswijzen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, kan
de raad een zienswijze indienen bij GS.

Argumenten
• De jaarrekening 2010 en de begroting 2012 zijn financieel en inhoudelijk beoordeeld;
• De jaarrekening sluit zoals voorzien met een positief resultaat;
• De jaarrekening is door de accountant van de GR goedgekeurd en voorzien van een
rechtmatigheidverklaring;
• De kosten voor 2012 van de GR AIJZ zijn voor Velsen ongeveer € 2.000,--. Afgezet tegen de
financiële verantwoordelijkheden en de baten van het aandeelhouderschap, acht het college die
kosten in verhouding;
• De kosten die zijn opgenomen in de begroting 2012 van AIJZ, betreffen vergoedingen voor
uitvoeren van het secretariaat en bestuur.
Maatschappelijk draagvlak
De reden om aandeelhouder te zijn in HVC was de gegarandeerde verbrandingscapaciteit tegen een
gunstige prijs. Het afgelopen decennium zijn die doelen uitgebreid met nieuwe doelen: de
duurzaamheiddoelstellingen van HVC geven invulling aan het gemeentelijk beleid om bewuster met
milieu en energie om te gaan. Daarmee maakt de gemeente deel uit van een verantwoordelijke
onderneming die midden in de samenleving staat. Zie hiervoor het bijgesloten jaarverslag 2010 van
HVC.
Financiële consequenties
De kosten voor afvalverwerking worden doorberekend aan bewoners in de afvalstoffenheffing.
Elke gemeente deelt in de baten en lasten van de Gemeenschappelijke Regeling AIJZ naar rato van
het aantal inwoners. De praktijk is dat Velsen in 2012, € 2000,-- gaat bijdragen aan de GR AIJZ.
De Gemeenschappelijke Regeling AIJZ vertegenwoordigt de gemeente Velsen als formele
aandeelhouder in HVC. AIJZ staat als aandeelhouder garant voor de diverse geldleningen van HVC,
welke garantstelling in de praktijk door Velsen voor 25% wordt gedragen.
In 2010 stond Velsen indirect voor ± € 29.380.000,-- garant. Die garantstelling leverde Velsen in
2010 € 293.800,-- aan garantstellingprovisie op (1%). Het aandeelhouderschap leverde in 2010 geen
dividend op. De garantstellingprovisie is in 2 termijnen door HVC rechtstreeks aan Velsen
overgemaakt en komt derhalve in de balans van AIJZ niet voor.
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