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Inleiding
Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ) is houder van aandelen HVC. De taken van het AIJZ
zijn beperkt tot de taken die behoren bij het aandeelhouderschap van HVC; te weten het via het
bestuur van het AIJZ adviseren van de voorzitter van het AIJZ om een standpunt te bepalen
namens het AIJZ in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van HVC.
Als de aan het AIJZ deelnemende gemeenten voor advisering van de betrokken wethouders en/of
de betrokken gemeentelijke commissies informatie nodig hebben over AIJZ en/of HVC, dan zal
de secretaris van AIJZ de gevraagde informatie mondeling en/of schriftelijk verzorgen.
De samenstelling van het bestuur was vanaf januari 2012 als volgt:
Voor de gemeente Beverwijk
Voor de gemeente Heemskerk
Voor de gemeente Velsen
Voor de gemeente Zaanstad

de heer A.J.P. Schram
mevrouw R.A. van 't Veer-Kamminga
de heer R. Vennik
de heer R.J. Linnekamp (voorzitter)

Het Algemeen Bestuur heeft in 2012 twee keer vergaderd.
Het Dagelijks Bestuur heeft in 2012 twee keer vergaderd.
Met ingang van 2012 worden de jaarstukken conform de gemeenschappelijke regeling opgesteld
conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV
schrijft voor lokale overheden specifieke eisen voor aan de inrichting van de begroting en de
jaarstukken.
Eén van de belangrijke principes van het BBV is dat de inrichting van de jaarstukken gelijk is
aan de inrichting van de begroting. De begroting 2012 van AIJZ is niet opgesteld conform de
eisen van het BBV en kent daarmee geen programma-indeling. De jaarrekening volgt daarom de
inrichting van de begroting. In het begrotingsjaar 2014 zullen de jaarstukken worden opgesteld
conform de eisen van het BBV dan wel de door de AIJZ opgestelde regels conform artikel 19
van de gemeenschappelijke regeling en zullen de jaarstukken daarop worden aangepast.
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Ontwikkelingen bij HVC
In het jaar 2012 deden zich meerdere belangrijke ontwikkelingen voor; deze ontwikkelingen
betreffen o.a. duurzaamheid en (interne en externe) ontwikkelingen.
Het jaar 2012 startte ondanks de forse economische recessie in Nederland met een licht positief
resultaat. Door de keuze voor een andere afschrijvingsmethodiek, sloot de winst-enverliesrekening van 2011 echter af met een negatief resultaat van € 11 miljoen. Deze fmanciële
ontwikkelingen hebben in 2012 voor veel publiciteit en onrust gezorgd. De onrust, die publicitair
aandacht kreeg werd mede ingegeven door de mogelijke gevolgen van de reeds aangekondigde
reorganisatie die in augustus 2012 in gang is gezet.
De noodzaak hiertoe wordt ingegeven doordat de inkomsten van HVC negatief worden
beïnvloed door de economische recessie (o.a. tot uitdrukking komend in een afnemend aanbod
aan afval) en door landelijke overcapaciteit in de afval- en slibverwerking. De inkomsten staan
hierdoor onder druk. Het toenemende hergebruik en recycling, ontwikkelingen waar HVC zelf
actief in is, vragen om continue aanpassing van het bedrijf
Juist om een optimaal pakket van taken voor de aandeelhoudende gemeentes en waterschappen
toekomstgericht uit te voeren is een fmancieel gezonde basis een randvoorwaarde. De
bedrijfsbrede ombuigingen zijn gericht op het genereren van meer inkomsten en de verlaging van
kosten. Om kosten te verminderen is ook een reductie van arbeidsplaatsen onvermijdelijk. Het
gaat om circa 10% (100 fte). De insteek van HVC is zoveel mogelijk op te vangen via natuurlijk
verloop en begeleiding van medewerkers van werk naar werk. Maar gedwongen ontslagen
kunnen helaas niet uitgesloten worden. Het verdwijnen van arbeidsplaatsen wordt verdeeld over
de gehele organisatie.
Er is een investeringsstop afgekondigd, met uitzondering van vervangingsinvesteringen. De
uiteindelijke reorganisatie zal in 2013 afgerond zijn.
In het kader van duurzaamheid zijn in 2012 meerdere projecten gestart en
samenwerkingsverbanden getekend.
Voorbeelden zijn o.a. de samenwerkingsovereenkomst tussen de Drechtsteden gemeenten,
woningbouwcorporaties, een ontwikkelaar en HVC met betrekking tot de diepe
aardwarmteprojecten (4 km diepte) in het Westland.
Met de actie Zon in de Kop hebben de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe hun inwoners
warm gemaakt voor de aanschaf van zonnepanelen. HVC draagt daar, samen met Millennium
Comité Schagen, Ontwikkelingsbedrijf NHN en de Noordhollandse Energieco4eratie aan bij.
In juni 2012 tekenden gemeente Dordrecht, Trivire, Woonbron en HVC
samenwerkingsovereenkomsten waarin zij beloofd hebben zo veel mogelijk huishoudens,
bedrijven en gemeentelijke panden aan te sluiten op het warmtenet dat HVC in Dordrecht
aanlegt. Dordrecht wil nog duurzamer worden: nu worden in Dordrecht nog veel fossiele
brandstoffen gebruikt, terwij1 lokaal duurzamere alternatieven beschikbaar zijn. De betrokken
partijen zetten zich daarom samen in voor een collectief warmtenet dat ongebruikte energie
benut.
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Twee van de AIJZ- gemeenten, te weten Velsen en Zaanstad ontvingen 12 september jlprijzen
voor hun inspanningen in de verduurzaming van hun gemeente op gebied van energie. Bij de
Duurzame Energie Awards ontvingen zij, samen met Purmerend een prijs.
Alle bedrijven op Boekelermeer Heiloo zijn sinds 21 september officieel aangesloten op een
collectief warmtenet van HVC. Hiermee maakt Heiloo samen met de ondernemers een verdere
stap in het verduurzamen van het bedrijventerrein.en/of duurzame energieopwekking.
In oktober 2012 hebben DuPont en HVC in Dordrecht een overeenkomst getekend voor de
levering van stoom van HVC aan DuPont. DuPont zal vanaf eind 2013 stoom afnemen via een
pijpleiding die loopt vanuit de afvalenergiecentrale van HVC naar DuPont. Daarmee neemt de
CO2-uitstoot van de Dordtse locatie van DuPont met zo'n 30 procent af, een besparing van
ruwweg 50.000 ton CO2 op jaarbasis.
De gemeenten Bergen en Hollandse Kroon hebben in dit dienstjaar een overeenkomst met HVC
gesloten om de afvalbeheertaken, afvalbrengstations en verwerking van afvalstromen bij HVC
onder te brengen.
In de AvA's, op 5 juli 2012 en 6 december 2012, zijn meerdere besluiten genomen; de meest in
het oog springende zijn geweest het besluit naar aanleiding van de discussienota van HVC van
'afval' naar 'grondstoffen en energie' en daarmee de vaststelling van typel t/m 4 activiteiten.
Deze vaststelling geeft aandeelhouders helderheid bij de nieuwe projecten waar de
aandeelhouder al dan niet risico draagt.
In de AvA van 6 december 2012 heeft een deel van de aandeelhouders aangedrongen, mede
ingegeven door de eerder geschetste (fmanciële) situatie, op een herijking van de strategie van
HVC: in welke projecten wordt geïnvesteerd, hoe ziet de markt eruit en hoe stabiel is HVC op
fmancieel gebied. De directie van HVC heeft op deze oproep positief gereageerd en is begin
2013 met een plan van aanpak gekomen, die zij vervolgens in april 2013 aan de aandeelhouders
heeft voorgelegd.
De aandeelhouders zijn in het dienstjaar 2012 akkoord gegaan met de navolgende voorstellen en
projecten:
• Masterplan Waterschappen
• Stadverwarming Dordrecht
• Benoeming nieuwe accountant
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Paragrafen
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Paragraaf Verbonden partijen
Verbonden partijen zijn privaat- dan wel publiekrechtelijke organisaties waarin het AIJZ een
bestuurlijk én een fmancieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in
het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een fmancieel belang wordt
bedoeld dat het AIJZ middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van
faillissement van de verbonden partij en/of als fmanciële problemen bij de verbonden partij
verhaald kunnen worden op het AIJZ.
Een dergelijke relatie heeft het AIJZ met HVC. De 529 aandelen HVC die het AIJZ in bezit
heeft, maakt dat er een fmancieel belang is. Het uit de aandelen verbonden stemrecht maakt dat
er tevens een bestuurlijk belang is.
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Jaarrekening
• Balans
• Programmarekening
• Toelichting
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Balans per 31 december 2012

31-12-2011

31-12-2012
EUR

EUR

EUR

EUR

ACTIVA

Vaste activa
Financiële vaste activa

24.043

24.043

24.043

24.043

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

286

287

22.171

21.978
22.457

22.265

46.500

46.308

PASSIVA

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Overige reserves
Resultaat boekjaar

Kortlopende schulden en overlopende passiva

45.708

44.394

(204)

1.311
45.504

45.705

996

600

46.500

46.308
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Programmarekening over 2012

Werkelijk 2012
EUR

EUR

Begroot 2012
EUR

EUR

Werkelijk 2011
EUR

EUR

Inkomsten
8.050

8.050

8.050

Bijdrage deelnemende gemeenten

Uitgaven
Huisvestingskosten

3.692

3.350

3.344

Bureaukosten

1.549

1.500

1.418

818

1.000

200

Reis-en verblijfkosten
Abonnementen en contributies

350

300

363

Accountantskosten

968

400

450

1.163

1.500

1.251

Bestuurskosten
Som der kosten

Financiële baten en lasten
Resultaat

(8.540)

(8.050)

286

P.M.

(7.026)

287
1.311

(204)
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Toelichting
Algemeen
Activiteiten

De activiteiten van het Afvalschap IJmond-Zaanstreek, statutair gevestigd te Zaanstad (postbus
200, 1970AE IJmuiden) bestaan voornamelijk uit:
• Het uitvoeren van de taken behorende tot het aandeelhouderschap van HVC.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa
en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen indien zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Financiële vaste activa

De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en fmanciële beleid wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd op de historische kostprijs en indien van toepassing onder
aftrek van bijzondere waardeverminderingen.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en fmanciële beleid wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van
bijzondere waardeverminderingen.
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden
opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
De onder de fmanciële vaste activa opgenomen effecten (aandelen en obligaties) worden (per
fonds) gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per balansdatum.
Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen. Er zijn geen vorderingen. De overlopende activa
bestaat enkel uit de nog te verkrijgen rente over 2012 van de bedrijfsspaarrekening.
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Grondslagen voor de benaling van het resultaat
Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Opbrengsten worden verantwoord zodra zij als gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
Uitgaven en waardeverminderingen worden als kosten verantwoord als zij onvermijdbaar en
onvoorzienbaar zijn.
De cijfers "begroot 2012" omvat alleen de cijfers uit de primitieve begroting. In 2012 hebben
geen begrotingsmutaties plaatsgevonden.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
Financiële vaste activa

Deelnemingen:
Deze post betreft de volgende deelnemingen:

Deelneming N.V. Huisvuilcentrale NoordHolland (HVC)

Statutaire
vestigingsplaats

Aandeel in het
geplaatste kapitaal

Alkmaar

19,9

Deze 19,9% komt neer op 529 aandelen, met een nominale waarde van € 45,45 per stuk.
Vorderingen en overlopende activa

Er zijn geen vorderingen en overlopende activa met een resterende looptijd van langer dan 1 jaar.
De post vorderingen en overlopende activa bestaat uit nog te ontvangen rente over 2012.
Eigen vermogen

Overige reserves
Het eigen vermogen van AIJZ bestaat enkel uit de overige reserves en het resultaat. Het resultaat
van het boekjaar 2012 is -204. De reden voor deze lichte overschrijding is gelegen in de hogere
accountantskosten en omdat de kosten dit jaar voor het eerst worden verantwoord in het jaar
waarin de gebeurtenis plaatsvond die leidde tot het ontstaan van de kosten, in plaats van het jaar
waarin de kosten werden betaald.
Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende schulden worden binnen de termijn betaald en overlopende passiva worden in de
balans verwerkt. De kortlopende schulden bestaan uit de bankkosten van 21,20 en internet
kosten van € 7,12. De overlopende passiva bestaat uit de accountantskosten voor het controleren
van de jaarrekening 2012 van € 968.
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-overeenkomst staan de aandeelhouders van de NV
Huisvuilcentrale N-H garant voor de rente en aflossingen van leningen van de NV
Huisvuilcentrale N-H (HVC).
De aandeelhouders van HVC staan gezamenlijk garant voor de richtige betaling van rente en
aflossing van de door HVC gesloten leningen en van de sommen, die HVC in rekening-courant
opneemt, alsmede van door anderen aangegane leningen die door HVC worden gegarandeerd.
Garantstellingprovisie 2012
Per 1 januari 2012 is de stand van de gegarandeerde leningen € 616.015.000 en per 31 december
2012 is de stand van de gegarandeerde leningen € 591.132.269.
Op 7 december 2006 heeft de algemene vergadering van aandeelhouders besloten de jaarlijks uit
te keren garantstellingprovisie vast te stellen op 1% van de uitstaande en gegarandeerde
leningen. Op basis van het bedrag aan uitstaande leningen per 31 december 2011 bedraagt de in
2012 uit te keren garantstellingprovisie € 6.160.150. Dit betekent dat per aandeel A een bedrag
wordt uitgekeerd van € 1573,88. AIJZ houdt 529 aandelen A op het totaal geplaatste
aandelenkapitaal van 2914 aandelen A. Het bedrag van de garanstellingprovisie over 2012
bedraagt op basis van het voorgaande voor AIJZ € 1.118.298 is door HVC rechtstreeks aan de
aan het AIJZ deelnemende gemeenten, conform de onderverdeling in %, uitgekeerd.
Niet in de balans opgenomen regelingen

Bij de bepaling van het dividend geldt als uitgangspunt dat de in het boekjaar uitgekeerde
garantstellingprovisie en het dividend tezamen 40% bedraagt van het nettoresultaat van het
boekjaar, onder aftrek van de in het boekjaar uitgekeerde garantstellingprovisie. Het resultaat
over 2012 laat derhalve geen ruimte voor dividend.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de programmarekening

Bijdrage van de deelnemende gemeenten

De bijdrage van de deelnemende gemeenten aan AIJZ is gekoppeld aan de hoeveelheid aandelen
die de desbetreffende gemeente heeft in HVC. De gemeente Zaanstad bezit 50% van de aandelen
die door de AIJZ worden beheerd, de gemeente Velsen 25%, de gemeente Heemskerk 12,5% en
de gemeente Beverwijk 12,5%. Voor 2012 betekent dit dat de gemeente Zaanstad € 4.025 heeft
bijgedragen, de gemeente Velsen € 2.012,50 en de gemeente Heemskerk en de gemeente
Beverwijk ieder € 1.006,25.
Huisvestingskosten

De huisvestingskosten bestaan uit de huur en servicekosten van kantoorruimte die door de
secretaris van het AIJZ, de heer F.G. van Hoek, nodig was voor het uitoefenen van zijn functie.
Deze komen uit op € 3.344 per jaar, te voldoen in € 836 per kwartaal. Omdat deze functie vanaf
december niet meer door de heer Van Hoek werd uitgevoerd, is in het laatste kwartaal slechts €
557,33 betaald. Echter, het overdragen van de functie van secretaris schepte de noodzaak om het
archief te verplaatsen. De hiermee gemoeide verhuiskosten van € 626,19 maken dat de
huisvestingskosten op het hogere bedrag van € 3691,52 uitkomen.
Bureaukosten

Hieronder vallen verschillende uitgaven die door de secretaris zijn gemaakt ten behoeve van het
uitvoeren van zijn functie. Deze beslaan voornamelijk verscheidene kantoorbenodigdheden zoals
cartridges en archiefdozen, maar ook bankkosten en kosten die zijn gemaakt voor het gebruik
van internet, telefonie en beveiligingssoftware voor de computer.
Reis-en verblijfkosten

Op deze post zijn kosten ondergebracht voor de deelname van de secretaris aan het NRVDcongres 2012 (€ 616,85) en de vergoeding van de door de secretaris gemaakte reiskosten (€
205,12). De deelname aan dit congres is verantwoordelijk voor de stijging van de reis- en
verblijfkosten ten opzichte van vorig jaar.
Abonnementen en contributies

De bijdrage aan de Kamer van Koophandel en het abonnement op de dagelijkse nieuwsbrief van
afvalgids.n1 zijn op deze post geboekt.
Accountantskosten

De accountantskosten voor het controleren van de jaarrekening 2012 bedragen € 968, een hoger
bedrag dan dat van 2011. Deze stijging wordt veroorzaakt door de verandering van accountant.
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Bestuurskosten
Deze post bestaat voornamelijk uit de maandelijkse vergoeding voor de secretaris, maar ook de
kosten voor het gebruik van een printservice staan hier geboekt. De secretaris heeft in november
zijn taak neergelegd. Voor december zijn derhalve geen bestuurskosten gemaakt.
Financiële baten en lasten
Dit betreft rente over de banksaldi.
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Ondertekening van de jaarrekening
Zaandam, 28 juni 2013

F.H.J. Koster

R.A. van 't Veer-Kamminga

R. Vennik
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Overige gegevens
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2011
De jaarrekening 2011 is vastgesteld in de algemene vergadering gehouden op 18 mei 2012. De
algemene vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe
gedane voorstel.
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Bijlage
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Begroting 2014
begroting
2014
UITGAVEN
Huisvestingskosten (archief)
Secretariaats- en bureaukosten
Reis- en verblijfkosten
Abonnementen en contributies
Accountantskosten
Bestuurskosten
TOTAAL

begroting
2013

werkelijke kosten
2012

10.050

8.050

8.540

800
6.630
200
120
800
1.500

3.350
1.500
1.000
300
400
1.500

3.692
1.549
818
350
968
1.163

10.050

8.050

8.540

10.050
P.M

8.050
P.M

8.050
286

INKOMSTEN
Bijdrage van de deelnemende gemeenten
Rente

Bij verschillende posten is een verandering in kosten ten opzichte van voorgaande jaren te zien.
Bij de post accountantskosten is een verhoging te zien, nu er van de diensten van een andere
accountant gebruik moeten worden gemaakt. De andere veranderingen komen voort uit de
noodgedwongen aanpassing van het secretariaat. Hierdoor is een verlaging te zien bij de
huisvestingkosten, de reis- en verblijfskosten en de abonnementen en contributies. Enkel bij de
secretariaat- en bureaukosten is een verhoging te zien, dit ten gevolge van een andere
vergoedingssystematiek. Zo bracht de voormalig secretaris geen uren in rekening, terwijldat
voorts wel het geval is.
De verdeling van de post "Bijdrage van de deelnemende gemeenten" over de gemeenten is als
volgt:
50% voor de gemeente Zaanstad
25% voor de gemeente Velsen
12,5% voor de gemeente Beverwijk
12,5% voor de gemeente Heemskerk

Meerjarenraming 2014-2018

Uitgaven
Bijdragen van de deelnemende gemeenten
Wijziging ten opzichte van voorgaande jaar

2017
2018
2014
2015
2016
10.050 10.050 10.050 10.050
10.050
10.050 10.050 10.050 10.050
10.050
0%
0%
0%
+24,84% 0%
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