Beantwoording vragen voorafgaand aan de oriënterende commissies
Nummer

DOC-19-162418

Zaaknummer

Z-18-046220

Naam commissielid

S. Zeilemaker

Fractie

PWF

Onderwerp

Commissievragen PWF cies. B&M en Ruimte 13 juni ag.pt. 4
DVO met HVC

Datum waarop de vraag is gesteld

7 juni 2019

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de oriënterende commissie.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.

Bijlage 1, Advies bureau Buiten:
Een alternatief is aanbesteden, in het rapport van Buiten worden diverse partijen
genoemd die zeker geïnteresseerd zijn. Waarom is er met geen enkele van deze
partijen gesproken?

antwoord

We hebben een samenwerkingsrelatie met HVC. De DVO is op basis van inbesteding en
alleenrecht (door aandeelhoudersschap) gegaan.
Verder heeft Buiten Organisatieadvies het aanbesteden ingeschat op basis van hun
ervaring en de benchmark. Zo is er een goede inschatting van het alternatief
aanbesteding gemaakt.

2.

Bijlage 1, blz. 12: "CAW" gemeenten aandeelhouder.”
Het CAW is toch aandeelhouder en niet de gemeente individueel?

antwoord

Ja. De gemeente participeert echter in de gemeenschappelijke regeling CAW, zodat de
CAW-gemeenten indirect aandeelhouder zijn van HVC.

3.

Bijlage 2, blz. 4: Ook bij individuele DVO is de gemeente niet zelfstandig aandeelhouder
van HVC, maar zit nog steeds vast aan het CAW?

antwoord

Het wel of niet zelfstandig aandeelhouderschap staat hier los van. Dit wordt
meegenomen in het onderzoek naar de samenwerkingsvorm.

4.

Bijlage 2, blz. 8: Wat houdt de Ballotageovereenkomst in, waarin de verplichting staat
dat al het brandbare afval en gft verplicht moet worden aangeboden aan HVC?
Waarom staat dit los van de DVO? Wat is het hiervoor geldende tarief en wie bepaalt
dit?

antwoord

Vanuit het aandeelhouderschap hebben alle aandeelhouders de verplichting om het
brandbare afval en gft aan te bieden aan HVC. Vandaar dat het ook los staat van de
DVO.
Het tarief wordt bepaald door HVC en de aandeelhouders geven hun akkoord op het
tarief.

