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Algemene Vergadering
d.d. 13 december 2018.

De directie heeft een presentatie verzorgd van de ontwikkelingen gedurende het
afgelopen boekjaar en de huidige en verwachte ontwikkelingen. Algemeen directeur
Dion van Steensel besteedde hierbij aandacht aan zowel de landelijke discussies en
ontwikkelingen alsmede specifiek de prestaties van HVC op o.m. het gebied van:
• scheidings- en recycleresultaten;
• kwaliteit ingezamelde deelstromen en daaruit geproduceerde secundaire grondstoffen (waaronder gft/compost en verpakkingen);
• duurzame energieproductie en CO2-emissies;
• o
 ntwikkelingen geothermie en de (mogelijke) rol van de Rijksoverheid
(via Energie Beheer Nederland) daarin;
• ontwikkeling aanbod en kwaliteit niet herbruikbaar restafval voor
afvalenergiecentrales.
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De RvC stelt jaarlijks de verwerkingstarieven van HVC vast. Uitgangspunt hierbij is
een ontwikkeling op basis van de prijsindex. Als van dit uitgangspunt wordt
afgeweken worden de aandeelhouders daarover in de voorjaarsvergadering van
aandeelhouders geïnformeerd. In dit kader werden voor 2019 de volgende
ontwikkelingen genoemd:
• een verschuiving van overslag en transportkosten bij gft en restafval waarbij de
gemiddelde kosten voor de aandeelhouders gelijk blijven;
• een tariefdifferentiatie bij de verwerkingskosten voor fijn huishoudelijk restafval
en grof huishoudelijk restafval in verband met toenemende kosten en afnemend
recycle-percentage voor grof huishoudelijk restafval. Er zal sprake zijn van een
stijging van het verwerkingstarief voor grof huishoudelijk restafval en een daling
van het tarief voor fijn huishoudelijk restafval. De gemiddelde verwerkingskosten
voor de aandeelhouders blijven gelijk;
• mede in verband met toegenomen inspanningen om schone compost te
produceren een additionele verhoging van het verwerkingstarief van gft met
€4,- per ton. •
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jaarverslag 2018.

herbenoeming van
een lid van de raad
van commissarissen.

De jaarrekening is toegelicht door Ingrid Tigchelaar, directeur financiën.
Vervolgens ging zij in op de stand van zaken m.b.t. de financiële strategie:
zowel de opbouw van eigen vermogen als het versterken van de solvabiliteit ontwikkelen zich sneller dan voorzien in de met de aandeelhouders
afgesproken strategie (2015). Ten aanzien van de investeringen wordt een
toename voorzien gelet op de ambities voor de energietransitie.

De vergadering stemt met
algemene stemmen in met de
herbenoeming van de heer Den
Blanken voor de duur van één
jaar. Deze tijd zal worden benut
om te voorzien in zijn opvolging
en de in dat kader benodigde
kennisoverdracht. •

‘Van Gas Los’ en ook breder de ambitie om in te zetten op hernieuwbare
energie, is een belangrijk aandachtspunt in elke aandeelhoudersvergadering. De directie zegde toe om jaarlijks specifiek te rapporteren over
de investeringen en in dit opzicht bereikte resultaten.
De vergadering stemt unaniem in met de voorstellen waaronder het
vaststellen van de jaarrekening en het toevoegen van het resultaat aan
de overige reserve. •

rondvraag.
Ten behoeve van het realiseren
van afvalscheidingsdoelstellingen wordt vanuit de vergadering gevraagd naar innovatieve
methoden om het gedrag van
de consument te beïnvloeden.
De heer van Steensel erkent het
belang daarvan en geeft aan
hier een rol in te zien voor het
Innovatieplatform.

aanpak passende financiële kaders
voor opgave ‘Van Gas Los’.
Het voorstel aan de aandeelhoudersvergadering om een klankbordgroep
in te richten voor het voorbereiden van meningsvorming over passende
financiële kaders voor de opgave ‘Van Gas Los’, werd door de vergadering
onderschreven. Er wordt aandacht gevraagd voor het markeren en borgen
van de verschillende rollen, het hanteren van een reële planning, een brede
verkenning van de financieringsmogelijkheden en het (indien nodig) tijdig
betrekken van de raden. Als resultaat wordt gestreefd naar een voorstel
dat kan rekenen op een brede steun vanuit de aandeelhouders. Het belang
van financiële deskundigheid binnen de klankbordgroep wordt benadrukt;
vanuit de aandeelhouders zijn kandidaten aangedragen. •

Naar aanleiding van een vraag
vanuit de vergadering naar de
betrokkenheid van de leden van
de RvC bij de regio’s geeft de voorzitter aan dat een overzicht wordt
toegezonden met daarop de RvCaanspreekpunten per regio. •

noteer in uw agenda!

van onze aandeelhoudende
gemeenten en waterschappen.

en recycling, bewustwording/
gedrag van consumenten, de
mogelijke rol van waterstof in
de energietransitie, aardgasvrije
wijken, kunststof verpakkingen,
aquathermie .

Een congres met zowel plenair als
in parallelssessies presentaties over
actuele onderwerpen zoals
producentenverantwoordelijkheid

Een uitgewerkt programma met
aanmeldingsmogelijkheid ontvangt
u binnenkort. Reserveer nu alvast
deze datum in uw agenda! •

HVC Innovatiecongres 26 september
2019 in Noordwijkerhout
Op donderdag 26 september
2019 vindt het jaarlijkse HVC
Innovatiecongres plaats in het
Conference Centre Leeuwenhorst,
NH Hotel Noordwijkerhout. Het
congres is bedoeld voor bestuurders, raadsleden en ambtenaren

Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: HVCaandeelhouders@hvcgroep.nl
NV HVC • Postbus 9199 • 1800 GD Alkmaar • hvcgroep.nl
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