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Zelfstandig aandeelhouderschap Velsen in HVC

Geachte leden van de raad,

Op 20 maart 2019 hebben wij u via memo INT-19-48726 op de hoogte gebracht van
het voornemen van de gemeente Velsen om zelfstandig aandeelhouder in HVC te
worden. Daarin is ook aangegeven dat Beverurijk en Heemskerk zelfstandig
aandeelhouderschap niet overuvegen en doorgaan met het gezamenlijk
aandeelhouderschap.

Eerder is gemeente Zaanstad uit de gemeenschappelijke regeling Afvalschap
lJmond Zaanstreek (GR AIJZ) getreden. Het uitreden van Zaanstad creëerde voor
Velsen een moment om over het aandeelhouderschap van HVC na te denken.

Het college van Velsen heeft zich 2 juli 2019 voorgenomen om zelfstandig
aandeelhouder in HVC te worden en daarover binnen AIJZ in gesprek te gaan. Het
bestuur van AIJZ heeft inmiddels besloten om zonder Velsen verder te gaan. Dat
betekent dat AIJZ niet wordt opgeheven maar dat Velsen uit de regeling AIJZ treedt.

Ook heeft AIJZ gesproken over de vooruvaarden waaronder Velsen kan uittreden en
vastgelegd in een plan van aanpak. Dat plan van aanpak heeft AIJZ nu aan de
deelnemers voorgelegd voor een zienswijze. Het college heeft ingestemd met dat
plan van aanpak en stuurt het hierbij ter informatie aan uw raad.

Op basis van de voonvaarden in het plan van Aanpak heeft het college van Velsen
besloten uit AIJZ te treden. Het besluit om uit AIJZ te treden ligt nog ter goedkeuring
bij de raad van Velsen. Daarna wordt het uittreden van Velsen en Zaanstad venruerkt



in een gewijzigde gemeenschappelijke regeling AIJZ die aan de raden van
Heemskerk en Bevenuijk wordt voorgelegd om te besluiten.

Eerder liet het college weten dat het nadacht over een fusie van AIJZ en de
gemeenschappelijke regeling ReinUnie. Doordat Velsen uit AIJZ treedt is een fusie
tussen ReinUnie en AIJZ geen mogelijkheid meer. De deelnemers in ReinUnie
denken daarom opnieuw na over hun toekomst. Daarover verwacht het college in
het tweede kwartaal van 2O2O meer duidelijkheid.

burgem en wethouders van Bevenrvijk,
de ge ns, de
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l lnleiding

De samenwerking van de deelnemende gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk in de
gemeenschappelijke regeling AIJZ (hierna: GR AIJZ) kent een lange geschiedenis op het gebied van
afvalverwerking. De relatie tussen de deelnemers heeft diverse niveaus van samenwerking gekend. Sinds

2007 is het eigendom van de aandelen HVC ingebracht in de GR AIJZ en is de GR aandeelhouder in HVC.

Begin 2019 is Zaanstad zelfstandig aandeelhouder HVC geworden en uit GR AIJZ getreden. Op 2 juli 2019
heeft het college van Velsen het voorgenomen besluit genomen om eveneens zelfstandig aandeelhouder te
worden
Om dit besluit uit te voeren dient een deel van de HVC aandelen van AIJZ naar Velsen overgedragen te
worden. Tevens moet Velsen uit AIJZ treden.

De bedoeling is om een goede relatie met de andere deelnemers te houden. Vanwege de afspraak dat in de
Raad van Commissarissen van HVC elke commissaris een regio als aandachtsgebied heeft, is het logisch dat
gemeenten gezamenlijk met dit RvC-lid overleggen. Dit overleg kan tussen de gemeenten in de regio lJmond
Zaanstad een bestuurl'rjk platform zijn waarin ruimte isvoordiscussie en onderlinge afstemming.

De regeling schrijft voor dat een deelnemer kan uittreden door een besluit van het college en de benodigde
toestemming van de raad (art 28, lid 1 GR AIJZ). Ook schrijft de regeling voor dat het algemeen bestuur (AB)

de financiële gevolgen van de uittreding regelt en daartoe een plan opstelt. Dit Plan van Aanpakvoorziet in
de verdeling van de aandelen, een beschrijving van de te zetten stappen en regelt de financiële gevolgen van
uittreding.

De colleges van de deelnemende gemeenten krijgen dit PvA voorgelegd om mee in te stemmen en hun
afuaardiging het benodigde mandaat te geven om in het Algemeen Bestuur van AIJZ dit Plan definitief vast te
stellen (art 28, lid 2 GR AIJZ).

2 Proces, de stappen en de volgorde.

Stap 1. Akkoord op PvA.

Bij akkoord van alle deelnemers op dit PvA is er een afsprakenkader. Daarmee is voor alle deelnemers
duidelijk wat de gevolgen zijn van het uittreden van Velsen. Het PvA voorziet zo in de taak van het AB om de
financiële gevolgen te regelen en daarvoor een plan op te stellen. Belangrijk onderdeel zijn de (financiële)
gevolgen van het verdelen van 264 HVC aandelen tussen de GR AIJZ en de gemeente Velsen. Concreet
betekent dit een verkoop van een deel van de aandelen door AIJZ aan Velsen.

Volgorde: behandeling PvA in het DB. Behandeling van dit PvA in de colleges en/of raden van de deelnemers
Definitieve vaststelling PvA door AB (eventueel via een schriftelijke ronde).

Stap 2. Het besluit tot uittreden.

Het college van de gemeente Velsen kan ingevolge artikel 28, lid 1 GR AIJZ jo art 1jo art 9 Wet
Gemeenschappelijke regelingen een uittredingsbesluit nemen en deze voor toestemming aan de raad
voorleggen.
Het college besluit tot uittreden op het moment dat zij ook het PvA vaststelt, onder voorbehoud dat de AVA
van HVC haar goedkeuring geeft aan de aandelenoverdracht en onder voorbehoud van de overdracht van de
aandelen.

Stap 3. Ballotageovereenkomst

De gemeente Velsen dient partij te worden in de Ballotageovereenkomst van HVC (art 2

Ballotageovereenkomst). Dit laatste doet Velsen door een verklaring te ondertekenen (toetredingsverklaring'
arl L4,3 Ballotageovereenkomst). Het ondertekenen van deze toetredingsverklaring dient voorafgaand plaats

te vinden aan de aandelenoverdracht. De verplichtingen voortvloeiende uit de ballotageovereenkomst
worden van kracht op het moment van eigendomsverkrijging van de aandelen.
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Stap 4. Eigendomsoverdracht van de aandelen HVC.

Om aandeelhouder te kunnen worden dient het DB AIJZ goedkeuring te vragen aan de Algemene vergadering
van aandeelhouders (AVA) om een deel van zijn aandelen in eigendom aan Velsen over te dragen (art. 9 van

de Statuten van HVC). Hierbij dient het DB aan te geven om hoeveel aandelen het gaat. Na de goedkeuring

door de AVA kan de overdracht van de aandelen worden geëffectueerd. Het moment van overdracht ligt voor
of op het moment waarop de gemeente Velsen uittreedt uit AIJZ en voor Beverwijk en Heemskerk de GR AIJZ

aanpassen. Zo ontstaat er voor Velsen geen onderbreking van het aandeelhouderschap in HVC.

De AVA van mei 2020 is de eerste mogelijkheid om goedkeuring te vragen.

Stap 5 lngang van de uittreding.

ln de GR is vastgelegd dat het besluit tot uittreding in kan gaan op een nader overeen te komen tijdstip
(artikel 28, l¡d 3 GR). Van die ruimte om een tijdstip te kiezen wordt gebruik gemaakt. Velsen besluit uit te
treden onder voorbehoud dat de AVA van HVC haar goedkeuring geeft aan de aandelenoverdracht en de

aandelen juridisch zijn overgedragen. Velsen neemt in zijn uittredingsbesluit op dat: 'het moment von

uittreden gekoppeld wordt aan het in eigendom verwerven van de aondelen'. Het overdragen van de

aandelen zal plaatsvinden tussen de AvA in mei 2020 en l juli 2020. De bedoeling is dat Velsen vlak na het
moment van de aandelenoverdracht uit GR AIJZ treedt.

Stap 6 nieuwe regeling GR AIJZ opstellen/ vaststellen

Omdat Velsen uit de GR AIJZ treedt (en eerder Zaanstad uittrad), zal de tekst van de regeling aangepast

dienen te worden. De nieuwe regeling dient door de colleges van Beverwijk en Heemskerk - met goedkeuring

van hun raden - vastgesteld te worden. De samenwerking van Beverwijk en Heemskerk zal doorgaan onder
de bestaande naam GR AIJZ. Dat houdt verband met juridische aspecten zoals de tenaamstelling van

aandelen en de bankrekening.

3 Juridische aspecten

Eigendomsoverdracht aandelen AIJZ aan Velsen

Volgens artikel 14 sub e van de GR AIJZ kan het DB een besluit nemen om de aandelen te vervreemden.
Echter sub g stelt de eis dat het AB gehoord dient te worden en indien nodig de colleges en raden. Door dit
PvA langs colleges (eventueel raden) te brengen en het AB te laten besluiten voor de overdracht van de

aandelen, wordt daaraan invulling gegeven.

Aandeelhouderschap in HVC

Het ¡s niet wenselijk dat het aandeelhouderschap van Velsen onderbroken wordt. Om het
aandeelhouderschap van Velsen te borgen, zal het moment van de aandelenoverdracht liggen voorofgaand
aan het moment van uittreden.

Aansprakelijkheid - risico's

Sinds 2007 is de GR AIJZ rechtstreek aandeelhouder in HVC. AUZ heeft daarvoor een toetredingsverklaring
getekend en de aansprakelijkheden volgens artikel 7 en 9 van de Ballotageovereenkomst kwamen hiermee
rechtstreeks bij de GR AIJZ te liggen. Sinds het uittreden van Zaanstad is de aansprakelijkheidsverdeling voor
de verplichtingen van de GR AIJZ als volgt:

Velsen : Beverwijk : Heemskerk = SOYo : 25% : 25%.

Het AB bevestigt dat een eventueel ingeroepen garantstelling voor leningen ingevolge de

Ballotageovereenkomst (art 9) tot het moment van het rechtstreeks aandeelhouderschap van Velsen in HVC

(lees levering eigendom van de aandelen), conform de bestaande aansprakelijkheidsverdeling in artikel 25 en

26 van GR AIJZ wordt gerespecteerd.

Als Velsen rechtstreeks aandeelhouder wordt, worden op basis van de Ballotageovereenkomst Velsen en AIJZ

(Beverwijk en Heemskerk samen) ieder voor hun eigen aandeel in HVC (elk 4,5%) rechtstreeks aansprakelijk
voor schulden en lasten.
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4 Financiële aspecten

Aandelenpakket

Het totale aandelenpakket van de AIJZ GR op dit moment is 264 aandelen A. Het voorstel is de aandelen
tussen de GR AIJZ en Velsen te verdelen conform de huidige garantstelling van de deelnemers in AIJZ, zijnde:
Velsen 50%, Heemskerk2S9/o, Beverwijk 25%.

132 t32

Gevolgen:
De overdracht van 132 aandelen van AIJZ naar Velsen zal plaatsvinden tegen de nominale waarde van € 45,45
per aandeel (€ 5.999,40), Dit wordt betaald aan AIJZ bij overdracht van de aandelen.
Velsen krijgt 4,5% aandeel in HVC, AIJZ houdt eveneens 4,5/o aandelen in HVC. De huidige
garantstellingsprovisíe van HVC voor de deelnemers verandert niet.

Verdeling van de balans van GR AIJZ

Velsen zal uittreden na de goedkeuring van de AVA in mei 2020 en voor t juli 202O. Voorstel is het vermogen
van de balans te delen tussen Velsen en AIJZ bij voorkeur per l juli 2020 (onder voorbehoud goedkeuring
accountant). De verdeling is conform de huidige garantstelling in de GR artikel 26, lid 3 GR, waarbij SOVovan

het vermogen in de GR achterblijft en 50% voor gemeente Velsen wordt. Daadwerkelijke afrekening kan

eventueel met terugwerkende kracht plaatsvinden.

Kosten van uittreden.

Afgesproken is dat Velsen de werkelijke kosten draagt die noodzakelijk zijn voor het uittreden, geschat op
€ 3.000,-. Dit zijn o.a. de kosten voor de ambtelijke uren gemoeid met de voorbereiding en juridische toetsing
van de uittreding en de kosten van te nemen stappen.

Velsen AUZ

PvA uittreden Velsen uit AIJZ 5van7



5 Planning stappen uittreden uit GR A¡JZ

wteStappen Ql '20 Q2'20 Q3',20 Q4'20

Akkoord PvA, incl.
zienswijze + mandaten
bestuurders in AB

Eeslu¡t tot uittreden
Velsen + publicatie
onder voorbehoud
goedkeuring AvA

Tekenen
toetredingsverklaring
Ballotageovereenkomst

Goedkeuring AvA voor
overschrijven aandelen

Overdracht aandelen
notaris en effectuering
uittredingsbesluit

Vaststell¡ng gewiizigde
re8eling GR AUZ

AvA HVC: nieuwe
aandeelhoudersrelatie,

AB en B&W's B&W

B&W en raad
Velsen

B&W

AB

Velsen

DB AIJZ doet
verzoek

via HVC en
secreteris AllZ

Colleges Beverwijk,
Heemskerk met
lnstemmlng van
hun raden

Raad
publicatie

Voor AVÀ
mel

AVA mei.

Na AVA mei
'20 en uiterl'tjk
voor 1 juli '20

Nieuwe GR

op lJuli 20

AvA december
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6 Bijlage: samenvatting afsprakenkader uittreden Velsen uit
GR AIJZ

Met betrekking tot het voornemen van de gemeente Velsen om uit de gemeenschappelíjke regeling
te treden, besluit AIJZ het volgende:

1) De deelnemers van de GR AIJZ erkennen het voornemen van gemeente Velsen zelfstandig
aandeelhouder in HVC te worden en daarmee uit de GR wenst te treden. De deelnemers willen
in goed overleg met elkaar en met behoud van relatie dit proces doorlopen.

2) Alle deelnemers de intentie hebben dat Velsen is uitgetreden uit AIJZ voor l juli 2020.

3) De GR AIJZ verkoopt het afgesproken aantal aandelen aan de gemeente Velsen nadat de AvA
daartoe toestemming heeft verleend en zal daartoe tijdig de noodzakelijke (rechts)handelingen
verrichten.

4l De uitgangspunten van de financiële afwikkeling ingevolge art28,l¡d 2 GR AIJZzijn als volgt:

a. Velsen verkrijgt 132 aandelen tegen nominale waarde van € 45,45 per aandeel (€ 5.999,40).
Dit bedrag wordt betaald bij overdracht van de aandelen.

b. De balans van de GR AIJZ (en haar rechtsopvolger) per datum van de juridische uittreding te
verdelen conform de verhoudingen genoemd in artikel 26,lid 3 van de GR AIJZ 2007;
waarbij de helft van de balans achterblijft in de GR AIJZ (en haar rechtsopvolger) en de
andere helft wordt uitgekeêrd aan de gemeente Velsen.

c. Omdat Velsen ophoudt onderdeel van de GR AIJZ te zijn, bevestigen de deelnemers binnen
AIJZ dat een eventueel ingeroepen garantstelling voor leningen ingevolge de

Ballotageovereenkomst (art 9) tot het moment van het rechtstreeks aandeelhouderschap
van Velsen in HVC (lees levering eigendom van de aandelen), conform de bestaande
aansprakelijkheidsverdeling in artikel 25 en 26van GR AIJZ wordt gerespecteerd.

d. Velsen draagt de kosten van de inspanning die noodzakelijk is voor het uittreden (raming
€ 3.000,-).

5) De colleges van de deelnemers Beverwíjk en Heemskerk na uittreden van de gemeente Velsen
een gewijzigde gemeenschappelijke regeling dienen vast te stellen en dat deze gewijzigde
regeling per l juli 2020 inwerking zal treden.

6) Toekomstige samenwerking tussen de GR AIJZ en gemeente Velsen kan worden ingevuld door:

a. Gezamenlijk overleg met de commissaris van HVC die de regio lJmond-Zaanstad in
portefeuille heeft

b. lnstandhouding ambtelijk netwerk

c. Thematisch overleg, over bv optimalíseren grondstoffen verwerking kennisdeling,
innovatieve projecten HVC.

Aldus overeengekomen en vastgesteld in de AB vergadering van d.d

Handtekeníng voorzitter AB,

Handtekening secretaris,
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