Aan:

griffie aandeelhoudende gemeenten HVC

Betreft:

introductie HVC nieuwe gemeenteraden

Datum:

22 februari 2018

Geachte griffie,
Als bestuur van de aandeelhoudende gemeente heeft de gemeenteraad een belangrijke rol voor de
NV HVC en hoewel bestuur continu is, is het niet vanzelfsprekend dat een nieuwgekozen raadslid ook
bekend is met het palet aan activiteiten dat HVC voor haar aandeelhoudende gemeenten en
waterschappen uitvoert.
Ten behoeve van een eerste introductie van de nieuwe raadsleden in het dossier HVC sturen we u bij
deze een korte reader met het verzoek deze te voegen in uw raadsinformatiesysteem. De reader geeft
een compacte schets van het bedrijf HVC en de organisatievorm met aandeelhoudende gemeenten
en zoomt vervolgens kort in op de specifieke activiteiten van HVC in uw gemeente.
Het kwartaalbericht HVC dat de raad medio april wordt toegezonden pakt vervolgens de reguliere
informatiestroom op met de toelichting op het jaarresultaat 2017 en de agenda voor de AV van 24 mei
2018.
Begin januari stuurden we u het verzoek om in de raadsagenda de data te reserveren van het HVC
introductiecongres op respectievelijk 17 mei (locatie afvalenergiecentrale Dordrecht) en 18 mei (locatie
afvalenergiecentrale Alkmaar).
Het congres wordt gehouden op locatie zodat theorie (zin en onzin van kunststofscheiding,
doelstellingen van het Landelijk Afvalbeleid Plan) en praktijk (rondleidingen door de
afvalenergiecentrale, de bodemas-wasinstallatie en de sorteerhal voor grof huishoudelijk afval) snel bij
elkaar gebracht kunnen worden. Een gedetailleerd programma met verzoek om aanmelding sturen we
uw gemeenteraad begin april toe.
Tenslotte wil ik u verzoeken om in uw raadsintroductieprogramma aandacht te schenken aan de
beleidsambities op het gebied van Grondstoffen en Energietransitie. Beide dossiers hebben in de
komende bestuursperiode grote impact voor de inwoners in uw gemeente. Grondstoffen met de
afvalscheidingsdoelstelling van 75% resulterend in maximaal 100 kg restafval per inwoner/jaar en
Energietransitie met de regierol voor gemeenten op Van Gas Los. HVC verzorgt voor uw raad op
beide dossiers graag een informatiebijeenkomst.
Mocht u naar aanleiding van dit verzoek behoefte hebben aan nadere toelichting, dan kunt u contact
opnemen met HVC aandeelhouderszaken, Eljo Vos, e.vos@hvcgroep.nl, of Wiebe Bosma,
w.bosma@hvcgroep.nl .

Met vriendelijke groet,
HVC
E.Vos-Brandjes
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