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MOTIE 
Vreemd aan de orde van de dag 

Datum raadsvergadering: 9 april 2013 
Onderwerp: HVC 

De raad van de Gemeente Lelystad in vergadering bijeen d.d. 9 april 2013. 

Overwegende dat 
• Gemeente Lelystad aandeelhouder is van N.V. HVC 
• HVC een aandeelhouders vergadering (AVA) heeft aangekondigd voor 25 april 2013. 
• In de media wordt bericht dat HVC over het boekjaar 2012 opnieuw een aanzienlijk 

negatief resultaat heeft behaald. 
• Gemeenten /aandeelhouders hoofdelijk garant slaan voor financiële tekorten van HVC. 
• Tijdens de aandeelhoudersvergadering vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening 

staat geagendeerd 
• Besluiten tot het aangaan van nieuwe projecten tot vergroting van de financiële risico's 

voor de gemeente Lelystad kunnen leiden 

Van mening zijnde dat 
• De raad voorafgaand aan de AVA door het college op de hoogte dient te worden gesteld 

van de voorgestelde besluiten die in de AVA van N.V. HVC aan de aandeelhouders 
worden voorgelegd 

• De raad over voorstellen die voor de gemeente Lelystad financiële verplichtingen en/of 
risico's met zich meebrengen vallend onder artikel 7 en 9 van de Ballotageovereenkomst 
vooraf door het college in de gelegenheid dient te worden gesteld een zienswijze uit te 
brengen. 

• Voor zover het voorstellen betreft ten aanzien "non core" activiteiten waaraan voor de 
gemeente financiële risico's kleven dan wel de gemeente keuzevrijheid om al dan niet 
financieel garant te staan, betreffende voorstellen ter besluitvorming aan de raad dienen 
te worden voorgelegd. 

Draagt het college op: 

• Voorafgaande aan eoft AVA van HVC over de agenda en de onderliggende stukken de 
raad te informeren. 

• Voorstellen die voor de gemeente financiële verplichtingen en/of risico's met zich 
meebrengen vallend onder artikel 7 en 9 van de Ballolageovereenkomsl ter verkiijging 
van een zienswijze aan de raad voor te leggen 

• Voorstellen ten aanzien van "non core" activiteiten die voor de gemeente financiële 
risico's inhouden dan wel waarin de gemeente keuzevrijheid heeft wel of niet financieel 
garant te staan aan de raad ter instemming voor te leggen. "\ 

• Deze motie ter kennis te brengen aan de gemeenteraden van de apdere j 
aandeelhouders (gemeenten). 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Deze motie is ingediend door/namens 
Fractie W D , Leefbaar Lelystad, CDA en 
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Bijlage: Art. 7 en 9 van de Ballotageovereenkomst aandeelhouders A, N.V. Huisvuilcentrale 
Noord-Holland 

BALLOTAGE-OVEREENKOMST 
van de Aandeelhouders A van de 
N.V. HUIS VUIL CENTRALE NOORD-HOLLAND 

Artikel 7 
1 Een eventueel nadelig saldo van baten en lasten van de Vennootschap komt ten 

laste van de Aandeelhouders A, ongeacht of een dergelijk nadelig saldo opkomt 
tijdens of bij staking van de bedrijfsuitoefening. 

2 De Aandeelhouders A verklaren de AVA bevoegd tot het vaststellen van de wijze 
waarop ieders aandeel in het nadelig saldo zal worden vastgesteld. 

3 Iedere Aandeelhouder A betaalt aan het begin van iedere maand een twaalfde van 
zijn aandeel in de geraamde kosten vermeld in de staat behorende bij de begroting 
van baten en lasten welke vóór 1 juli van het voorafgaande jaar dient te worden 
goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van de Vennootschap . 

4 Binnen één maand nadat de jaarrekening door de Raad van Commissarissen is 
vastgesteld, vindt verrekening plaats van de uit hoofde van het vorige lid betaalde 
bedragen alsmede van de krachtens de jaarrekening van de Vennootschap door 
iedere Aandeelhouder A verschuldigde bedragen. 

5 De definitieve verrekening vindt plaats binnen één maand nadat het besluit van de 
AVA, houdende goedkeuring van de jaarrekening, aan de Aandeelhouders is 
toegezonden. 

6 De AVA kan besluiten om bij goedkeuring van de jaarrekening de in leden 4 en 5 
bedoelde verrekening gehee! of gedeeltelijk achterwege te laten en het resterende 
saldo ten gunste dan wel ten laste te brengen van de Algemene Reserve. 
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Artikel 9 
1 Iedere Aandeelhouder A stelt zich hierbij hoofdelijk garant voor de tijdige en 

volledige betaling op eerste verzoek van elk bedrag dat de Vennootschap 
verschuldigd mocht zijn terzake van rente en aflossingen, inclusief boete- en 
vertragingsrente en verplicht vervroegd af te lossen bedragen, onder 
Overeenkomsten van Geldlening aangegaan of aan te gaan door de 
Vennootschap , alsmede van alle kosten die rechtstreeks voortvloeien uit, 
en andere bedragen verschuldigd uit hoofde van, dergelijke 
Overeenkomsten van Geldlening. 



Deze garantie behelst een derdenbeding in de zin van artikel 253 
van Boek 6 Burgerlijk Wetboek ten gunste van de verstrekkers van 
leningen onder dergelijke Overeenkomsten van Geldlening. 


