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Niet van toepassing, er is sprake van 

aandelen, niet van een financiële  

bijdrage. Hardinxveld-Giessendam 

heeft samen met andere gemeenten 

12% van de HVC aandelen. 

1. In hoeverre komt het 

gemeentelijke belang overeen 

met het belang van de verbonden 

partij?

1 HVC verzorgt alleen de afvalverbranding voor de 

gemeente Hardinxveld-Giesesndam. 

Dit is lastig te bepalen gezien de 

anderssoortige relatie met deze 

verbonden partij.  

2. Is er invloed op de 

samenstelling van het bestuur?

De invloed is beperkt. Via het algemeen bestuur is 

invloed op de aandeelhoudersvergadering van HVC.

Er is geen gemeentelijk 

weerstandsvermogen opgenomen op 

basis van de ingeschatte risico's. 

3. Is Hardinxveld-Giessendam 

vertegenwoordigd in het bestuur?

Wethouder Boerman is vertegenwoordigd in het 

algemeen bestuur van Gevudo. 

Voor het aandelenkapitaal in Gevudo, 

indirect HVC.

4. Zijn er duidelijke afspraken 

over doelen en te leveren 

prestaties en worden deze 

nagekomen?

1 Deze zijn opgenomen in de P&C stukken. 

De omvang van de begroting is 

beperkt. Er wordt weinig risicovol 

belegd in verschillende projecten.  

5. In welke mate is er vertrouwen 

in het bestuur en/of directie van 

de Verbonden partij?

De relatie tussen HVC en Hardinxveld-Giessendam is 

niet altijd even sterk.Gevudo is een 

gemeenschappelijke regeling waarin Hardinxveld-

Giessendam deelnemer is. De gemeente heeft 

aandelen in HVC. Het beheer van de aandelen van 

HVC ligt in handen van Gevudo.

6. Zijn er duidelijke afspraken 

over informatievoorziening?

1

Ja, de risico's zijn benoemd. 7. In hoeverre zijn de te leveren 

prestaties van invloed op de 

realisatie van gemeentelijke 

beleidsdoelstellingen?

2 Er is een relatie gebaseerd op de aandelen en minder 

gericht op verbetering van de bedrijfsvoering. De 

verbonden partij beheert de aandelen van de 

gemeente. 

Laag 2 Gemiddeld
Laag

Gemiddeld 

Hoog

2. Is het 

weerstandsvermogen in de 

verbonden partij toereikend?

1

Toelichting: Het risico bij deze verbonden partij beperkt zich voor de gemeente tot het aandelenkapitaal en het dividend/garantstellingsprovisie. Gezien 

het lage financiele risico kan het risico als laag worden geclassificeerd. 

3. Benodigd gemeentelijk 

weerstandsvermogen obv 

risico's bij verbonden partij.

1

4. In hoeverre is de 

gemeente financieel 

aansprakelijk.

2

5. Is de verbonden partij in 

staat om financieel bij te 

sturen?

6. Is de bedrijfsvoering van 

de verbonden partij op orde?

1

7. Is de kwaliteit van het 

risico-management van de 

verbonden partij op orde?

1

Profiel 1

Financieel

1. Omvang jaarlijkse 

financiele bijdrage

1

Risicoanalyse Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) en Gemeenschappelijke Regeling Gevudo


