
 

Raadsbesluit   

Doelenboom 

Programma 7 Duurzaam, schoon en innovatief 

 

De raad van de gemeente Texel; 

gehoord de raadscommissie; 

Besluit1 

1. (conform advies rekenkamercommissie) het college te vragen om een concreet plan van aanpak op te 

stellen. Daaruit moet blijken welke acties het college gaat ondernemen om aan de (resterende) 

aanbevelingen (zie pagina 2 van dit besluit) van het eerdere onderzoek te voldoen, en ook welke 

gezamenlijke acties voor raden en colleges van belang zijn om meer samenwerking in hun aansturing 

te bewerkstelligen of waarom het college bepaalde aanbevelingen niet opvolgt. Het plan van aanpak 

moet in het laatste kwartaal van 2018 ter kennisgeving aan de gemeenteraad worden gezonden. 

2. (conform advies rekenkamercommissie) het college te vragen er voor te zorgen dat zijn plan van 

aanpak ook aan de andere colleges en gemeenteraden gestuurd wordt. (De verschillende colleges en 

gemeenteraden krijgen daarmee inzicht hoe de overige aandeelhouders denken over de aansturing 

van HVC. Als gemeenteraden of colleges overwegen om ten aanzien van de aansturing van HVC samen 

te werken met andere gemeenten, kan dit inzicht dat bevorderen.)  
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Ondertekening 
 

Bijlagen 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21-02-2018, 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

Zaaknummer 1491161 

 

1. Rapport RKC De Waddeneilanden: 

‘Stand van zaken uitvoering 

aanbevelingen HVC’ 

2. Bestuurlijke reacties 

3. Onderzoek naar de relatie tussen 

aandeelhoudende gemeenten en HVC 

dd 7 mei 2014 

 

 

 

 

Rapport Rekenkamercommissie: ‘Stand van 
zaken uitvoering aanbevelingen HVC’ 
De probleemstelling van deze scan luidt: 

In welke mate wordt er door de betrokken gemeenten en door HVC invulling gegeven 

aan de opdracht die de gemeenteraad gegeven heeft, dan wel de toezeggingen die 

door colleges van B en W zijn gedaan naar aanleiding van het eerdere onderzoek en 

de eventuele aanvullende onderzoeken? 

Raadscommissie 06-02-2018 

Gemeenteraad 21-02-2018 

 

Portefeuillehouder F. Kingma 
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Overzicht en stand van zaken aanbevelingen 
 

 
 

Legenda: 

De kleur groen betekent dat de aanbeveling volledig is opgevolgd, de kleur oranje dat reeds een 

begin met opvolging is gemaakt maar deze nog niet voltooid is en rood dat er geen opvolging heeft 

plaatsgevonden. 
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Reactie college op het rapport van de Rekenkamercommissie 
 

 


