
Punt 3. : Individuele aandelenoverdracht G6fTI66nt6 
Twence BV • • • • • 

Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Ter uitvoering van het Strategisch plan herziening aandeelhouderschap Twence heeft het 
Dagelijks Bestuur (DB) Regio Twente de deelnemende gemeenten en de gemeente Berkeiland een 
6-tal documenten ter besluitvorming voorgelegd. Oorspronkelijk zou de besluitvorming in de 
vergadering van de regioraad van 16 februari 2011 plaatsvinden. Op verzoek van een aantal 
gemeenten is de behandeling van dit agendapunt uitgesteld tot de vergadering van de regioraad 
van 11 mei 2011. Dit heeft geleid tot een enigszins gewijzigd voorstel van het DB (betreft 
hoofdstuk 4). Het voorstel betreft een zgn. majeur beleidsonderwerp. Op 30 september 2008, nr. 
08INT00994, hebt u besloten dat de besluitvorming over dergelijke onderwerpen bij u thuishoort. 

Naar onze mening moet het vertrekpunt voor de besluitvorming het besluit van de regioraad van 
14 oktober 2009 zijn. In die vergadering hebben nagenoeg alle gemeenten (ook Hellendoorn) 
geopteerd voor het individuele aandeelhouderschap. Het thans voorliggende voorstel aan de 
regioraad is een uitwerking van dat bes/uit. Hoewel er wel enige punten van aandacht zijn (bijv. 
de leveringsplicht na 2022 c.q. de verplichting om de aandelen tegen de nominale waarde in te 
leveren als de leveringsplicht na 2022 niet wordt gecontinueerd) kan naar onze mening niet 
gesteld worden dat het voorstel aan de regioraad geen goede uitwerking is van het besluit van de 
regioraad van 14 oktober 2009. Daarom stellen wij u voor in te stemmen met het voorstel van 
het DB van 11 april 2011. 

Opdracht: 
Op 14 oktober 2009 heeft de regioraad besloten te kiezen voor het individuele 
aandeelhouderschap in Twence. Dit besluit dient uitgewerkt te worden. Er ligt een 6-tal 
documenten ter besluitvorming voor (zie onder "Aanleiding"). Deze documenten zijn voor u ter 
inzage gelegd. 
Het onderhavige voorstel vloeit voort uit de verplichting voor gemeenten om mee te werken aan 
de uitvoering van een besluit van de Regioraad. 

Aanleiding: 
Ter uitvoering van het Strategisch plan herziening aandeelhouderschap Twence heeft het DB 
Regio Twente de deelnemende gemeenten en de gemeente Berkelland een 6-tal documenten ter 
besluitvorming voorgelegd. Oorspronkelijk zou de besluitvorming in de vergadering van de 
regioraad van 16 februari 2011 plaatsvinden. Op verzoek van een aantal gemeenten is de 
behandeling van dit agendapunt uitgesteld tot de vergadering van de regioraad van 11 mei 2011. 
Dit heeft geleid tot een enigszins gewijzigd voorstel aan de regioraad. De wijziging ten opzichte 
van het vorige voorstel zit in hoofdstuk 4. 

Het DB heeft de regioraad voorgesteld in te stemmen met 
1. de concepten van: 

1. de raamovereenkomst; 
2. de akte van statutenwijziging; 
3. de aandeelhoudersovereenkomst met Attero; 
4. de akte van levering aandelen door Twence Beheer BV aan Regio Twente; 
5. de akte van levering aandelen door Regio Twente aan gemeenten; 
6. de aandeelhoudersovereenkomst gemeenten/Regio Twente/Twence BV. 

2. de overdracht van de aandelen in Twence aan de gemeenten overeenkomstig de hierboven 
vermelde documenten. 
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3. de gemeenten te verzoeken de aandelen in Twence te verwerven en daarmee in deze 
besloten vennootschap deel te nemen overeenkomstig de onder 1 ad 1 t/m 6 vermelde 
documenten. 

Het voorstel betreft een zgn. majeur beleidsonderwerp. Op 30 september 2008, nr. 
08INT00994, hebt u besloten dat de besluitvorming over dergelijke onderwerpen bij u thuishoort. 

Doelstelling: 
Meewerken aan de uitvoering van het besluit van de regioraad van 14 oktober 2009. 

Voorgestelde oplossing: 
Vertrekpunt voor de besluitvorming moet naar onze mening het besluit van de regioraad van 14 
oktober 2009 zijn. In die vergadering hebben nagenoeg alle gemeenten (ook Hellendoorn) 
geopteerd voor het individuele aandeelhouderschap. Het thans voorliggende voorstel is een 
uitwerking van dat besluit. Het DB van de Regio Twente wijst er op dat een deelnemer aan een 
gemeenschappelijke regeling op grond van artikel 10a Wet gemeenschappelijke regelingen 
verplicht is mee te werken aan de uitvoering van een besluit van het bestuur van een openbaar 
lichaam met betrekking tot een overgedragen bevoegdheid. 
Slechts indien sprake is van een situatie waarin gesteld kan worden dat de voorliggende 
uitwerking van het besluit niet beantwoordt aan hetgeen de gemeente in 2009 redelijkerwijs voor 
ogen heeft gehad, zou niet met het voorstel moeten worden ingestemd. Van een dergelijke 
situatie is naar onze mening geen sprake. In het Strategisch plan, dat aan het besluit van de 
regioraad van 14 oktober 2009 ten grondslag ligt, is o.a. gesteld dat een voordeel is van het 
individueel aandeelhouderschap dat individuele gemeenten de mogelijkheid krijgen om hun 
moverende redenen hun aandelen te verkopen (tegen de waarde in het economische verkeer). 
Het is maar zeer de vraag of dit een reële mogelijkheid is (de aandelen mogen slechts verkocht 
worden aan de in artikel 4 van de statuten genoemde aandeelhouders). Maar niet kan worden 
gesteld dat er geen juiste uitwerking van het besluit van 14 oktober 2009 heeft plaatsgevonden. 
Het gevolg van de keuze voor het individuele aandeelhouderschap is dat de gemeente 
Hellendoorn 46.795 (van de 818.181) gewone aandelen in Twence BV verkrijgt, waartegenover 
een recht op dividend staat. Als het huidige leveringscontract per 1 juli 2022 afloopt, is de 
gemeente niet verplicht een nieuw leveringscontract met Twence BV af te sluiten, maar kan zij 
een nieuwe afweging maken op basis van de dan geldende omstandigheden. 

Communicatie: 
Het raadsbesluit wordt door de vertegenwoordiger van de gemeente ingebracht in de vergadering 
van de regioraad van 11 mei 2011 . 

Planning: 
Op 11 mei 2011 vindt besluitvorming in de regioraad plaats. Ervan uitgaande dat de regioraad 
besluit in te stemmen met de voorstellen van het DB, dienen de gemeenten vervolgens een 
besluitvormingstraject te doorlopen: op grond van artikel 160, eerste lid onder e. Gemeentewet is 
het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het verrichten van privaatrechtelijke 
rechtshandelingen van de gemeente. Op grond van het tweede lid besluit het college slechts tot 
de oprichting van en de deelname in vennootschappen (Twence BV) indien dat in het bijzonder 
aangewezen moet worden geacht voor de behandeling van het daarmee te dienen openbaar 
belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerp-besluit is toegezonden en 
in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. 
Uiteindelijk beslist het college over de deelname. Het besluit van het college behoeft wel de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Overijssel. G.S. toetsen of de deelname in Twence BV 
"in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te 
dienen openbaar belang". Pas nadat GS hun goedkeuring hebben gehecht aan de besluiten van 
de 15 colleges van burgemeester en wethouders (zie punt f van de considerans van de 
raamovereenkomst) kunnen de volgende juridische stappen worden gezet. De raamovereenkomst 
(pag. 5 e.v.) geeft aan welke stappen in welke volgorde gezet moeten worden om de 
aandelenoverdracht tot stand te brengen. Voor de gemeenten betekent dit dat moet worden 
besloten tot: 
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het aangaan van de raamovereenkomst; 
het aangaan van een aandeelhoudersovereenkomst met Attero; 
het aangaan van een aandeelhoudersovereenkomst met de Regio Twente. 

Voor al deze overeenkomsten geldt dat het college op basis van het hierboven genoemde artikel 
160, eerste lid onder e. Gemeentewet het bevoegde orgaan is om hiertoe te besluiten. De raad 
kan evenwel op grond van artikel 169, vierde lid Gemeentewet inlichtingen verzoeken over de 
uitoefening van deze bevoegdheid. In dat geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad 
in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. 
Volgens de planning, die op 8 februari j l . is toegezonden, dient de besluitvorming binnen de 
gemeenten vóór 1 juli a.s. te zijn afgerond, waarna het goedkeuringstraject bij G.S. gaat lopen. 
De passering van de diverse aktes door de notaris staat gepland op 15 september 2011. 

Concept Besluit: 
Wij stellen u voor in te stemmen met het voorstel van het Dagelijks Bestuur aan de regioraad van 
11 april 2011, zoals dat is weergegeven onder "Aanleiding". 

Nijverdal, 3 mei 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De loco-secretaris, / ^ ~ \ de burgemeester. 

J.G —-=ffTGrM. Zwijnenberg, 

Advies commissie(s): 
De commissie algemene bestuurlijke zaken en middelen stemt ermee in dat het voorstel wordt 
voorgelegd aan de raad. 

Nr. 11INT00977 

Aldus besloten. 

De raad van Hellendoorn, 

Nijverdal, 10 mei 2011 

De griffier. de voorzitter. 

LTdJ r̂— 


