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Nijverdal,

Geachte raads- en commissieleden,
We hebben u de afgelopen periode geïnformeerd over enkele belangrijke vraagstukken
aangaande onze “verbonden partij” Twence Holding B.V. De aanleiding van deze
ontwikkelingen is het verzoek van de Stadt Munster om aandeelhouder bij Twence te
mogen worden.
Zowel de Stadt Munster als de zittende aandeelhouders van Twence streven ernaar dat
Munster toetreedt als gewoon aandeelhouder bij Twence. De toezichthouder in NordrheinWestfalen (het Kommunalaufsicht) heeft echter aangegeven dat de betrokken gemeenten
eerst via een communale samenwerking een relatie dienen aan te gaan, alvorens het
Kommunalaufsicht actief wil meewerken aan het bewerkstelligen van het
aandeelhouderschap van Munster bij Twence.
Wethouder Beintema heeft als voorzitter van de werkgroep Aandeelhouderschap Munster
in het regionaal portefeuillehoudersoverleg aanvang 2018 aangekondigd een werkgroep
te zullen starten om de communale samenwerking te effectueren. De bijgevoegde nota
Communale samenwerking Munster geeft de voorlopige resultaten weer.
Tijdens de informele bijeenkomst voor aandeelhouders van Twence op 19 september
2018 zijn de aandeelhouders in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan de
werkgroep en suggesties mee te geven.
Processtappen
Vanwege het aflopen van een deel van de huidige overeenkomst tussen Munster en
Twence is het van belang dat de communale samenwerking op 1 januari 2019
geëffectueerd is.
Op 10 oktober 2018 heeft de gemeenteraad van Munster positief besloten over de
communale samenwerking. Munster kan nu een formele aanvraag om toestemming te
verlenen aan de samenwerking gaan indienen bij het Kommunalaufsicht.
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Op 13 november 2018 hebben wij een (voorlopig) besluit genomen tot het sluiten van
een overeenkomst met de Stadt Munster met betrekking tot het over en weer leveren van
afval.
Bij deze brief treft u vier bijlagen aan:
 Nota B en W: Communale samenwerking Munster (18INT02626);
 Oplegnotitie bij het concept Communale samenwerking met Munster (18
INK06341);
 Concept publiekrechtelijke overeenkomst Munster (18INK06342);
 Vragen- en antwoordenlijst naar aanleiding van de informele bijeenkomst voor
aandeelhouders Twence (18INK06343).
U hebt in een eerder stadium al achterliggende stukken met betrekking tot dit onderwerp
ontvangen.
Vanwege het grote belang van dit besluit stellen wij u in de gelegenheid uw wensen en
bedenkingen aan ons mee te geven. Dit onderwerp staat op de agenda van de commissie
ABZM op 6 december 2018 en de raadsvergadering op 18 december 2018.
Voor meer informatie of indien u technische vragen hebt kunt u contact opnemen met
Gerard Oonk ( e-mail: g.oonk@hellendoorn.nl / 0548-63 04 36).
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. R.J.P. Willemsen,

mevr. A.H. Raven BA.

