
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  15 juli 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Voor informatie:  Malu Hertzdahl, concernstaf 

Onderwerp:  Aanwijzing wethouder W. Meulenkamp tot lid van raad van vennoten 
Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek BV/CV 

 

1. Aanleiding 

Op 27 mei 2014 heeft het college besloten wethouder Scholten te benoemen als aandeel-

houder namens het college van B&W in de Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek BV/ 

CV (ZDH). Uw raad is daarover in de raad van 1 juli 2014 geïnformeerd.  

In aanvulling op het aandeelhouderschap van de heer Scholten, heeft het college op 15 juli 

2014 besloten dat wethouder Meulenkamp de functie van lid van de raad van vennoten zal 

vervullen binnen de Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek BV/CV. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Het bestuur van de Beheer B.V. wordt sinds eind 2013 gevormd door twee directeuren. Een 

directeur wordt afgevaardigd door BNG Gebiedsontwikkeling en een door de gemeente.  

De Raad van Commissarissen is opgeheven. Hiertoe zullen de statuten worden aangepast. De 

toezichthoudende taken van de Raad van Commissarissen zullen worden ondergebracht in de 

algemene vergadering van aandeelhouders. 

 

Gelet op het afschaffen van de Raad van Commissarissen is het wenselijk alsnog een tweede 

bestuurder een rol te geven in deze verbonden partij gelet op de publieke en financiële 

belangen.  

 

De bestuurder H. Scholten is aandeelhouder en neemt zitting in de Algemene Aandeel-

houdersvergadering. Hier ligt o.a. de toezichthoudende rol (voorheen RvC) naast de algemene 

beheerstaken. W. Meulenkamp zal als lid van de raad van vennoten zich meer bezig houden 

met het besluiten over financiële inbreng van deelnemers, financiën algemeen en de 

grondexploitatie.  
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3. Conclusie 

Gelet op artikel 41b lid 2 Gemeentewet dient de raad geïnformeerd te worden over (het 

voornemen tot) aanvaarding van deze nevenfunctie. Dat geschiedt door middel van deze 

memo.  


