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Onderwerp: Voorstel toetreding gemeente 

Haaksbergen als aandeelhouder van Twente Milieu 

Zaaknummer: 665176 

Voorstel: 

1. Instemmen met de toetreding van de gemeente 

Haaksbergen als aandeelhouder van Twente 

Milieu 

    

Argumenten 

1.1 De gemeente Haaksbergen heeft het verzoek 

gedaan om te mogen toetreden tot Twente Milieu per 

1 januari 2018. Hiermee brengt Haaksbergen haar 

uitvoerende dienst beheer openbare ruimte onder bij 

Twente Milieu. De uitvoerende taken betreffen voor het 

merendeel het beheer openbare ruimte maar ook een 

deel van de taken op het gebied van afval. 

Kernpunten van het voorstel zijn: 

- Haaksbergen wil haar taken in het beheer open- 

bare ruimte overbrengen naar Twente Milieu per 

1 januari 2018. 

- De inzameling van huishoudelijk afval (huis aan 

huis) en het afvalbrengpunt worden niet overge- 

dragen. Enkele taken die samenhangen met het 

beheer openbare ruimte gaan wel mee over. De 

inzameling van verpakkingen en glas in verzamel- 

containers wordt al een aantal jaren uitgevoerd 

door Twente Milieu. 

- Het aandeelhouderschap betreft B-aandelen. 

1.2 De samenwerking met Haaksbergen brengt een 

aantal voordelen met zich mee. Haaksbergen is qua 

kennis, materieel en specialismen een waardevolle 

toevoeging aan de bestaande bedrijfsmiddelen van 

Twente Milieu. Het verwachte positieve effect op het 

resultaat van Twente Milieu bedraagt € 128.000 per 

jaar. In het kader van het werk voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt vanuit Haaksbergen wordt 

een intentieverklaring tot samenwerking met Gildebor 

gesloten. 



1.3 Door toetreding als B-aandeelhouder is de 

drempel voor toetreding van Haaksbergen verlaagd, 

waardoor Twente Milieu haar doel, geleidelijk groeien, 

kan realiseren. De B-aandelen geven dezelfde 

rechten op winstdeling dan A-aandelen. Echter geven 

deze geen aanspraak op het tot nu opgebouwde 

vermogen van de A-aandelen. 

1.4 Op termijn is toetreding van Haaksbergen als A- 

aandeelhouder en inzameling van huishoudelijk afval 

(huis aan huis) wenselijk. Als basis voor toetreding 

van aandeelhouders voor toetreding zou moeten 

gelden dat toetreding plaats vindt op basis van 

aandeelhouderschap A en inzameling van het 

huishoudelijk afval bij Twente Milieu. Zodat er geen 

verschillen tussen aandeelhouders ontstaan en een 

volwaardige bijdrage aan de doelstelling van Twente 

Milieu wordt geleverd. Om hieraan tegemoet te 

komen is het voor de toetreding van de gemeente 

Haaksbergen als aandeelhouder van Twente Milieu 

wenselijk een tweetal randvoorwaarden mee te 

nemen: 

- dat op termijn wordt ingezet op toetreding van 

aandeelhouder B naar aandeelhouder A. 

- dat op termijn gesprekken worden gevoerd met de 

gemeente Haaksbergen over het onderbrengen 

van de inzameling van huishoudelijk afval bij 

Twente Milieu. 

1.5 Vanwege het belang van deze besluitvorming 

informeren wij u over het voorstel tot toetreding. De 

raad wordt door toezending van dit raadsvoorstel in 

de gelegenheid gesteld zijn wensen en bedenkingen 

ter kennis van het college te brengen. 

Risico’s 

De risico’s voor de bedrijfsvoering van Twente Milieu 

zijn beperkt. 

Alternatieven 

In afwijking van het advies niet instemmen met het 

voorstel tot toetreding van Haaksbergen. Of in afwijking 

van het voorstel opnemen dat toetreding alleen direct 

op basis van aandeelhouderschap A en inclusief 

inzameling van het huishoudelijk afval bij Twente Milieu 

wenselijk is. 

Uitvoering 

Indien uw raad besluit om het standpunt van het college 

te volgen, wordt het standpunt ingebracht in de 

vergadering van aandeelhouders van Twente Milieu op 

22 december 2017. 
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