houderschap bij Twence te continueren, Twence in te
zetten als duurzaamheidsbevorderaar en het gewone
aandeelhouderschap van Münster mogelijk te maken.

Raadsvoorstel
Onderwerp: Vervolgonderzoek aandeelhouderschap
Twence
Zaaknummer: 662401
Voorstel:
1. Instemmen met het besluitvormingsdocument
“Vervolgonderzoek aandeelhouderschap Twence”
Argumenten
1.1 Uitgangspunt is continuering van het aandeelhouderschap van Twence, inclusief de inzet van Twence
als duurzaamheidsbevorderaar. In de raadsvergadering
van 18 april 2017 heeft u zich positief uitgeproken over
de aandeelhoudersstrategie van Twence en de beoogde
toetreding van de stad Münster als aandeelhouder bij
Twence. In de algemene vergadering van aandeelhouders van Twence Holding B.V. op 20 april 2017 is
met meerderheid van stemmen besloten het aandeel-

1.2 Op grond van deze besluitvorming zijn de drie
volgende vraagstukken nader uitgewerkt:
 Onderzoek mogelijkheden inzet Twence als duurzaamheidsbevorderaar
 Vervolgonderzoek en onderhandelingen aandeelhouderschap Münster
 Onderzoek uittredingsmogelijkheden en -voorwaarden individuele aandeelhouders
De vervolgonderzoeken zijn in de periode mei tot en
met september 2017 door drie bestuurlijke werkgroepen uitgewerkt. Vanwege de samenhang tussen
de deelonderzoeken heeft de uitwerking plaatsgevonden onder regie van een stuurgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers uit de aandeelhoudersvergadering.
1.3 Op basis van de onderzoeksresultaten heeft de
stuurgroep een integraal besluitvormingsdocument
“Vervolgonderzoek aandeelhouderschap Twence”
opgesteld. Dit voorstel treft u hierbij aan, tezamen
met de deeladviezen van de werkgroepen. In het
besluitvormingsdocument zijn voorstellen opgenomen
waarover een besluit moet worden genomen in de
algemene vergadering van aandeelhouders van
Twence Holding B.V. op 14 december 2017.

1.4 Vanwege het belang van deze besluitvorming
informeren wij u over de resultaten van het vervolgonderzoek. 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
Aan dit raadsvoorstel zijn geen directe risico’s
verbonden.
Alternatieven
Een afwijkend besluit nemen met betrekking tot voorstellen zoals die zijn uitgewerkt in hetbesluitvormingsdocument “Vervolgonderzoek aandeelhouderschap
Twence”.

Uitvoering
Indien uw raad besluit om het standpunt van het college
te volgen, wordt het standpunt ingebracht in de
vergadering van aandeelhouders van Twence op
14 december 2017.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

Ten aanzien van de Uittredingsmogelijkheden, het
scenario tot inkoop van aandelen door de onderneming
wel als mogelijkheid open te houden.
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drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel

