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(geanonimiseerd)

Alle aandeelhouders van Twence zijn statutair verplicht een verwerkingsovereenkomst te 

sluiten voor de levering en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Aangezien het huidige 

contract tussen Twence en de aandeelhoudende gemeenten op 30 juni 2022 is een nieuwe 

conceptovereenkomst opgesteld. 

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld hiervan kennis te nemen en voor de 

vaststelling wensen en bedenkingen over het leverings- en verwerkingsovereenkomst 

huishoudelijke afvalstoffen kenbaar te maken. 

Voorstel 

1. Kennis nemen van het concept leverings- en verwerkingsovereenkomst huishoudelijke 

afvalstoffen. 

2. Geen wensen en bedenkingen over het leverings- en verwerkingsovereenkomst 

huishoudelijke afvalstoffen kenbaar maken. 

Argumenten 

1.1. Verlenging overeenkomst 

Op 30 juni 2022 eindigt het huidige contract tussen Twence en de aandeelhoudende 

gemeenten voor de levering en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen die afkomstig zijn 

van de aandeelhouders. Aandeelhouders van Twence zijn statutair verplicht een 

verwerkingsovereenkomst te sluiten. 

1.2 Aanpassing overeenkomst 

Het voorliggende concept van de leverings- en verwerkingsovereenkomst huishoudelijke 

afvalstoffen is geactualiseerd op basis van de reacties die door de aandeelhoudende 

gemeenten zijn aangedragen. De aanpassingen hebben betrekking op de looptijd, en 

verduidelijking van de categorieën huishoudelijke afvalstromen. 

2.1 Geen wensen en bedenkingen in te dienen 

In de aandeelhoudersvergadering van 22 april heeft de aandeelhoudersvergadering 

ingestemd om de conceptovereenkomst voor te leggen aan de individuele aandeelhoudende 

gemeenten. De eventuele reacties worden meegenomen zodat een definitieve overeenkomst 

ter besluitvorming van de aandeelhoudersvergadering op 2 december 2021 kan worden 

voorgelegd. Middels een uitvoerig traject met inbreng vanuit de aandeelhoudende 

gemeenten is gekomen tot een actualisatie van de voorliggende conceptovereenkomst. De 

conceptovereenkomst en de betrokken reacties zijn bijgevoegd. 

Voorgesteld wordt geen wensen en bedenkingen in te dienen. 



Risico’s 

Als er geen overeenkomst wordt afgesloten dan heeft de gemeente tot 1 juli 2022 de tijd een 

ander contract af te sluiten en een afweging te maken wat betreft het aandelenbezit. 

Hiervoor zal dan een openbare aanbestedingsprocedure doorlopen moeten worden. De 

uitkomsten hiervan zijn onduidelijk. 

Daarbij is de gemeente dan ook gedwongen om het aandelenpakket tegen nominale waarde 

over te dragen. 

Alternatieven 

Uw gemeenteraad kan besluiten om afwijkend wensen en bedenkingen over het leverings- 

en verwerkingsovereenkomst huishoudelijke afvalstoffen kenbaar te maken. 

Vervolg 

Het besluit over wensen en bedenkingen van de gemeenteraad zal worden gecommuniceerd 

met Twence. 

Het proces is er op gericht dat een definitieve overeenkomst ter besluitvorming van de 

aandeelhoudersvergadering op 2 december 2021 kan worden voorgelegd. 
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Bijlagen: 

1. Aangepaste leveringsovereenkomst 

2. AvA-voorstel leverings- en verwerkingscontract huishoudelijke afvalstoffen met bijlage 

Overzicht reacties op concept 
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