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Voorstel 

(geanonimiseerd)

1. Instemmen met de toetreding van de gemeente Wierden als aandeelhouder van 

Twente Milieu 

Argumenten 

1.1 De gemeente Wierden wil toetreden tot als aanhouders van Twente Milieu. De gemeente 

Wierden neemt sinds 2018 diverse producten af van Twente Milieu: De voornaamste zijn 

containermanagement, de klantenservice en de inzameling van restafval uit verzamel- 

containers. De gemeente Wierden staat nu voor de beslissing om de complete afval- 

inzameling (huis aan huis en verzamelcontainers) opnieuw aan te besteden, of om ook 

gebruik te gaan maken van deze diensten op het gebied van afvalinzameling van Twente 

Milieu en aandeelhouder te worden zodat de gemeente kan inbesteden. 

1.2 De statuten van Twente Milieu bieden de mogelijkheid om nieuwe aandeelhouders toe te 

laten treden tot de NV. De aandeelhouders dienen hiertoe met ten minste tweederde van de 

stemmen te besluiten tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders. Eind 2019 is 

de meerjarenstrategie van Twente Milieu geactualiseerd. De toetreding van de gemeente 

Wierden past in de vastgestelde strategie. 

1.3 De samenwerking met Wierden brengt een aantal voordelen met zich mee. Uitbreiding 

van het aantal aandeelhouders en daarmee groei van het aantal huishoudens in het 

verzorgingsgebied zal leiden tot schaalvoordelen die tot uiting kunnen komen bij de 

verwerkingskosten van afvalstromen of inkoop van inzamelmiddelen en —voertuigen en 

overhead. In de huidige exploitatie is een deel van de werkzaamheden voor de gemeente 

Wierden reeds (sinds 2018) verwerkt. Deze dienstverlening en omzet worden gecontinueerd. 

Door de extra uit te voeren werkzaamheden wordt er een toename van de omzet verwacht 

tussen de 2% en 4%. 

1.4 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 de gemeente 

Wierden. 



Vervolg 

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 17 juni 2020. 
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