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Twente Milieu NV
Vestigingsplaats
Soort
Partij is verbonden sinds
Publiek belang
Doel(en)

Het publieke belang dat wordt behartigd

Relatie met taakveld uit gemeentelijke
programmabegroting
Bestuurlijk belang
Deelnemende partijen

Vertegenwoordiging

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Financieel belang
Belang
Beïnvloedingsmogelijkheden
Door uitoefening opdrachtgeverschap
Door uitoefening eigenaarschap
Beoogd jaar van evaluatie

Enschede
N.V.
1997
De vennootschap heeft als doel:
om hoofdzakelijk ten behoeve van haar aandeelhouders
werkzaam te zijn op het gebied van de gemeentelijke taken,
zoals inzameling en het (doen) verwerken van afval, reiniging
en gladheidsbestrijding, alsmede op het gebied van andere
milieuvelden, alsmede het werkplaatsbeheer voor het
onderhoud van gemeentelijke voertuigen en machines en het
beheer van openbare ruimten en het verrichten van diensten
die voorzien in de behartiging van een gemeentelijke taak
en/of een openbaar belang, dat alles in de ruimste zin.
(Statuten art. 3 lid1)
De gemeente Almelo heeft de wettelijke zorgplichttaak op
het gebied van afval en reiniging. Voor de uitvoering van de
afvalinzameling en een aantal andere nevenwerkzaamheden,
zoals gladheidbestrijding, wordt de uitvoering gedaan door
Twente Milieu. Er is een openbaar belang, maar dit kan
inmiddels ook door het particuliere bedrijfsleven worden
gewaarborgd. Het is daarom geen exclusieve publieke taak
meer.
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie
7.3 afval
7.4 milieubeheer
Gemeenten: Almelo (16,7%), Enschede (36,9%), Hengelo
(20,2%), Hof van Twente (8,3%), Losser (5,4%), Oldenzaal
(7,1%) en Borne (5,4%).
Wethouder Langius is namens de gemeente
vertegenwoordigd in de AvA. De gemeente is niet
vertegenwoordigd in de directie en Raad van commissarissen
(RvC) van Twente Milieu nv.
Beleidsinhoudelijk: wethouder Cornelissen
Eigenaarschap: wethouder Langius
-

Via dienstverleningsovereenkomst.
Via de algemene vergadering van aandeelhouders Twente
Milieu, minimaal twee keer per jaar.
Nog niet bekend
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Ingebracht aandelenkapitaal
Inkoop van diensten

Cogas NV
Vestigingsplaats
Soort
Publiek belang
Doel(en)

Het publieke belang dat wordt behartigd

Relatie met taakveld uit gemeentelijke
programmabegroting

Bestuurlijk belang
Deelnemende partijen
Vertegenwoordiging

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Financieel belang
Belang

Beïnvloedingsmogelijkheden
Door uitoefening opdrachtgeverschap
Door uitoefening eigenaarschap
Beoogd jaar van evaluatie

Almelo
N.V.
De vennootschap heeft ten doel:
de bevordering van de voorziening in de behoefte aan
openbare nutsvoorzieningen, in het bijzonder energie en
drinkwater, alsmede de bevordering van de voorziening in de
behoefte aan andere goederen en diensten in de sector van
de openbare nutsvoorzieningen en het bevorderen van het
deelnemen in en samenwerken met anderen door haar
onmiddellijke of middellijke dochtervennootschappen inzake
ontwikkelingen betreffende informatieoverdracht en
communicatie (artikel 2 van de statuten Cogas Holding NV).
Cogas Energie levert gas, elektriciteit en kabeldiensten aan
consumenten en zakelijke klanten. Cogas is als netbeheerder
voor elektriciteit en gas verantwoordelijk voor een
ononderbroken levering. Ook is Cogas een belangrijke
werkgever in de gemeente Almelo.
0.5 treasury
Het structurele dividend van Cogas is ruim € 2 mln. Dit bedrag
behoort tot de algemene middelen en is daarmee een
belangrijk dekkingsmiddel voor bestuurlijke ambities /
gemeentelijke doelstellingen.
De activiteiten van Cogas zelf dienen geen expliciet publiek
belang en zijn derhalve niet 1:1 te koppelen aan de
gemeentelijke doelstellingen in de programmabegroting.
Gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Hardenberg, Hof van
Twente, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden.
Het bestuursmodel van Cogas (directie + raad van
commissarissen) voorziet niet in vertegenwoordiging van
gemeenten in het bestuur van Cogas. Indirect is invloed
mogelijk door voordracht van één lid van de Raad van
Commissarissen. Wethouder Langius is namens de gemeente
vertegenwoordigd in de algemene vergadering van
aandeelhouders.
Beleidsinhoudelijk: wethouder Cornelissen (duurzaamheid)
Eigenaarschap: wethouder Langius
Ingebracht aandelenkapitaal
Dividend
Omvang van het belang: 22,81 %
N.v.t.
Via een stem in de algemene vergadering van
aandeelhouders Cogas
Nog niet bekend
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Vitens NV (aandeel verkocht per 21 december 2017)
Vestigingsplaats
Soort
Partij is verbonden sinds
Publiek belang
Doel(en)

Het publieke belang dat wordt behartigd

Relatie met taakveld uit gemeentelijke
programmabegroting
Bestuurlijk belang
Deelnemende partijen
Vertegenwoordiging

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Financieel belang
Belang

Beïnvloedingsmogelijkheden
Door uitoefening opdrachtgeverschap
Door uitoefening eigenaarschap
Beoogd jaar van evaluatie

Utrecht
N.V.
2006
De vennootschap heeft ten doel:
de uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf,
daaronder begrepen de winning, productie, transport,
verkoop en distributie van water, alsmede het verrichten van
alles wat met de publieke watervoorziening verband houdt of
daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord.
(statuten artikel 3, lid 1)
In het belang van de volksgezondheid hebben van een
kwalitatief goede drinkwatervoorziening in het
verzorgingsgebied (Overijssel, Gelderland, Friesland, Utrecht
en Flevoland).
0.5 treasury

Provincies en gemeenten in het verzorgingsgebied.
Wethouder Langius is namens de gemeente
vertegenwoordigd in de algemene vergadering van
aandeelhouders.
Beleidsinhoudelijk: wethouder Ten Seldam (water)
Eigenaarschap: wethouder Langius
Ingebracht aandelenkapitaal
Verstrekte lening
Dividend
Omvang van het belang: 0,722 %
N.v.t.
Via een stem in de algemene vergadering van
aandeelhouders van Vitens
Nog niet bekend
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Enexis Holding NV (aandeel verkocht per 21 december 2017)
Vestigingsplaats
Soort
Partij is verbonden sinds
Publiek belang
Doel(en)

Het publieke belang dat wordt behartigd
Relatie met taakveld uit gemeentelijke
programmabegroting
Bestuurlijk belang
Deelnemende partijen

Vertegenwoordiging

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Financieel belang
Belang

Beïnvloedingsmogelijkheden
Door uitoefening opdrachtgeverschap
Door uitoefening eigenaarschap
Beoogd jaar van evaluatie

Rosmalen
N.V.
1999
De vennootschap heeft ten doel:
a. het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van
energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
b. het instandhouden, (doen) beheren, (doen) exploiteren
en (doen) uitbreiden van distributie- en transportnetten
met annexen voor energie;
c. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de
Elektriciteitswet 1998 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en
de Gaswet (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) zijn
toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;
d. het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere
operationele en ondersteunende activiteiten.
(statuten artikel 2, lid 1)
Een veilige, betrouwbare en duurzame energievoorziening.
0.5 treasury

Provincies en gemeenten in het verzorgingsgebied.

Wethouder Langius is namens de gemeente
vertegenwoordigd in de algemene vergadering van
aandeelhouders.
Beleidsinhoudelijk: wethouder Cornelissen (duurzaamheid).
Eigenaarschap: wethouder Langius
Ingebracht aandelenkapitaal
Verstrekte lening
Dividend
Omvang van het belang: 0,216 %
N.v.t.
Via een stem in de algemene vergadering van
aandeelhouders Enexis.
Nog niet bekend
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NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats
Soort
Partij is verbonden sinds
Publiek belang
Doel(en)

Den Haag
N.V.
1914

Het publieke belang dat wordt behartigd

De BNG, opgericht in 1914, is de bank van de overheid en
voor het maatschappelijk belang. De BNG voorziet in zo
goedkoop mogelijke financiële dienstverlening en biedt zo
toegevoegde waarde aan haar aandeelhouders en de
Nederlandse publieke sector. De BNG is de 'bankier ten
dienste van overheden', zoals gemeenten, provincies,
gemeenschappelijke regelingen, politieregio's en met
overheden verbonden instellingen en bedrijven op het
terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en
gezondheidszorg.
0.5 treasury

Relatie met taakveld uit gemeentelijke
programmabegroting
Bestuurlijk belang
Deelnemende partijen

Vertegenwoordiging

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Financieel belang
Belang
Beïnvloedingsmogelijkheden
Door uitoefening opdrachtgeverschap
Door uitoefening eigenaarschap
Beoogd jaar van evaluatie

De vennootschap heeft ten doel:
de uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van
overheden.
(statuten artikel 2, lid 1)

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend
overheden. De Staat is houder van de helft van de
aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten,
provincies en een hoogheemraadschap.
Wethouder Ten Seldam is namens de gemeente
vertegenwoordigd in de algemene vergadering van
aandeelhouders.
Beleidsinhoudelijk: wethouder Langius (financiën)
Eigenaarschap: wethouder Ten Seldam
-

Via afname financiële dienstverlening
Via een stem in de algemene vergadering van
aandeelhouders BNG
Nog niet bekend
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Ingebracht aandelenkapitaal
Dividend

NV Industriegebouw Maatschappij (IGM)
Vestigingsplaats
Soort
Partij is verbonden sinds
Publiek belang
Doel(en)

Het publieke belang dat wordt behartigd
Relatie met taakveld uit gemeentelijke
programmabegroting
Bestuurlijk belang
Deelnemende partijen

Almelo
N.V.
1949 (jaar van oprichting door gemeente Almelo)
De vennootschap heeft ten doel:
het bevorderen van de economische ontwikkeling in de
gemeente Almelo door het stichten van bedrijfsgebouwen,
het kopen en verkopen of verhuren van zodanige gebouwen
of gedeelten daarvan aan ondernemingen, en voorts al
datgene wat daarmee is de ruimste zin van het woord
verband houdt.
(statuten artikel 2, lid 1a)
Het stimuleren van de economische ontwikkeling en
werkgelegenheid in Almelo.
3.1 economische ontwikkeling

Gemeente Almelo

Vertegenwoordiging

Wethouder Ten Seldam is namens de gemeente
vertegenwoordigd in de algemene vergadering van
aandeelhouders.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Beleidsinhoudelijk: wethouder Langius (vastgoed) en
wethouder Cornelissen (werkgelegenheid en economie)
Eigenaarschap: wethouder Ten Seldam

Financieel belang
Belang
Beïnvloedingsmogelijkheden
Door uitoefening opdrachtgeverschap
Door uitoefening eigenaarschap
Beoogd jaar van evaluatie

-

Als enig aandeelhouder, via een stem in de algemene
vergadering van aandeelhouders IGM
2017
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Verstrekte lening

Twence Holding BV
Vestigingsplaats
Soort
Publiek belang
Doel(en)

Het publieke belang dat wordt behartigd

Relatie met taakveld uit gemeentelijke
programmabegroting
Bestuurlijk belang
Deelnemende partijen

Vertegenwoordiging
Verantwoordelijk portefeuillehouder
Financieel belang
Belang

Beïnvloedingsmogelijkheden
Door uitoefening opdrachtgeverschap
Door uitoefening eigenaarschap
Beoogd jaar van evaluatie

Enschede
B.V.
De vennootschap heeft ten doel:
het vanuit de zorgtaak van deelnemende overheden
beheren en exploiteren van milieuvoorzieningen en het
verlenen van diensten op het gebied van
milieubeheersing in het algemeen en het bewerken en
verwerken van huishoudelijk afval en bedrijfsafval in het
bijzonder;
het produceren en leveren van (duurzame) energie en
secundaire grondstoffen;
het deelnemen in, het voeren van beheer over, het
verlenen van diensten aan en het financieren van andere
ondernemingen en vennootschappen, alsmede al
hetgeen met een en ander verband houdt of daarvoor
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
(statuten artikel 3, lid 1)
Terugwinning van grondstoffen en energie uit afval door
duurzame en betaalbare verwerking van afval en bevordering
van de samenwerking op het gebied van innovatief
afvalbeleid (circulaire economie).
7.3 afval
7.4 milieubeheer
Regio Twente, Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen en de
veertien Twentse gemeenten.
Wethouder Langius is vertegenwoordigd in de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Beleidsinhoudelijk: wethouder Cornelissen (afval)
Eigenaarschap: wethouder Langius (financiën)
Inkoop van diensten
Dividend
Verstrekte garanties
Omvang van het belang: 11,18 %
Via een dienstverleningsovereenkomst
Via een stem in de algemene vergadering van
aandeelhouders Twence
Heroverweging aandeelhouderschap in 2017.
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Stadstoezicht Almelo BV
Vestigingsplaats
Soort
Partij is verbonden sinds
Publiek belang
Doel(en)

Het publieke belang dat wordt behartigd
Relatie met taakveld uit gemeentelijke
programmabegroting
Bestuurlijk belang
Deelnemende partijen

Vertegenwoordiging

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Financieel belang
Belang
Beïnvloedingsmogelijkheden
Door uitoefening opdrachtgeverschap
Door uitoefening eigenaarschap
Beoogd jaar van evaluatie

Almelo
B.V.
1999
De vennootschap heeft ten doel:
zich bij voortduring maximaal in te zetten om de overlast in
de binnenstad van de gemeente Almelo en in overige
aangewezen gebieden tot een minimum te beperken. Zij
tracht dit doel te bereiken door het uitoefenen van
preventief toezicht, het snel en doeltreffend optreden en het
exploiteren van voorzieningen, alles in de meest ruime zin
des woords.
(statuten artikel 2, lid1)
Toezicht in de openbare ruimte en exploitatie van het betaald
parkeren in Almelo
1.2 openbare orde en veiligheid
2.2 parkeren
Gemeente Almelo

Wethouder Langius is vertegenwoordigd in de algemene
vergadering van aandeelhouders. De gemeente is niet
vertegenwoordigd in de directie en raad van commissarissen.
Beleidsinhoudelijk: Burgemeester Gerritsen (openbare orde
en veiligheid) en wethouder Ten Seldam (parkeren).
Eigenaarschap: wethouder Langius
-

Via een dienstverleningsovereenkomst
Als enig aandeelhouder in de algemene vergadering van
aandeelhouders Stadstoezicht Almelo
Nog niet bekend

9
Intern-62211

Ingebracht aandelenkapitaal (100%)
Dividend

Sportbedrijf Almelo BV
Vestigingsplaats
Soort
Partij is verbonden sinds
Publiek belang
Doel(en)

Het publieke belang dat wordt behartigd

Relatie met taakveld uit gemeentelijke
programmabegroting
Bestuurlijk belang
Deelnemende partijen
Vertegenwoordiging

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Financieel belang
Belang

Beïnvloedingsmogelijkheden
Door uitoefening opdrachtgeverschap
Door uitoefening eigenaarschap
Beoogd jaar van evaluatie

Almelo
B.V.
1999 (jaar van oprichting)
De vennootschap heeft ten doel:
het exploiteren van (sport)accommodaties in en rond de
gemeente Almelo en het stimuleren van sportdeelname en
maatschappelijke participatie voor maximale sportbeleving
en een gezonde levensstijl van de inwoners van de gemeente
Almelo en omgeving op een financieel en economisch
verantwoorde wijze.
(Statuten artikel 2, lid 1a)
De gemeente Almelo vindt het van belang zoveel mogelijk
mensen binnen de gemeente te stimuleren om deel te
nemen aan sportief bewegen en hen in de gelegenheid te
stellen dit te doen in adequate sportaccommodaties. Vanaf
1999 heeft de gemeente door een verzelfstandiging haar
verantwoordelijkheid voor de exploitatie en het beheer van
diverse sportaccommodaties overgedragen aan
Sportaccommodaties Almelo BV. De gemeente Almelo is enig
aandeelhouder van het sportbedrijf.
5.1 sportbeleid en activering
5.2 sportaccommodaties
Gemeente Almelo
Wethouder Langius is namens de gemeente
vertegenwoordigd in de algemene vergadering van
aandeelhouders.
Beleidsinhoudelijk: wethouder Ten Seldam (sport)
Eigenaarschap: wethouder Langius
-

Via subsidieovereenkomst/prestatiecontract
Als enig aandeelhouder in de algemene vergadering van
aandeelhouders Sportbedrijf Almelo
Nog niet bekend
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Ingebracht aandelenkapitaal (100%)
Verstrekte subsidie
Verstrekte lening

Soweco
Vestigingsplaats
Soort
Partij is verbonden sinds
Publiek belang
Doel(en)

Het publieke belang dat wordt behartigd

Relatie met taakveld uit gemeentelijke
programmabegroting
Bestuurlijk belang
Deelnemende partijen

Vertegenwoordiging

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Financieel belang
Belang
Beïnvloedingsmogelijkheden
Door uitoefening opdrachtgeverschap
Door uitoefening eigenaarschap
Beoogd jaar van evaluatie

Almelo
Gemeenschappelijke regeling
1998
De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel:
Namens de in de regeling deelnemende gemeenten op een
zo doelmatig en doeltreffend mogelijke wijze geven van
uitvoering aan de Wsw en de ter harer uitvoering genomen
besluiten, uitgezonderd het wachtlijstbeheer en het begeleid
werken, alsmede het op grond van separaat tussen één of
meer der deelnemende gemeenten en de naamloze
vennootschap “Soweco” gesloten overeenkomsten fungeren
als mens-ontwikkelbedrijf in het kader van de activering van
personen, die – anders dan als geïndiceerden op grond van
de Wsw – een grote afstand hebben tot de reguliere
arbeidsmarkt.
Soweco N.V. is in het bezit van de gemeenschappelijke
regeling SOWECO waarin de gemeenten Almelo,
Hellendoorn, Twenterand, Tubbergen, Wierden en RijssenHolten deelnemen.
Soweco NV is primair opgericht om taken die voortvloeien uit
de Wet sociale werkvoorziening te vervullen. De gemeenten
hebben zich verplicht om de taken Beschut Werken en
Detacheringen door SOWECO NV uit te laten voeren. Andere
taken uit de Wsw kunnen de gemeenten bij SOWECO
beleggen, maar dat valt niet onder de GR en is niet verplicht.
6.4 begeleide participatie

Gemeenten: Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten,
Tubbergen, Twenterand en Wierden.
Wethouder Cornelissen en Langius zijn vertegenwoordigd in
het algemeen bestuur van Soweco. Wethouder Cornelissen is
tevens lid van het dagelijks bestuur.
Wethouder Cornelissen
-

Via een stem in het algemeen bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Soweco
Nog niet bekend
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Inkoop
Exploitatiebijdrage

Regio Twente
Vestigingsplaats
Soort
Partij is verbonden sinds
Publiek belang
Doel(en)

Het publieke belang dat wordt behartigd

Relatie met taakveld uit gemeentelijke
programmabegroting

Bestuurlijk belang
Deelnemende partijen

Vertegenwoordiging

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Financieel belang
Belang
Beïnvloedingsmogelijkheden
Door uitoefening opdrachtgeverschap
Door uitoefening eigenaarschap
Beoogd jaar van evaluatie

Enschede
Gemeenschappelijke regeling
1995
Regio Twente heeft tot doel, met inachtneming van hetgeen
in deze regeling is bepaald, die belangen te behartigen, welke
verband houden met een evenwichtige en harmonische
ontwikkeling van zijn rechtsgebied.
2. Ter verwezenlijking van het in het eerste lid genoemde
doel behartigt Regio Twente de (Twentse) belangen op de
volgende terreinen:
basispakket
a. Publieke gezondheid, onder de naam GGD Twente;
b. Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning;
c. Sociaaleconomische structuurversterking;
d. Recreatieve voorzieningen;
e. Bovengemeentelijke belangenbehartiging;
vrijwillige samenwerking
g. Faciliteren, coördineren en afstemmen gemeentelijke
aangelegenheden;
h. Bedrijfsvoering.
(Art. 4 uit de gewijzigde Regeling Regio Twente)
Regio Twente is het samenwerkingsverband van de veertien
Twentse gemeenten. Regio Twente voert taken uit op het
gebied van GGD/gezondheid, duurzaamheid en ruimtelijke
kwaliteit, economische zaken, recreatie en toerisme en
milieu.
0.1 bestuur
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
3.4 economische promotie
5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie
7.1 volksgezondheid
Gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede,
Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van Twente,
Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en
Wierden.
Wethouder Van Wijk is lid van het algemeen bestuur met als
plaatsvervanger wethouder Cornelissen.
Op basis van verlengd lokaal bestuur zijn collegeleden in de
hoedanigheid van portefeuillehouder ook vertegenwoordigd
in de portefeuillehoudersoverleggen van Regio Twente.
-

Via vertegenwoordiging in diverse portefeuillehoudersoverleggen van de Regio Twente
Via een stem in de regioraad
Nog niet bekend
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Inkoop
Exploitatiebijdrage

Twentebedrijf (opgeheven per 1 januari 2018)
Vestigingsplaats
Soort
Partij is verbonden sinds
Publiek belang
Doel(en)

Het publieke belang dat wordt behartigd

Relatie met taakveld uit gemeentelijke
programmabegroting
Bestuurlijk belang
Deelnemende partijen

Vertegenwoordiging

Verantwoordelijk portefeuillehouder
Financieel belang
Belang

Enschede
Gemeenschappelijke regeling
2016
Het doel van deze regeling is om, met inachtneming van de
autonomie van de deelnemers, door middel van
samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en
uitvoering, kwaliteits-, schaal- en efficiëntievoordelen te
behalen waardoor de deelnemers beter in staat zijn zich te
focussen op hun kerntaken.
Het te behartigen belang richt zich op de sturing en
beheersing van ondersteunende processen (bedrijfsvoering)
en uitvoeringstaken van de deelnemers.
(Art. 4 uit de gemeenschappelijke regeling Twentebedrijf)
Het Twentebedrijf is een gemeenschappelijke regeling van de
Twentse gemeenten en Regio Twente met als doel
samenwerkingen op het gebied van bedrijfsvoering.
0.1 bestuur

Regio Twente en de gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland,
Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van
Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen,
Twenterand en Wierden.
Wethouder Van Wijk is lid van het bestuur met als
plaatsvervanger wethouder Cornelissen.
Wethouder van Wijk (regionale samenwerking)
Wethouder Cornelissen (bedrijfsvoering)
-

Inkoop (dienst Kennispunt)
Exploitatiebijdrage (overhead)

Beïnvloedingsmogelijkheden
Door uitoefening opdrachtgeverschap

Via vertegenwoordiging in bestuurlijk overleg Twentebedrijf.

Door uitoefening eigenaarschap
Beoogd jaar van evaluatie

Via vertegenwoordiging in bestuurlijk overleg Twentebedrijf.
Nog niet bekend
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Euregio
Vestigingsplaats
Soort
Partij is verbonden sinds
Publiek belang
Doel(en)

Het publieke belang dat wordt behartigd
Relatie met taakveld uit gemeentelijke
programmabegroting
Bestuurlijk belang
Deelnemende partijen

Gronau
Gemeenschappelijke regeling
2016
Volgens haar statuten verricht de Euregio ten behoeve van
haar leden de volgende taken:
bevordering, ondersteuning en coördinatie van de
regionale grensoverschrijdende samenwerking (bijv.
stimulering van schoolpartnerschappen, ondersteuning
leveren aan afstemmingsprocessen op het gebied van
hoogwaterbescherming en acute zorg, coördinatie van
gezamenlijke ontwikkelingsplannen zoals de
verkeerscorridor Amsterdam-Berlijn);
ontwikkeling en uitvoering van grensoverschrijdende
programma’s en projecten met inbegrip van het
verwerven en het beheer van daarvoor noodzakelijke
subsidiemiddelen (bijv. project “Toerismemarketing in de
grensregio”, “Mechatronica voor MKB”);
adviesverlening aan haar leden en aan burgers,
ondernemers, samenwerkingsverbanden, overheden en
andere instellingen op het gebied van
grensoverschrijdende kwesties (bijv. werken in het
buurland);
behartiging van de gezamenlijke belangen van haar leden
tegenover internationale, nationale en andere
instellingen (bijv. invoering van tolheffing in Duitsland,
leren van de taal van het buurland);
uitvoering van beheerstaken voor het EUsubsidieprogramma INTERREG in het EUREGIO-gebied
(INTERREG-programmamanagement).
De Euregio voert ten behoeve van haar leden een veelheid
aan grensoverschrijdende taken uit.
0.1 bestuur

Verantwoordelijk portefeuillehouder

In totaal 129 Nederlandse en Duitse gemeenten, steden en
(Land-)Kreise uit de deelgebieden Vechtdal, regio Twente,
regio Achterhoek, de Landkreise Graf-schaft Bentheim,
Emsland en Osnabrück, de steden Osnabrück en Münster en
de Kreise in het Münsterland.
Als lid van het dagelijks bestuur van de Euregio: wethouder
Cornelissen.
Voor het Algemeen Bestuur van de Euregio zijn benoemd:
raadslid Hümmels met als plaatsvervanger raadslid Gerritsen,
raadslid Stam met als plaatsvervanger raadslid Gelici,
burgemeester Gerritsen met als plaatsvervanger wethouder
Langius en wethouder Van Wijk met als plaatsvervanger
wethouder Ten Seldam.
Burgemeester Gerritsen

Financieel belang
Belang

-

Vertegenwoordiging
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Exploitatiebijdrage

Beïnvloedingsmogelijkheden
Door uitoefening opdrachtgeverschap
Door uitoefening eigenaarschap
Beoogd jaar van evaluatie

Via vertegenwoordiging in het dagelijks- en algemeen
bestuur van de Euregio
Via een stem in de Euregioraad
Nog niet bekend

15
Intern-62211

Veiligheidsregio Twente (VRT)
Vestigingsplaats
Soort
Partij is verbonden sinds
Publiek belang
Doel(en)

Het publieke belang dat wordt behartigd

Relatie met taakveld uit gemeentelijke
programmabegroting
Bestuurlijk belang
Deelnemende partijen

Enschede
Gemeenschappelijke regeling
2010
De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel:
De brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing
en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
met behoud van lokale verankering bestuurlijk en
operationeel op regionaal niveau te integreren teneinde een
doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren,
mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding.
Veiligheidsregio Twente (VRT) is opgericht per 1 januari 2011
en is het samenwerkingsverband van hulpverleningsdiensten
en de veertien Twentse gemeenten. Met ingang van 1 januari
2013 is daar de brandweer Twente bijgekomen. De
samenwerking is gestoeld op de Wgr. De VRT voert de bij wet
opgedragen taken uit op het gebied van brandweerzorg,
rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en rampen en handhaving van
de openbare orde en veiligheid.
1.1 crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede,
Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van Twente,
Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en
Wierden.
Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Twente is
samengesteld uit alle burgemeesters van de deelnemende
gemeenten. Het dagelijks bestuur bestaat uit de vijf
burgemeesters die een cluster vertegenwoordigen.
Burgemeester Gerritsen is lid van zowel het dagelijks als het
algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente.
Burgemeester Gerritsen (openbare orde en veiligheid)

Financieel belang
Belang

-

Beïnvloedingsmogelijkheden
Door uitoefening opdrachtgeverschap
Door uitoefening eigenaarschap
Beoogd jaar van evaluatie

Via een stem in het dagelijks bestuur van de VRT
Via een stem in het algemeen bestuur van de VRT
Nog niet bekend

Vertegenwoordiging
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Exploitatiebijdrage

Gemeentelijk belastingkantoor Twente (GBT)
Vestigingsplaats
Soort
Partij is verbonden sinds
Publiek belang
Doel(en)

Het publieke belang dat wordt behartigd

Relatie met taakveld uit gemeentelijke
programmabegroting

Bestuurlijk belang
Deelnemende partijen

Vertegenwoordiging

Hengelo
Gemeenschappelijke regeling
2013
De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel:
Het uitvoeren van taken op het gebied van heffing en inning
van gemeentelijke belastingen, door:
heffing en invordering van belastingen en rechten;
uitvoering van kwijtschelding;
uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken,
waaronder tevens wordt begrepen de administratie van
vastgoedgegevens en het verstrekken van
vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden.
Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) is een
samenwerkingsverband van de gemeenten Almelo, Borne,
Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser en Oldenzaal, die
taken uitvoert op het gebied van heffing en inning van
gemeentelijke belastingen.
0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet-woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
Gemeenten: Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen,
Hengelo, Losser, Oldenzaal.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Wethouder Langius vertegenwoordigt Almelo in het
algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het GBT.
Wethouder Langius (belastingen)

Financieel belang
Belang

-

Beïnvloedingsmogelijkheden
Door uitoefening opdrachtgeverschap
Door uitoefening eigenaarschap
Beoogd jaar van evaluatie

Via een stem in het dagelijks bestuur van het GBT
Via een stem in het algemeen bestuur van het GBT
Nog niet bekend
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Exploitatiebijdrage

Stadsbank Oost Nederland (SON)
Vestigingsplaats
Soort
Partij is verbonden sinds
Publiek belang
Doel(en)

Het publieke belang dat wordt behartigd

Relatie met taakveld uit gemeentelijke
programmabegroting
Bestuurlijk belang
Deelnemende partijen

Vertegenwoordiging
Verantwoordelijk portefeuillehouder

Enschede
Gemeenschappelijke regeling
2002
De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel:
Een, zowel vanuit een bedrijfseconomische alsook
maatschappelijke optiek bezien, verantwoord pakket van, al
dan niet, financiële dienstverlening aan te bieden aan, in het
bijzonder, de ingezetenen in haar rechtsgebied.
De Stadsbank is een gemeentelijke kredietbank als bedoeld in
de Wet op het consumenten krediet. Met als doel de
financiële weerbaarheid en redzaamheid van huishoudens te
bevorderen. Hiermee ondersteunt de Stadsbank Oost
Nederland de aangesloten gemeenten bij haar gemeentelijke
armoede- en minimabeleid.
Dit doet zij door middel van het aanbieden van:
• kredieten tegen (met het oog op de Fido-doelgroep)
verantwoorde rentepercentages;
• budgetbeheer ter ondersteuning van de stabiliteit van de
financiële huishouding, zodat (verdere) verschulding kan
worden voorkomen;
• minnelijke schuldhulpverlening ter voorkoming van
maatschappelijke uitval en ter ondersteuning van de reintegratie op de arbeidsmarkt;
• bewindvoering in het kader van de Faillissementswet als
verlengstuk van de minnelijke schuldhulpregeling;
preventie- en voorlichtingsactiviteiten gericht op het
voorkomen van financiële instabiliteit en verschulding bij
risicogroepen (met name jongeren en huishoudens met een
laag inkomen).
6.71 maatwerkdienst-verlening 18+

Gemeenten Aalten, Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst,
Dinkelland, Enschede, Groenlo-Lichtenvoorde, Haaksbergen,
Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Lochem, Losser,
Montferland, Oldenzaal, Oude IJsselstreek, Rijssen-Holten,
Tubbergen, Twenterand, Wierden en Winterswijk.
Wethouder Cornelissen is lid van het dagelijks bestuur en
algemeen bestuur van Stadsbank Oost Nederland.
Beleidsinhoudelijk: wethouder Cornelissen (sociale zaken) en
wethouder Langius (financiën)
Eigenaarschap: wethouder Cornelissen

Financieel belang
Belang

-

Beïnvloedingsmogelijkheden
Door uitoefening opdrachtgeverschap
Door uitoefening eigenaarschap
Beoogd jaar van evaluatie

Via een stem in het dagelijks bestuur van SON
Via een stem in het algemeen bestuur van SON
Nog niet bekend
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Exploitatiebijdrage

Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)
Vestigingsplaats
Soort
Partij is verbonden sinds
Publiek belang
Doel(en)

Enschede
Gemeenschappelijke regeling
1972

Het publieke belang dat wordt behartigd

Het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) is een
gemeenschappelijke regeling waaraan 13 gemeenten in
Twente en de Achterhoek deelnemen. De gemeenten hebben
elk een financieel en bestuurlijk belang in het OLCT. Het OLCT
is opgericht om de inwoners een keuzemogelijkheid te
bieden tussen begraven en cremeren. Wettelijk gezien is
cremeren geen publieke taak, maar er zijn gronden om
cremeren als activiteit in het kader van publiek belang te
beschouwen.
7.5 begraafplaatsen en crematoria

Relatie met taakveld uit gemeentelijke
programmabegroting
Bestuurlijk belang
Deelnemende partijen

Vertegenwoordiging
Verantwoordelijk portefeuillehouder

De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel:
Het stichten en exploiteren van één of meer crematoria.

Gemeenten: Almelo, Berkelland, Borne, Dinkelland,
Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser,
Oldenzaal, Tubbergen en Wierden.
Wethouder Ten Seldam is zowel lid van het dagelijks als het
algemeen bestuur van het OLCT
Beleidsinhoudelijk: wethouder Ten Seldam
Eigenaarschap: wethouder Ten Seldam

Financieel belang
Belang

-

Beïnvloedingsmogelijkheden
Door uitoefening opdrachtgeverschap
Door uitoefening eigenaarschap
Beoogd jaar van evaluatie

Via een stem in het dagelijks bestuur van het OLCT
Via een stem in het algemeen bestuur van het OLCT
Nog niet bekend
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Dividend

Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)
Vestigingsplaats
Soort
Partij is verbonden sinds
Publiek belang
Doel(en)

Het publieke belang dat wordt behartigd
Relatie met taakveld uit gemeentelijke
programmabegroting
Bestuurlijk belang
Deelnemende partijen
Vertegenwoordiging

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Almelo
Gemeenschappelijke regeling
2004
De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel:
Het ontwikkelen, realiseren, exploiteren en beheren van een
regionaal bedrijventerrein gelegen te Almelo, ten tijde van de
vaststelling van de regeling bruto groot ongeveer 180
hectare.
Voorzien in de behoefte, ruimtevraag van grote bedrijven
naar kavels van 2 hectare en meer.
3.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur

Provincie Overijssel en de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo
en Enschede
Wethouder Cornelissen en wethouder Langius zijn namens de
gemeente vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Wethouder Langius is lid van het dagelijks bestuur.
Beleidsinhoudelijk: wethouder Langius (Grondbedrijf)
Eigenaarschap: wethouder Langius

Financieel belang
Belang

-

Beïnvloedingsmogelijkheden
Door uitoefening opdrachtgeverschap
Door uitoefening eigenaarschap
Beoogd jaar van evaluatie

Via een stem in het dagelijks bestuur van het RBT
Via een stem in het algemeen bestuur van het RBT
Nog niet bekend
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Exploitatiebijdrage

Overige verbonden partijen
Een aantal verbonden partijen onderscheidt zich door een beperkt bestuurlijk en/of financieel belang. Deze
zijn voortgekomen uit de verkoop van aandelen Essent aan RWE uit 2009. Het gaat om de volgende B.V.’s:
- Vordering Enexis B.V.
- Verkoop Vennootschap B.V.
- CBL Vennootschap B.V.
- CSV Amsterdam B.V.
- Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Hierna volgt per B.V. een toelichting op het doel en de taken van de onderneming.
Vordering op Enexis B.V. (aandeel verkocht per 21 december 2017)
Deze vennootschap is in het leven geroepen om de Aandeelhouderslening aan Enexis doelmatig en efficiënt te
kunnen beheren. Deze lening aan het netwerkbedrijf Enexis is in het kader van de Splitsing en de verkoop van
aandelen Essent aan RWE door de Verkopende Aandeelhouders van Essent overgenomen. De lening is, kort
gezegd, ontstaan bij de interne verkoop van de gas- en elektriciteitsdistributienetwerken van Essent.
De primaire taken van Vordering op Enexis B.V. zijn:
- Het beheer van de Aandeelhoudersleningen, zoals het naleven van rechten en verplichtingen, het
incasseren van rente en aflossingen van Enexis Holding.
- Het beheer van het naleven van rechten en verplichtingen, het betalen van rente en aflossingen aan
de Aandeelhouders.
- Begeleiding van de conversie van Aandeelhouderslening en de daaraan verbonden overdracht van
aandelen in Vordering op Enexis B.V. aan mede Aandeelhouders.
Begin 2012 heeft Enexis een beroep gedaan op de mogelijkheid, conform art. 4.2 van de
aandeelhoudersleningsovereenkomst, om een deel van de lening vervroegd af te lossen. Enexis mag in de
periode gelegen tussen één jaar vóór het einde van de looptijd en einde looptijd geheel of gedeeltelijk
vervroegd aflossen. De lening van Enexis bedraagt in totaal 1,8 miljard euro. Hiervan heeft Enexis in 2012 een
eerste tranche van 450 miljoen euro vervroegd afgelost. De tweede tranche van 500 miljoen euro is in 2013
afgelost en de derde tranche van 500 miljoen euro is vervroegd afgelost in 2016. De vierde tevens laatste
tranche van 350 miljoen euro loopt in principe nog tot 2019, maar is in verband met de verkoop van onze
aandelen Enexis op 21 december 2017 vervroegd afgelost.
Verkoop Vennootschap B.V.
Deze vennootschap is in het leven geroepen voor een efficiënte afwikkeling van de rechten en verplichtingen
van de Verkopende Aandeelhouders. Bij overdracht van de aandelen heeft Verkoop Vennootschap daartoe alle
rechten en verplichtingen overgenomen van de Verkopende Aandeelhouders. Voor RWE is deze vennootschap
het centrale aanspreekpunt voor het benaderen van de Aandeelhouders. Verkoop Vennootschap heeft
toegang tot alle transactiedocumentatie, om zo haar taken adequaat te vervullen. Expliciet in de statuten staat
dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vooraf toestemming moet geven aan de bestuurders om
claims onder de Koopovereenkomst af te wikkelen.
De primaire taken van Verkoop Vennootschap zijn de volgende:
- Beheer en afwikkeling van claims van RWE (inclusief CBL-claims) onder de garanties en vrijwaringen
als gevolg van de Koopovereenkomst.
- Beheer van overige rechten en verplichtingen als gevolg van de Koopovereenkomst.
- Beheer van de General Escrow Agreement. Het Escrow Bedrag is een gedeelte van de Koopprijs
(initieel ter hoogte van EUR 800 miljoen). Dit bedrag dient tot zekerheid van verhaal voor RWE,
ingeval van bepaalde betalingsverplichtingen van Verkoop Vennootschap als gevolg van de
Koopovereenkomst. In 2011 is 50% van deze escrow vrijgevallen onder aftrek van de ingediende
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-

-

claims van RWE. Eind juni 2016 zijn RWE en Verkoop Vennootschap BV tot een compromis gekomen
voor de afwikkeling van alle (fiscale) claims en is overgegaan tot liquidatie en uitbetaling aan de
aandeelhouders naar rato van hun belang in Verkoop Vennootschap B.V.
Het functioneren als een van de twee bestuurders (de andere is RWE) van de Stichting Beheer
Maastricht Escrow Fondsen. Deze stichting is juridisch eigenaar van het General Escrow Fonds.
Het toezien op de naleving van de Development Plan Agreement. Hierin staat beschreven hoe RWE en
Essent uitvoering geven aan de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen van Essent. Het gaat
daarbij om de ontwikkeling van energiebronnen, energieopwekking en energie-voorziening.
Aandachtspunten zijn de levenszekerheid, duurzaamheid en beheersing van tarieven.
Het voeren van de huidige procedure tegen de Staat der Nederlanden over de vraag of delen van de
splitsingswetgeving (WON) onverbindend zijn.

CBL Vennootschap B.V.
CBL Vennootschap heeft de Verkopende Aandeelhouders vertegenwoordigd als medebeheerder van het cross
border lease Fonds, naast RWE, Enexis en Essent. Zij vertegenwoordigde de Aandeelhouders in relevante Cross
Border Leases aangelegenheden en fondsen zoals het ASA Risico Fonds. Ook was zij doorgeefluik voor
betalingen namens Aandeelhouders in en uit het CBL Fonds. Nadat in 2011 de laatste cross border leases zijn
beëindigd, heeft de Algemene vergadering van Aandeelhouders op 28 september 2011 besloten het CBL-fonds
vrijwel volledig te laten vrijvallen. Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd en vindt doorbetaling
plaats aan de aandeelhouders naar rato van hun belang in CBL Vennootschap B.V.
CSV Amsterdam B.V.
In februari 2008 zijn Essent en Essent Nederland B.V., met toestemming van de Aandeelhouders, een
procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden. Hierin vragen zij ‘een verklaring voor recht’ dat
bepaalde bepalingen van de WON onverbindend zijn. Essent is van mening dat de Aandeelhouders schade
lijden als gevolg van de splitsing. Eenzelfde procedure wordt gevoerd door de andere grote energiebedrijven
(Delta, Nuon en Eneco). Inmiddels heeft de Rechtbank in ‘s-Gravenhage de vordering van Essent en Essent
Nederland B.V. afgewezen. Essent en Essent Nederland B.V. hebben echter hoger beroep tegen deze uitspraak
ingesteld. De juridische procedure valt buiten de verkoop van Essent en is niet door RWE overgenomen.
Afhankelijk van deze definitieve uitspraak wordt bepaald of de Verkopende Aandeelhouders een nieuwe
procedure starten voor een vergoeding van de geleden schade als gevolg van de splitsingwet. De eventuele
procedure voor de vordering op de staat is gebundeld via Claim Staat Vennootschap B.V. Totdat de rechter
uitspraak doet in hoger beroep is deze B.V. een slapende vennootschap. De primaire taak van Claim Staat
Vennootschap is het voeren van een schadevergoedingsprocedure tegen de Staat der Nederlanden namens de
Aandeelhouders.
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Deze vennootschap was oorspronkelijk opgericht om de verkoop van aandelen EPZ (o.a. eigenaar van
kerncentrale Borssele) te faciliteren en het toezicht op het openbaar belang te borgen door naleving van
publiek- en privaatrechtelijke regelgeving, zoals de Kernenergiewet, diverse vergunningen en het Borsseleconvenant van 2006 tussen Staat, Essent en Delta. Op 30 september 2011 heeft de levering van aandelen EPZ
aan RWE plaatsgevonden. Daarmee is een einde gekomen aan de primaire opdracht van PBE en zal deze
vennootschap tijdelijk (maximaal 8 jaar) de resterende rechten en verplichtingen afwikkelen in het bijzonder,
die voortvloeien uit het Borssele-convenant.
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