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Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
Het college besluit de Jaarrekening 2018 voor de raad ter inzage te leggen en de Begroting 2019 van
Twente Milieu N.V vertrouwelijk voor de raad ter inzage te leggen.

Voorgesteld besluit
1. De Jaarrekening 2018 en de Begroting 2019 van Twente Milieu N.V. voor raadsleden van de
gemeente Almelo gedurende veertien dagen ter inzage te leggen bij de raadsgriffie met
inachtneming van de in onderdeel 2. vermelde geheimhouding op de Begroting 2019.
2. Op de voormelde Begroting 2019 van Twente Milieu N.V. geheimhouding op te leggen op basis
van artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 letter g Wet openbaarheid van bestuur.

Inleiding
Recentelijk is vanuit de raad gevraagd om inzicht in de jaarrekening en begroting van Twente Milieu.

Beoogd effect
De gemeenteraad van informatie voorzien inzake de deelneming in verbonden partijen.

Argumenten voor
1.1 Het college voldoet hiermee aan haar informatieplicht.
1.2 De Jaarrekening 2018 en de Begroting 2019 zijn meest recentelijk vastgesteld door de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van Twente Milieu.
2.1 De Begroting 2019 bevat mogelijk concurrentiegevoelige informatie.
Het is in het belang van Twente Milieu N.V. dat de informatie uit de begroting niet openbaar wordt.
Ook enkele andere gemeenten leggen deze stukken daarom onder geheimhouding voor de raad ter
inzage.

Kanttekeningen
N.v.t.

Alternatieven
De begroting en jaarrekening van Twente Milieu niet ter inzage leggen.
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Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht
N.v.t.

Uitvoering
Na het collegebesluit worden de stukken deels onder geheimhouding voor de raad bij de griffie ter
inzage gelegd.

Bijlagen
-

Jaarrekening 2018 Twente Milieu N.V. (INT-68436)
Begroting 2019 Twente Milieu N.V. (INT-68437) (NIET-OPENBAAR)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesinformatie
Intern overleg
N.v.t.

Afstemming met portefeuillehouder
Het voorstel is afgestemd met de wethouders Langius en Van Mierlo. Zij zijn akkoord met het voorstel.

Directie-advies
B&W voorstel standaard

Communicatie over het besluit
In het Raadskompas wordt door de griffie melding gemaakt van de terinzagelegging.
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