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Te nemen besluit:
Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de aankoop van 30.969
aandelen Twence Holding B.V. van Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
Het college heeft een voorgenomen besluit genomen om tot aankoop van 30.969
aandelen Twence Holding B.V. van het Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen over te
gaan. Op grond van de artikelen 160 lid 2 en 169 lid 4 van de Gemeentewet heeft de
raad het recht om wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het college.
Voordat het college een definitief besluit neemt.
Argumentatie:
 Bij de discussie over het aandeelhouderschap in Twence hebben wij besloten
aandeelhouder te blijven van Twence omdat wij de taken die Twence uitvoert vinden
passen bij ons publieke taak.
 De verwachting is dat Twence de komende jaren dividend zal blijven uitkeren aan de
aandeelhouders. Als Twence dividend uitkeert is het rendement op dit moment hoger
dan het rendement dat we op andere manieren kunnen genereren op de financiële
markt. Dit sluit aan bij onze doelstellingen om ons geld beter te laten renderen.
 We nemen de aandelen over onder voorwaarde dat er geen leveringsplicht op de
aandelen rust.
 De intrinsieke waarde van de aandelen ligt rond de € 153. Dit is meer dan de prijs die
wij voor de aandelen betalen.
 Twence ontwikkelt zich tot een duurzaamheidsbevorderaar. Door onze aandelen
Twence uit te breiden hebben we meer zeggenschap in Twence en kunnen wij een
grotere rol spelen in deze ontwikkeling. Daarnaast mogen we als aandeelhouder de
duurzaamheidsprestaties van Twence aan onze eigen duurzaamheidsprestaties
toevoegen.
 De verwachting is dat de lening aan de BNG zal worden afgelost. Wanneer dit
gebeurt verliezen we een rente-inkomst en ontstaat een tekort in de begroting. Door
het dividend van Twence kan dit tekort gedeeltelijk worden opgevangen.
Kanttekeningen en risico’s
 Het aandeelhouderschap in Twence vanwege een publiek belang is in principe
niet noodzakelijk. Alle zaken die Twence doet kunnen ook via de markt geregeld
worden. Vanuit dat oogpunt is uitbreiding van het aandeelhouderschap niet
noodzakelijk.
 Op dit moment is het rendement van Twence beter dan het rendement dat we in
de markt kunnen krijgen. Als het rendement op de financiële markten stijgt is de
vraag of het rendement beter blijft.
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Daarnaast is de vraag of het dividend dat Twence uitkeert zeker is. Er zijn veel
ontwikkelingen die het dividend kunnen beïnvloeden. De aandelen kunnen zelfs
hun totale waarde verliezen.
De aankoop van de aandelen vraagt om bijna 4.500.000 euro aan liquide
middelen. Op dit moment is dat meer dan we aan liquide middelen beschikbaar
hebben. Het kan zijn dat we tijdelijk geld moeten lenen om de aandelen ook
daadwerkelijk te kunnen kopen. Dit hangt ook af van, of en wanneer de BNG de
lening die we aan hen hebben verstrekt gaat aflossen.
Door de aankoop van de aandelen Twence worden we één van de grotere
aandeelhouders. Dit vraagt vanuit die rol ook meer commitment.
Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van Vuilverwerkingsbedrijf Noord
Groningen moeten formeel instemmen met de verkoop van de aandelen.
In artikel 9 lid 2 van de statuten van Twence staat dat alle aandeelhouders per
brief geïnformeerd worden over de voorgenomen overdracht van aandelen. De
overdracht kan plaats vinden zodra alle aandeelhouders schriftelijk toestemming
hebben gegeven.

Financiën
De prijs die wij zijn overeengekomen met het Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen is
€ 142,50 per aandeel. In totaal kosten de aandelen € 4.413.083.
Afhankelijk van het moment van levering zullen wij mogelijk een lening af moeten sluiten
om de transactie te kunnen betalen. In eerste instantie zullen we dit bedrag voor een
korte periode lenen. Zoals de markt nu is krijgen we daar zelfs een kleine vergoeding
voor in plaats van dat we daar voor moeten betalen.
Communicatie
Na overdracht van de aandelen communiceren we samen met het Vuilverwerkingsbedrijf
Noord Groningen en mogelijk Twence over de overname.
Initiatief, participatie en rol gemeente
Het Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen heeft zich bij ons gemeld en haar aandelen
aangeboden. Dit heeft in de periode van januari tot maart 2018 geleid tot enkele
gesprekken en onderhandelingen. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen en
gewijzigde inzichten bij Twence over de manier waarop de aandelen konden worden
overgedragen is het proces in maart 2018 opgeschort. Eind 2018 is het proces weer
opgestart.
Planning en evaluatie
Niet van toepassing.
Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.
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De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 maart 2019;
besluit:

geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de aankoop van
30.969 aandelen Twence Holding B.V. van Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
16 april 2019
de griffier,

de voorzitter,
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Geschiedenis
Eind 2017 boden de gemeenten Almelo en Oldenzaal hun aandelen Twence aan aan de
overige aandeelhouders. Wij hebben destijds belangstelling getoond voor deze aandelen.
Kort na het aanbieden van de aandelen door Almelo en Oldenzaal heeft het
Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen zich ook bij ons gemeld. Zij hebben ons toen ook
hun aandelen Twence aangeboden.
Nadat het onderhandelingsproces met Almelo en Oldenzaal was stopgezet, hebben wij
een aantal malen met het Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen gesproken en
onderhandeld over de prijs van de aandelen. Voor het laatst in februari 2018. Destijds is
een bod gedaan van € 140 per aandeel, met het uitzicht op een kleine marge.
Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en een gewijzigd inzicht bij Twence over de
manier waarop de aandelen konden worden overgedragen is het proces daarna
stilgevallen.
Bij de aandeelhoudersvergadering van Twence zijn we weer in gesprek gekomen met het
Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen. Dit heeft geleid tot een nieuwe afspraak waarbij
een finaal bod op tafel is gekomen van € 142,50 per aandeel.
Waarom zouden we aandelen Twence willen kopen?
Een van onze doelstellingen is om ons geld beter te laten renderen. Op dit moment
realiseren we een rendement doordat we geld geleend hebben aan de BNG. Zoals
eerder gemeld is de kans groot dat de lening aan de BNG wordt afgelost door de BNG.
Mogelijk wordt de lening zelfs eerder afgelost dan de 5 jaar die is afgesproken. Dit is
mogelijk omdat er een wijziging in de bronbelasting heeft plaatsgevonden waardoor de
BNG de mogelijkheid heeft vervroegd af te lossen. Dit is echter een beslissing van de
BNG. Als de BNG besluit tot vervroegde aflossing dan vervalt al op korte termijn het
rendement op de lening.
Het aankopen van aandelen Twence maakt het in ieder geval mogelijk om een gedeelte
van het geld dat bij de BNG staat weer te laten renderen.
Naast deze afweging is eerder besloten dat wij de activiteiten die Twence uitvoert passen
binnen onze publieke taak en houden we in ieder geval de mogelijkheid om zowel
huishoudelijk als GFT afval in te besteden bij Twence.
Hoeveel dividend genereerde Twence de afgelopen jaren?
Resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Om een indruk te
geven van de mogelijke opbrengst van de aandelen hebben we de dividend uitkeringen
van de laatste jaren op een rij gezet.
Jaar Dividend Superdividend
2008
2009
2010
2011
2012
2013

83.490
41.318
40.438
43.313
35.740
39.570

139.646
139.646
139.646
139.646
139.646

Dividend per
aandeel

5,85
12,67
12,61
12,81
12,28
12,55
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2014
2015
2016
2017
2018

39.803
39.803
39.803
55.294
79.703

139.646
139.646
139.646
139.646
139.646

12,56
12,56
12,56
13,65
15,36

Positie binnen Twence
Na de aandelen overdracht hebben wij 45.251aandelen Twence. Daarmee worden wij
een van de grotere aandeelhouders van Twence. In onderstaand overzicht is de
verhouding van aandeelhouders weergegeven in de nieuwe situatie.
Enschede
205.467
Hengelo
105.681
Almelo
95.000
Hellendoorn
46.795
Hof van Twente
46.539
Berkelland
45.251
Twenterand
43.909
Oldenzaal
41.804
Rijssen-Holten
36.992
Dinkelland
34.056
Haaksbergen
32.021
Wierden
30.668
Losser
29.607
Borne
27.897
Tubbergen
27.643
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