Openbaar

Zaaknummer: 36632

Informatienota voor de Gemeenteraad
Antwoord op schriftelijke vragen: Aandeelhouderschap ARN B.V.
Kernboodschap
-GR MARN is aandeelhouder in ARN B.V. en niet de gemeente Wijchen.
-GR MARN heeft ondanks de verkoop van aandelen Regio De Vallei nog evenveel
zeggenschap als aandeelhouder.
-GR MARN gaat op dit moment haar aandelen nog niet verkopen. Maar denkt wel na over
haar rol als aandeelhouder.
-Onbekend is wat de waarde van de aandelen GR MARN is als deze worden verkocht.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)

Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen
1.Heeft de verkoop van de aandelen door Regio De Vallei invloed op de positie van de
MARN als aandeelhouder en zijn er financiële consequenties?
De aandelen zijn door ARN B.V. gekocht en betaald. Dit heeft geen invloed op de
zeggenschap die de GR MARN heeft als aandeelhouder. Alle besluiten in de
aandeelhoudersvergaderingen van ARN wordt genomen met een meerderheid van
twee/derde. Aandelen eigendom van ARN hebben geen stemrecht. Ook heeft aankoop
geen directe financiële gevolgen voor de andere aandeelhouders omdat ARN deze van
haar eigen kapitaal heeft betaald.
2. Is het in de media genoemde bedrag van ruim 1 miljoen euro juist en indien dit niet
het geval is wat moet dit dan zijn?
De aandelen zijn gekocht door ARN B.V. en de prijs die de B.V. betaald heeft is
vertrouwelijke informatie die men niet openbaar wil maken.
3. Is het geschatte bedrag van 380 duizend euro voor Wijchen juist en indien dit niet het
geval is wat moet dit dan zijn?
De GR MARN is de aandeelhouder en de gemeente Wijchen is deelnemer aan deze GR
dus geen zelfstandig aandeelhouder. Als de GR MARN net als Regio De Vallei zou
besluiten om de haar aandelen te verkopen zal eerst de waarde van deze aandelen
moeten worden bepaald. Daarnaast moeten de deelnemende gemeenten aan de GR
MARN afspraken met elkaar maken over de verdeling van de opbrengst van deze
verkoop. Hiervoor is nu in de tekst van de GR MARN geen regeling opgenomen.
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4. Hoeveel dividend heeft Wijchen de afgelopen 5 jaar ontvangen?
De afgelopen 5 jaren heeft GR MARN geen dividend ontvangen.
5. Overweegt de MARN tot verkoop van de aandelen?
Op dit moment niet.
6. Zo nee, waarom niet?
GR MARN denkt wel na over haar rol als aandeelhouder. Dit mede naar aanleiding van de
verkoop van De Vallei van haar aandelen. In opdracht van GR MARN voert Berenschot op
dit moment een onderzoek uit naar de rol die ARN kan spelen in de energietransitie in
het Rijk van Nijmegen. Is het nodig om hiervoor aandeelhouder te zijn of kan het ook
marktpartijen worden overgelaten.
De uitkomsten van dit onderzoek worden betrokken bij de discussie binnen de GR MARN
over het aandeelhouderschap ARN B.V.
7. Is het voor Wijchen mogelijk, indien de MARN de aandelen niet wil verkopen, om haar
percentage aandelen afzonderlijk te verkopen?
Nee dat is niet mogelijk zie de beantwoording bij vraag 3.
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