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Inleiding
Zowel de Stadt Münster als de zittende aandeelhouders van Twence streven ernaar dat Münster
toetreedt als gewoon aandeelhouder bij Twence. De toezichthouder in Nordrhein-Westfalen, het
Kommunalaufsicht, heeft echter aangegeven dat de betrokken gemeenten eerst via een
communale samenwerking een relatie dienen aan te gaan, alvorens het Kommunalaufsicht actief
wil meewerken aan het bewerkstelligen van het aandeelhouderschap van Münster bij Twence.
Wethouder Beintema (Hellendoorn) heeft als voorzitter van de werkgroep Aandeelhouderschap
Münster in het regionaal portefeuillehoudersoverleg aanvang 2018 aangekondigd een werkgroep te
zullen starten om de communale samenwerking te effectueren. Het bijgevoegde concept
collegevoorstel is het voorlopige resultaat van de werkzaamheden van deze werkgroep.

Werkzaamheden ambtelijke werkgroep
De ambtelijke werkgroep is in april 2018 gestart en is sindsdien regelmatig bijeengeweest.
Deelnemers aan deze werkgroep zijn:
Dhr. Haase, gemeente Rijssen-Holten
Mevr. Ten Heuvel, gemeente Enschede
Dhr. Leferink op Reinink, Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Dhr. Nijholt, gemeente Enschede / Losser
Dhr. Wolsink, gemeente Hengelo
Mevr. Oomen, Twence
Dhr. Siebelt, Twence
De ambtelijke werkgroep heeft enkele keren afstemming gezocht met de bestuurlijke trekkers van
het aandeelhouderschap Münster, de wethouders Beintema (Hellendoorn) en Wildschut (Losser).
Twence is weliswaar geen partij in de af te sluiten overeenkomst, maar ondersteunt wel bij de
werkzaamheden die nodig zijn voor de realisatie van de communale samenwerking.
De werkgroep heeft ervoor gezorgd dat er een correcte concept overeenkomst voor de communale
samenwerking tussen de aandeelhoudende gemeenten en Münster tot stand kan komen. Voor de
uitwerking van de diverse juridische vraagstukken is een beroep gedaan op externe juridische
adviseurs.
In mei heeft de werkgroep een bezoek gebracht aan Münster om met vertegenwoordigers van de
stad Münster van gedachten te wisselen over een aantal vraagstukken. Op 30 juli 2018 heeft een
vertegenwoordiging van de werkgroep samen met een delegatie uit Münster de concept
overeenkomst besproken met het Kommunalaufsicht. Het Kommunalaufsicht heeft tijdens die
bijeenkomst laten weten tevreden te zijn met tussenresultaat en vertrouwen te hebben dat de
communale samenwerking tijdig gerealiseerd kan worden. Het Kommunalaufsicht zal de
communale samenwerking pas formeel goedkeuren nadat alle deelnemende gemeenten hun
besluitvormingsproces positief hebben afgerond.
De voortgang van de werkzaamheden van de werkgroep is tussentijds gerapporteerd in het
ambtelijk overleg afval en het portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval. Daarnaast
zijn de juridische aspecten getoetst in het regionaal juridisch overleg.

Doel bijeenkomst 19 september 2018
Tijdens de informele bijeenkomst voor de aandeelhouders van Twence op 19 september 2018
worden de aandeelhouders aan de hand van een concept collegevoorstel in de gelegenheid gesteld
om vragen te stellen aan de werkgroep en suggesties mee te geven. De heer Hasenkamp,
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directeur van de Abfallwirtschaftsbetriebe Münster, is aanwezig om een toelichting te geven op het
besluitvormingsproces in Münster.
Op basis van de suggesties van de aandeelhouders zal de werkgroep het voorliggende concept
collegevoorstel aanpassen, zodat het vervolgens kan worden toegestuurd aan de individuele
gemeenten.

Processtappen
Vanwege het aflopen van een deel van de huidige overeenkomst tussen Münster en Twence is het
van belang dat de communale samenwerking op 1 januari 2019 geëffectueerd is. Aangezien het
Kommunalaufsicht de samenwerking pas formeel kan bekrachtigen nadat de contractpartners de
besluitvorming hierover hebben afgerond en omdat rekening gehouden moet worden met een
verplichte publicatietermijn voorafgaande aan de samenwerking, is het van belang dat de
behandeling van dit onderwerp in de colleges en de gemeenteraden uiterlijk in de periode oktobernovember 2018 plaatsvindt.
Het concept-collegevoorstel is opgesteld als basis voor de besluitvorming in de gemeenten. Daarbij
is ervan uitgegaan dat de colleges het besluit tot het aangaan van de overeenkomst voorleggen
aan de gemeenteraden. Echter iedere gemeente heeft hierin eigen procedureafspraken. Het
concept-collegevoorstel kan worden aangepast aan de eigen gemeentelijke situatie. De inhoud kan
ook worden gebruikt voor een eventueel raadsvoorstel.
De argumenten en de kanttekeningen in het concept-collegevoorstel zijn wat betreft de nummering
gekoppeld aan de beslispunten.
De werkgroep verzoekt de gemeenten de behandeling van dit onderwerp tijdig te agenderen en de
datum waarop dit in het College en (eventueel) de gemeenteraad aan de orde komt door te geven
aan de werkgroep.
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