
6.6 Verbonden partijen 
Voor de uitvoering van een aantal taken heeft de gemeente zich verbonden met andere partijen. 

Tot de verbonden partijen worden volgens het Besluit Begroting en Verantwoording die partijen 

gerekend, waarmee de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Van een 

bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente in de derde partij een zetel in het bestuur heeft, 

dan wel stemrecht in besluitvormende vergaderingen kan uitoefenen.  

Van financieel belang is sprake wanneer de gemeente financieel risico loopt bij faillissement of 

liquidatie van de derde partij. De beleidskaders rondom verbonden partijen liggen vast in de nota 

“Geboeid door verbonden partijen”, door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld 

op 2 oktober 2007. Op 23 april 2013 is een nieuwe Nota Verbonden Partijen vastgesteld, die het 

beleidskader nader aanscherpt. 

6.6.1 Wat willen we bereiken? 
Er zijn uiteenlopende redenen waarom een gemeentelijke taak niet door de gemeente zelf maar 

door een derde rechtspersoon wordt uitgevoerd. Veelal gaat het daarbij om schaalvoordelen, soms 

gaat het om de noodzaak slagvaardig te handelen. Ook de vorm waarin de samenwerking wordt 

gegoten – gemeenschappelijke regeling of publiek private samenwerking – is afhankelijk van de 

aard van de uitbestede taak. Het op afstand plaatsen van de uitvoering van deze taken brengt het 

risico met zich mee dat de democratische controle niet optimaal is. 

Wij willen daarvoor een verbeterde standaardopzet hanteren, die meer dynamisch is en meer 

(sturings)informatie bevat zodat de raad beter op de hoogte kan blijven van de actuele 

ontwikkelingen bij een verbonden partij, waarbij het accent meer komt te liggen op informatie over 

de prestaties, kansen en risico’s en voortgang van verbonden partijen. Het ontwikkelen van een 

dergelijke meer systematische informatievoorziening is een dynamisch proces waarbij de gemeente 

wel afhankelijk is van de kwaliteit van de planning en control producten van de verbonden partij. 

We gebruiken in deze paragraaf de navolgende standaardopzet: 

Verbonden partij Informatie 

1. Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling, privaatrechtelijke rechtspersoon 

of anderszins 

2. Doel Doel van de samenwerking, statutaire doelstelling 

3. Partijen Wie zijn de deelnemende gemeenten, publieke of private 

partijen binnen de verbonden partij? 

4. Bestuurlijk belang Op welke wijze wordt deelgenomen (en wordt er zeggenschap 

uitgeoefend) in Algemeen bestuur, in Dagelijks bestuur, in Raad 

van Toezicht, in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 

in directie, in Raad van Commissarissen? 

5. Financieel belang Wat is de bijdrage van de gemeente in de begroting van de 

verbonden partij, wat is de bijdrage aan het eigen 

vermogen/aandelenkapitaal, welke financiële afspraken gelden 

er? 

6. Prestaties – effecten Aanduiding prestaties. Inzicht in prestaties en effecten voor 

zover het nieuwe beleidsontwikkelingen betreft (domein raad, 

gemeentebegroting) 

7. Voortgang Realiseert de verbonden partij haar aandeel in het onderdeel uit 

de gemeentebegroting (voor zover dit van toepassing is)? Doet 

zij dit binnen de financiële kaders? 

8. Risico’s en kansen Welke risico’s en kansen kunnen zich voordoen? 

9. Ontwikkelingen Welke majeure ontwikkelingen doen zich voor (nationaal, 

regionaal of lokaal)? 

 



6.6.2 Verbonden partijen – Gemeenschappelijke Regelingen 
De gemeente Hengelo neemt deel aan de volgende gemeenschappelijke regelingen: 

 

Regio Twente (gevestigd te Enschede):  

Verbonden partij Informatie 

1. Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

2. Doel (Verplichte) samenwerking op Twents niveau 

3. Partijen 14 Twentse gemeenten 

4. Bestuurlijk belang Hengelo is via wethouder Bron vertegenwoordigd in het Dagelijks 

Bestuur. Daarnaast is één raadslid benoemd tot AB-lid. 

Diverse wethouders participeren in afstemmingsberaden en 

portefeuillehouders overleggen binnen hun aandachtsgebied. 

5. Financieel belang De Gemeente Hengelo draagt volgens de begroting 2016 van Regio 

Twente in 2016 € 3.088.000 bij. In 2015 was dit nog € 3.124.000. 

6. Prestaties – effecten Uitvoeren van taken op terrein van gezondheid en recreatie. 

7. Voortgang Het proces ‘Heroriëntatie gemeentelijke samenwerking in Twente’ 

bepaalt de nieuwe regeling en wat ervoor nodig is om Regio Twente 

voor te bereiden op de toekomst. 

 

8. Risico’s en kansen De regioraad besluit in meerderheid tot extra uitgaven die daarmee 

verplicht zijn voor alle deelnemende gemeenten. 

9. Ontwikkelingen In 2016 gaat de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) 

haar tweede jaar in, krijgt ‘Shared Services netwerk Twente’ (SSNT) 

dat gericht is op ‘werken voor de Twentse overheid’ en 

‘informatiehuishouding zonder belemmeringen’ een plaats in de 

vernieuwde vorm van samenwerking, wordt Kennispunt Twente van 

Almelo, Hengelo, Enschede en Regio Twente geëvalueerd en overige 

werkzaamheden zo efficiënt en effectief mogelijk voortgezet. 2016 is 

het voorlaatste jaar van de ‘Agenda van Twente’ en bijbehorende 

‘Innovatiesprong Twente’ die onze kennisregio duurzaam moet 

versterken. 

 

Beoordeling financiële positie 

Groen = gunstig, geel = neutraal, oranje = matig, rood = slecht, 

wit = nvt   

Weerstandsvermogen     

Schuldpositie     

Reservepositie     

Voorzieningen     

Reservering voor onderhoud     

Garantstellingen    

Rentelasten     

Begroting 2016     

 

Bestuurscommissie Netwerkstad Twente (gevestigd te Enschede):  

Dit is een regeling waarin de gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal en Borne 

participeren. De Bestuurscommissie kent geen eigen begroting. Deze loopt via de Regio Twente. 

Wethouder Bron vertegenwoordigt de gemeente Hengelo. Daarnaast participeren diverse 

wethouders in afstemmingsberaden en portefeuillehouders overleggen binnen hun 

aandachtsgebied. 

 

Veiligheidsregio Twente (gevestigd in Enschede):  

Verbonden partij Informatie 

1. Rechtsvorm Gemeenschappelijke Regeling. 



2. Doel In de Veiligheidsregio Twente (VRT) werken de brandweer, de 

geneeskundige hulpverlening (GHOR), de politie en de 14 

Twentse gemeenten samen aan een veilige regio Twente. 

3. Partijen 14 Twentse gemeenten. 

4. Bestuurlijk belang De burgemeester heeft zitting in het Dagelijks en Algemeen 

Bestuur. 

5. Financieel belang De bijdrage bedraagt € 5.903.000 voor 2016. Dat was in 2015 

€ 5.874.000. 

6. Prestaties – effecten De VRT zet zich in voor effectieve voorbereiding op en 

bestrijding van crises en rampen. De VRT regelt de aanpak 

van grote ongelukken, rampen en crises zoals overstromingen, 

uitbraak van besmettelijke ziektes en terrorisme. 

7. Voortgang Invulling van de bezuinigingen bij de VRT levert vertraging op. 

8. Risico’s en kansen Het Algemeen Bestuur besluit in meerderheid tot extra 

uitgaven waarmee de gemeente Hengelo niet akkoord is. Op 

grond van de gemeenschappelijke regeling moeten alle 

gemeenten meebetalen. Dus de kans bestaat dat Hengelo 

tekorten op de begroting moet incasseren voor extra bijdragen 

voor beleid waarmee de gemeente niet akkoord is. 

9. Ontwikkelingen In de begroting 2016 van de VRT wordt voorgesteld voor de 

doorberekening van de lasten over de 14 gemeenten uit te 

gaan van de Cebeon-norm, deels gelinkt aan het 

gemeentefonds. Dat betekent een licht positief verdeeleffect 

voor Hengelo. Desondanks stijgt de jaarlijkse bijdrage. 

 

Beoordeling financiële positie  

groen = gunstig, geel = neutraal, oranje = matig, rood = slecht, wit = nvt 

Weerstandsvermogen   

Schuldpositie   

Reservepositie   

Voorzieningen   

Gespaard voor onderhoud   

Garantstellingen  

Rentelasten   

Begroting 2016   

Financiële situatie   

 

Euregio (gevestigd in Gronau): 

Verbonden partij Informatie 

1. Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling. 

2. Doel Doel is grensoverschrijdende samenwerking entameren en bevorderen 

en daarvoor de nodige subsidiegelden aantrekken.   

3. Partijen Nederlandse en Duitse gemeenten. 

4. Bestuurlijk belang Twee raadsleden hebben zitting in het Algemeen Bestuur. 

5. Financieel belang Onze bijdrage is 30 cent per inwoner. 

6. Prestaties – effecten O.a. Uitvoering INTERREG programma. 

7. Voortgang  

8. Risico’s en kansen De Euregio is een financieel zeer gezond bestuursorgaan met een 

goede reservepositie. 

9. Ontwikkelingen  

 

Beoordeling financiële positie  

groen = gunstig, geel = neutraal, oranje = matig, rood = slecht, wit = nvt 

Weerstandsvermogen   



Schuldpositie   

Reservepositie   

Voorzieningen   

Gespaard voor onderhoud   

Garantstellingen  

Rentelasten  

Begroting 2016   

Financiële situatie   

 

Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente (SWB), gevestigd in Hengelo 

Verbonden partij Informatie 

1. Rechtsvorm Stichting. 

2. Doel Verzorgt de uitvoering van de sociale werkvoorziening. 

3. Partijen SWB re-integreert voor gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente 

medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij kan SWB 

gebruik maken van eigen werkleerplekken via het werkleerbedrijf. 

4. Bestuurlijk belang Wethouder Ten Heuw heeft zitting in het Dagelijks Bestuur, wethouder 

Elferink in het Algemeen Bestuur. 

5. Financieel belang Voor 2016 wordt een negatief bedrijfsresultaat van € 330.000 

gerekend. Dit kan uit de (nog steeds voldoende aanwezige) reserves 

worden gedekt.  

6. Prestaties – effecten Van jaar tot jaar dalen de omzetten van het SWB, alsmede de 

rijksbijdrage. Dit kan gedeeltelijk worden gecompenseerd met lagere 

(loon)kosten. 

7. Voortgang  

8. Risico’s en kansen De risico’s van het WSW nemen toe als gevolg van steeds 

verdergaande bezuinigingen door het rijk en een lagere toegevoegde 

waarde als gevolg van verslechtering van de economie. Wel kan het 

versterken van de werkgeversbenadering leiden tot hogere marges. 

9. Ontwikkelingen Rijksbezuinigingen. 

 

Beoordeling financiële positie   

groen = gunstig, geel = neutraal, oranje = matig, rood = slecht, wit = nvt 

Weerstandsvermogen   

Schuldpositie 

 Reservepositie   

Voorzieningen 

 Gespaard voor onderhoud 

 Garantstellingen 

 Rentelasten   

Begroting 2016   

Financiële situatie   

 

Stadsbank Oost Nederland (vestiging in Stadskantoor Hengelo) 

Verbonden partij Informatie 

1. Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling, privaatrechtelijke rechtspersoon of 

anderszins. 

2. Doel Doel van de samenwerking, statutaire doelstelling. 

3. Partijen Gemeenten in Twente en de Achterhoek. 

4. Bestuurlijk belang Wethouder Ten Heuw heeft zitting in het Dagelijks Bestuur en het 

Algemeen Bestuur. 

5. Financieel belang Op basis van de verwachte loonkosten en prijsontwikkeling zijn de 

tarieven met 1,38% geïndexeerd. De loonstijging is 1,75%, de 

prijsstijging 0,5%.  



6. Prestaties – effecten Taken: kredietverstrekking, schuldsanering, uitvoering Wet 

Schuldsanering Natuurlijke Personen, bevorderen van spaarzin, geven 

van voorlichting en advies. Als gevolg van de economische situatie 

wordt steeds vaker een beroep gedaan door burgers op deze instelling. 

Dat leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage (gebaseerd op het 

aantal cliënten afkomstig van een gemeente).  

7. Voortgang  

8. Risico’s en kansen De bijdrage kan hoger uitvallen doordat sprake is van een open einde 

regeling. Als extra klanten zich melden draait de gemeente ervoor op. 

Er geldt een tarief per cliënt. De afgelopen jaren is het 

weerstandsvermogen als gevolg van negatieve rekeningresultaten (1,3 

mln in 2014) sterk gedaald, hoewel nog wel boven de eigen norm van 

15% van de personeelskosten. 

 

9. Ontwikkelingen  

 

 

Beoordeling financiële positie   

groen = gunstig, geel = neutraal, oranje = matig, rood = slecht, wit = nvt 

weerstandsvermogen   

schuldpositie 

 reservepositie   

voorzieningen 

 gespaard voor onderhoud 

 garantstellingen 

 rentelasten 

 begroting 2016   

financiële situatie   

 

Openbaar Lichaam Crematoria Twente (vestigingen in Usselo en Almelo) 

Verbonden partij Informatie 

1. Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling. 

2. Doel Exploiteren van crematoria in Twente via BV. 

3. Partijen Twentse en enkele Achterhoekse gemeenten. 

4. Bestuurlijk belang Wethouder Bron is lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks 

Bestuur. De aandelen van Crematoria Twente BV zijn in handen 

van het Openbaar Lichaam. 

5. Financieel belang In 2015 en 2016 wordt naar verwachting geen dividend 

uitgekeerd. 

6. Prestaties – effecten Taken: Het openbaar lichaam bezit de aandelen van Crematoria 

Twente/Oost Nederland BV. De BV heeft tot taak het in stand 

houden en exploiteren van de crematoria in de regio. 

Gemeenten dragen niet bij in de exploitatie, maar ontvangen 

wel een dividend. 

7. Voortgang  

8. Risico’s en kansen Toetreding van buiten kan betekenen dat de winstgevendheid, 

en daardoor het dividend, vermindert of zelfs wegvalt. 

  



9. Ontwikkelingen Het OLCT is de enige aandeelhouder van Crematoria Twente BV. 

Jaarlijks keert Crematoria Twente BV de jaarwinst uit aan het 

OLCT. Deze doet vervolgens op basis van het aantal 

cliënten/crematies een voorschot aan de aangesloten 

gemeenten en een nabetaling in het jaar erop. De strategische 

beleidsplannen van Crematoria Twente BV voorzien in het 

opknappen van de vestigingen in Enschede en Almelo en het 

openen van nieuwe vestigingen in Borne en Oldenzaal. Deze 

worden gefinancierd door vreemd vermogen. Om dat goedkoop 

te kunnen aantrekken moet het eigen vermogen van de BV 

worden versterkt. Dat betekent dat het dividend voor 2015 en 

2016 moet worden gepasseerd. Daarna kan weer een 

bescheiden dividend worden uitgekeerd. 

 

Beoordeling financiële positie   

groen = gunstig, geel = neutraal, oranje = matig, rood = slecht, wit = nvt 

Weerstandsvermogen 

 Schuldpositie 

 Reservepositie 

 Voorzieningen 

 Gespaard voor onderhoud 

 Garantstellingen 

 Rentelasten 

 Begroting 2016   

Financiële situatie   

 

Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (gevestigd in Almelo):  

Verbonden partij Informatie 

1. Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling. 

2. Doel Ontwikkelen van het XL Businesspark in Almelo. 

3. Partijen Gemeentes Hengelo, Enschede en Almelo en de provincie 

Overijssel nemen ieder voor 23% deel, de gemeente Borne voor 

8%. 

4. Bestuurlijk belang Wethouder ten Heuw heeft zitting in het Algemeen Bestuur en 

Dagelijks Bestuur. 

 

5. Financieel belang De herziene grondexploitatie sluit per 1 januari 2015 met een 

tekort van € 19,3 miljoen. Ten opzichte van de grondexploitatie 

per 1 januari 2014 een verslechtering met € 3,8 mln. Ten 

behoeve van het tekort heeft de gemeente een voorziening 

getroffen van € 4,4 miljoen. 

6. Prestaties – effecten  

7. Voortgang Ondernemers wijzen op een voorzichtig economisch herstel en 

oriënteren zich op de mogelijkheden. Daarbij gaat het om zowel 

logistieke als industriële bedrijven. De aanwezigheid van een 

laad- en loskade en de geplande opening van de Combiterminal 

Twente (C.T.T.) spelen daarbij een belangrijke rol. De 

gesprekken met bedrijven hebben momenteel betrekking op een 

groot deel van de kavels in tranche 1 en tranche 3a. De 

verwachting is dat de prognose die naar voren kwam uit het 

onderzoek van Ecorys in 2015 wordt gehaald. 

 

  



8. Risico’s en kansen In het weerstandsvermogen van de gemeente Hengelo zijn 

risico’s opgenomen voor de te onderscheiden exploitaties. Voor 

het RBT is het risico geschat op € 1,9 miljoen. 

9. Ontwikkelingen De herziene grondexploitatiebegroting sluit met een verwacht 

tekort (op basis van netto contante waarde).  

Voornaamste oorzaak: verkoop van percelen duurt langer dan 

verwacht en daardoor lopen de rentekosten op.  

Het DB van het OL RBT doet er alles aan om de vooruitzichten te 

verbeteren, onder meer door de aanleg van een haven en de 

verlaging van de omslagrente als gevolg van verbeterde 

omstandigheden op de geld- en kapitaalmarkt. Toch dit heeft 

niet geleid tot een verbetering van het financiële perspectief. Er 

zijn nog steeds aanmerkelijke risico’s in de verdere ontwikkeling 

en exploitatie. 

 

Beoordeling financiële positie 

groen = gunstig, geel = neutraal, oranje = matig, rood = slecht, wit = nvt 

Weerstandsvermogen   

Schuldpositie   

Reservepositie   

Voorzieningen  

Gespaard voor onderhoud   

Garantstellingen  

Rentelasten   

Begroting 2016   

Financiële situatie   

 

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Twente (GBT) (gevestigd in Hengelo): 

Verbonden partij Informatie 

1. Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling sinds 1 januari 2009. 

2. Doel De gemeentelijke belastingaanslagen, heffingen en retributies op te 

leggen en te innen voor diverse gemeenten. 

3. Partijen Gemeenten Hengelo, Enschede, Borne, Losser, Haaksbergen, Almelo 

en Oldenzaal. 

4. Bestuurlijk belang Deelname in het Algemeen en Dagelijks Bestuur. 

5. Financieel belang Jaarlijkse bijdrage van de gemeente is gerelateerd aan het aantal 

opgelegde aanslagen. In de begroting 2016 van het GBT wordt de 

bijdrage van Hengelo geraamd op € 1.643.000. Voor 2015 was nog € 

1.716.000 geraamd. Voor 2017 wordt een verdere kostenverlaging 

verwacht. 

6. Prestaties – effecten Door de samenwerking worden efficiencyvoordelen behaald, die weer 

terugvloeien naar gemeenten in de vorm van een lagere bijdrage. 

7. Voortgang Er wordt nog niet uitgegaan van toetreders per 2016, wel één 

toetreder per jaar in de daarop volgende jaren. 

8. Risico’s en kansen  

9. Ontwikkelingen Op termijn wellicht een verdere uitbreiding van het aantal 

deelnemende gemeenten. 

 

  



Beoordeling financiële positie 

groen = gunstig, geel = neutraal, oranje = matig, rood 

= slecht, wit = nvt 

Weerstandsvermogen   

Schuldpositie   

Reservepositie   

Voorzieningen  

gespaard voor onderhoud  

Garantstellingen  

Rentelasten  

begroting 2014   

financiële situatie   

 

6.6.3 Verbonden partijen – Verenigingen 
VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) 

Verbonden partij Informatie 

1. Rechtsvorm Vereniging. 

2. Doel Belangenbehartiging van de ruim 400 NL gemeenten. 

3. Partijen Alle Nederlandse gemeenten. 

4. Bestuurlijk belang Hengelo is vertegenwoordigd in diverse commissie en regionale 

organen van de VNG Overijssel. 

5. Financieel belang Jaarlijks moet een contributie van ongeveer € 100.000 worden 

afgedragen, gebaseerd op een bedrag per inwoner. 

6. Prestaties – effecten  

7. Voortgang  

8. Risico’s en kansen Als gevolg van de aankomende bezuinigingen is de bijdrage van 

gemeenten aan de VNG bevroren op het huidige niveau. De VNG heeft 

de tering naar de nering gezet, maar kent nog steeds een gezonde 

reservepositie.  

9. Ontwikkelingen  

 

VEGANN (Vereniging aandeelhouders Essent Noord Nederland) 

De Vegann functioneert als vertegenwoordiger van de belangen van de aandeelhouders van onder 

meer Enexis NV. De Gemeente Hengelo is lid van deze vereniging. Géén vertegenwoordigers in het 

bestuur, vooralsnog géén contributieverplichtingen.  

 

6.6.4 Verbonden partijen – Overige verbonden partijen 
Warmtenet BV i.o. (gevestigd in Hengelo) 

Verbonden partij Informatie 

1. Rechtsvorm BV in oprichting. 

2. Doel Exploiteren van een warmtenet. 

3. Partijen Gemeente Hengelo en Provincie Overijssel. 

4. Bestuurlijk belang Vooralsnog directe aansturing door college en raad. 

5. Financieel belang Ná oprichting BV aandelenkapitaal van € 3,6 miljoen. 

Vòòr oprichting BV gehele investering in WNH (meer dan € 12 

miljoen). Daarnaast is op 24 juni jl. door de gemeenteraad 

besloten om een extra krediet van circa € 14 miljoen 

beschikbaar te stellen.  

6. Prestaties – effecten  

7. Voortgang Aantal aansluitingen groeit langzaam. 

  



8. Risico’s en kansen De risico’s zijn groot. Het grootste risico is een verdere daling 

van de energieprijzen, gevolgd door het achterblijven van het 

aantal aansluitingen. Wanneer de BV een feit is kan de 

gemeente slechts worden aangesproken voor de inbreng in het 

aandelenkapitaal, tot die tijd is de gemeente volledig 

aansprakelijk voor de gedane investeringen. Wanneer het 

warmtenet aan een derde wordt verkocht voor een prijs 

beneden de boekwaarde moet dit verlies onmiddellijk in de 

jaarrekening worden verantwoord. 

9. Ontwikkelingen De BV is nog steeds in oprichting, het is de bedoeling dat de 

oprichting in 2016 daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De raad 

heeft (in juni 2009) de bereidheid uitgesproken om voor een 

bedrag van € 3,57 miljoen euro aandelen aan te houden in de 

BV. Er is geen sprake van ontoelaatbare staatssteun. Na 

aanpassing van de Europese regelgeving omtrent staatssteun 

kon een opgestarte procedure worden geëindigd. 

Nog steeds wordt naarstig gezocht naar een derde partij, die 

risicodragend wil participeren.  

 

Beoordeling financiële positie  

groen = gunstig, geel = neutraal, oranje = matig, rood = slecht, wit = nvt  

Weerstandsvermogen   

Schuldpositie 

 Reservepositie   

Voorzieningen 

 Gespaard voor onderhoud   

Garantstellingen 

 Rentelasten 

 Begroting 2016   

Financiële situatie   

 

WTC (Stichting World Trade Center Twente, gevestigd in Hengelo) 

Verbonden partij Informatie 

1. Rechtsvorm Stichting. 

2. Doel De missie van het World Trade Center (WTC) Twente is het 

bevorderen van internationale activiteiten in haar werkgebied; 

de Euregio. Datzelfde geldt voor uitwisselen van kennis en 

ervaring met het internationaal zakendoen tussen ondernemers, 

overheden en kennisinstellingen in haar werkgebied. 

3. Partijen Diverse overheden en bedrijven. 

4. Bestuurlijk belang Bestuurlijke vertegenwoordiging. 

5. Financieel belang De verstrekte lening is omgezet in een achtergestelde renteloze 

en aflossingsvrije lening. Dat geeft de Stichting weer enige lucht 

op de activiteiten uit te bouwen. 

6. Prestaties – effecten  

7. Voortgang  

8. Risico’s en kansen Grote onzekerheden. 

9. Ontwikkelingen Businessplan. 

 



Beoordeling financiële positie  
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Twente Milieu (vestigingen in Almelo, Enschede en Hengelo) 

Verbonden partij Informatie 

1. Rechtsvorm NV. 

2. Doel Verwerking, scheiding en hergebruik van afval. 

3. Partijen Betreft een samensmelting van gemeentelijke reinigingsdiensten uit 

Almelo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal. In 1997 is het bedrijf 

opgericht, waarbij deze gemeenten aandeelhouder werden. Op 1 

januari 1998 traden de Hof van Twente-gemeenten toe, en in 2013 de 

gemeente Borne, waardoor het bedrijf op dit moment zes 

gemeentelijke aandeelhouders kent.  

4. Bestuurlijk belang De gemeente wordt als aandeelhouder vertegenwoordigd door 

wethouder Elferink. 

5. Financieel belang Pas in 2015 wordt voor het eerst dividend ontvangen uit deze 

participatie. Dat komt omdat de aandeelhouders hebben besloten eerst 

de solvabiliteit om een gewenste niveau van minimaal 30% te 

brengen. Indien de solvabiliteit de 30% overschrijdt wordt in eerste 

instantie gestreefd naar tariefsverlaging. 

6. Prestaties – effecten Twente Milieu zet efficiëncy, lage tarieven en vooral milieubesparende 

maatregelen voorop ten koste van de winstdoelstellingen. Dat 

betekent dat fors geïnvesteerd wordt in afvalinzameling volgens de 

‘ladder van Lansink’. 

7. Voortgang Een nieuw strategisch beleidsplan wordt uitgewerkt. 

8. Risico’s en kansen De gemeente loopt slechts risico op het ingebrachte eigen vermogen. 

9. Ontwikkelingen  
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Gemeenschappelijke regeling Afvalbrengpunt Hengelo 

Regeling tot het medegebruik van het gemeentelijk afvalbrengpunt, oorspronkelijk aangegaan met 

de gemeente Borne en de in de Hof van Twente opgegane gemeenten Ambt en Stad Delden.  

 

NV Wonen Boven Winkels 

Verbonden partij Informatie 

1. Rechtsvorm NV. 

2. Doel Deze NV is na een raadsbesluit van 11 maart 2008 opgericht 

door Woningstichting Welbions en de gemeente Hengelo en 

heeft tot doel het wonen boven winkels te stimuleren om 

daarmee een verbetering van de kwalitatieve uitstraling en de 

leefbaarheid van de binnenstad te bewerkstelligen. 

3. Partijen Gemeente Hengelo en Welbions. 

4. Bestuurlijk belang Wethouder Elferink vervult de rol van aandeelhouder (artikel 2 

Aandeelhoudersovereenkomst 2008). 

5. Financieel belang Er is een startkapitaal van € 1.300.000, waarvan de helft van de 

gemeente Hengelo. Met een gemeentelijke bijdrage van € 

650.000 uit de GSB-middelen. 

6. Prestaties – effecten  

7. Voortgang Onderzoeken of de effectiviteit kan worden vergroot door aan te 

haken bij één of wellicht meerdere van de op economische 

grondslagen gestoelde binnenstadsontwikkelingen.  

8. Risico’s en kansen  

9. Ontwikkelingen  

6.6.5 Verbonden partijen – Deelnemingen 
 

Zowel bij de realisatie en exploitatie van het bedrijventerrein Westermaat Campus als bij de 

planvoorbereiding van het Hart van Zuid, wordt intensief samengewerkt met private partijen. In dit 

kader zijn de volgende rechtspersonen opgericht: 

 

Hart van Zuid 

Verbonden partij Informatie 

1. Rechtsvorm Associatie zonder rechtspersoonlijkheid 

2. Doel Ontwikkeling Hart van Zuid. 

3. Partijen Van Wijnen Groep NV en Gemeente Hengelo. 

4. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiging door verantwoordelijke wethouder. 

5. Financieel belang Gemeente en Van Wijnen delen voor 50% in het resultaat. Hart van 

Zuid staat te boek als een grondcomplex. 

6. Prestaties – effecten Het plan Hart van Zuid levert zowel op (eu)regionaal niveau als op 

nationaal niveau een belangrijke bijdrage aan een duurzame 

versterking van de economische structuur. Daarvoor wordt in de 

Stationsomgeving een internationaal vestigingsmilieu gecreëerd voor 

bedrijven en instellingen gebaseerd op de aanwezige, kansrijke 

kennisintensieve bedrijven, toevoeging van kennisinstituten, vestiging 

van het WTC Twente en verbetering van de bereikbaarheid. De aanleg 

en upgrading van nieuwe en bestaande weginfrastructuur, de 

upgrading van het station, de vernieuwing van het busstation en de 

uitbreiding van accommodaties voor stalling van fietsen en auto’s 

maken van het Centraal Station Twente een (eu)regionaal knooppunt.  

 

 

Het leefmilieu in het zuidelijke stadsdeel wordt duurzaam bevorderd. 

De sociale en ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt, een gedifferentieerd 



woning- en voorzieningenaanbod wordt gerealiseerd en de openbare 

ruimte wordt duurzaam ingericht. 

Op dit moment zijn deze effecten nog niet bereikt omdat de uitvoering 

van diverse deelprojecten gefaseerd ter hand wordt genomen. 

7. Voortgang De ontwikkeling van Hart van Zuid verloopt trager dan was voorzien. 

Samenwerkende partijen Hart van Zuid zijn met elkaar in gesprek over 

een herijking van de samenwerking.  

8. Risico’s en kansen Het risico dat een negatieve boekwaarde blijft staan is onverminderd 

groot. De Gemeente Hengelo heeft hiervoor een voorziening getroffen. 

9. Ontwikkelingen In de vergadering van 26 juni 2003 besloot de raad in te stemmen 

met de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Hart van Zuid met 

Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling B.V. en de Van Wijnen Groep N.V. 

Deze SOK regelt de randvoorwaarden, uitgangspunten en de 

besluitvormingsprocessen, waaronder een langjarige samenwerking, 

die aangegaan kan worden voor de locatieontwikkeling, de 

vastgoedontwikkeling en de vastgoedrealisatie van het 

exploitatiegebied Hart van Zuid. Heijmans trok zich in 2003 terug. Van 

Wijnen Groep N.V. en de gemeente werkten de afgelopen jaren samen 

aan de herontwikkeling van Hart van Zuid.  

Van Wijnen Groep NV en de gemeente zijn op dit moment, onder 

leiding van een onafhankelijke deskundige, met elkaar in gesprek over 

een herijking van de samenwerking.  

Door partijen is aangegeven dat de gekozen organisatiestructuur door 

middel van een projectbureau Hart van Zuid ontmanteld dient te 

worden. Echter, partijen hebben nog geen duidelijke beslissing 

genomen over het vervolg van hun samenwerking in Hart van Zuid. De 

ontmanteling kan pas definitief doorgang vinden op het moment dat 

meer duidelijkheid ontstaat over de wijze waarop de samenwerking 

herijkt wordt.  

 

Bank Nederlandse Gemeenten (gevestigd in Den Haag) 

Verbonden partij Informatie 

1. Rechtsvorm NV. 

2. Doel Behartiging van de bancaire zaken van onder meer de 

Nederlandse gemeenten. 

3. Partijen De staat der Nederlanden bezit 50% van de aandelen. 

4. Bestuurlijk belang De Gemeente Hengelo bezit ongeveer 0,5% van de aandelen. 

5. Financieel belang De dividendraming moest na tegenvallende jaarcijfers over 2014 

worden bijgesteld naar € 100.000. 

6. Prestaties – effecten  

7. Voortgang  

8. Risico’s en kansen Verdere aanscherping van de wetgeving en invoering van het 

verplicht schatkistbankieren vormen een bedreiging voor de 

winstgevendheid van de BNG. 

  



9. Ontwikkelingen Net als andere banken heeft de Bank Nederlandse Gemeenten te 

kampen gehad met de gevolgen van de kredietcrisis. De 

gemeente Hengelo bezit enkele tienden van procenten van de 

aandelen BNG. In 2012 hebben de aandeelhouders besloten om 

het dividend te maximeren op 25% van de nettowinst. Dit om 

het de BNG mogelijk te maken om te voldoen aan de strengere 

Basel 3-normen. 

De vooruitzichten voor de winstmarges in de komende jaren zijn 

redelijk. De Basel 3 richtlijnen vereisen een eigen vermogen van 

minimaal 3% van het uitgezette leningbedrag. Indien het 

verminderen van de winstuitkering niet voldoende is om aan de 

richtlijnen te voldoen wordt overwogen om achtergesteld eigen 

vermogen uit te geven.   

De komende jaren ondervindt de BNG naar verwachting de 

gevolgen van de invoering van de Bankenbelasting. Over 2012 

moest die voor het eerst worden afgedragen aan de fiscus. 

Bovendien valt een deel van de markt weg door het verplichte 

schatkistbankieren, dat vanaf 1 januari 2014 aan de decentrale 

overheden en gemeenschappelijke regelingen is opgelegd.  

De BNG is afgewaardeerd naar een AA+ rating, maar dat geldt 

ook voor de Staat der Nederlanden. De BNG blijft derhalve een 

uiterst solide bank. 
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Enexis N.V. (gevestigd in Rosmalen) 

Verbonden partij Informatie 

1. Rechtsvorm NV. 

2. Doel Netwerkbeheer. 

3. Partijen Provincies en gemeenten bezitten de aandelen. 

4. Bestuurlijk belang  

5. Financieel belang De gemeente bezit 0,216% van de aandelen. 

6. Prestaties – effecten Enexis blijft een gezond bedrijf met een solvabiliteit van 50%. 

7. Voortgang Enexis Holding N.V. opereert in een gereguleerde markt, onder 

toezicht van de Autoriteit Consumenten & Markt (ACM). Elke drie jaar 

stelt de ACM de maximale tarieven vast. In die periode gaan de 

gereguleerde tarieven in drie stappen omlaag als gevolg van lager 

ingeschatte kapitaalskosten (WACC).  

Enexis faciliteert de transitie naar duurzame energie. Voor het 

functioneren van de samenleving is dat dermate belangrijk dat het 

publiek belang van Enexis alleen maar toeneemt. 

8. Risico’s en kansen De Gemeente Hengelo loopt slechts risico voor het te ontvangen 

dividend. De aandelen hebben geen boekwaarde. 

9. Ontwikkelingen De dividenduitkering in de komende jaren bedraagt 50% van de 



nettowinst. Dat betekent voor Hengelo een dividend van € 260.000. 
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Claim Staat Vennootschap BV/Verkoop Vennootschap BV:  

Doelstelling:  

- namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen 

RWE;  

- het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat 

in het General Escrow Fonds is gestort. 

 

Beleidsvoornemens: 

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims (die door RWE tot 

uiterlijk 30 september 2015 kunnen worden ingediend) worden afgewikkeld. 

Op 30 september 2015 vlt automatisch het gedeelte van het General Escrow Fonds vrij waarvoor 

RWE geen claims heeft ingediend. Gelet op de afhandeling van lopende claims en nog eventueel tot 

door RWE in te dienen claims, kan over de omvang van deze vrijval nog geen uitspraak worden 

gedaan. Planning is om in de 2e helft van 2015 de discussies met RWE over de ingediende claims af 

te ronden. De vennootschap kan daarmee eind 2015 (mogelijk begin 2016) worden geliquideerd. 

Een positief liquidatiesaldo valt vrij aan de aandeelhouders. 

 

Financiële risico’s: 

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van RWE als gevolg van garanties en 

vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag 

(EUR 440 mln.) dat nog in het General Escrow Fonds resteert. 

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en 

beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 

20.000), art 2.:81 BW. 

Eventuele voorzieningen die nog opgenomen zijn voor deze vennootschap zullen naar verwachting 

in 2016 voor ongeveer EUR 70 mln. vrijvallen.  

 

1e CSV Amsterdam B.V.  

Doelstelling: 

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V.. 

De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult: 

namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren 

tegen de Staat als gevolg van de WON; 

namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen 

RECYCLECO B.V. (“Waterland”); 

het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de 

escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort. 

 

Beleidsvoornemens: 



De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat een eventuele schadeclaim 

wordt gevoerd tegen de Staat en dat claims (die door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 

2019) kunnen worden ingediend)  worden afgewikkeld. 

 

Financiële risico’s: 

Het financiële risico is beperkt. 

  

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.  

Beleidsvoornemens: 

Binnen PBE is nog vanaf medio 2012 een bedrag tussen de € 1,5 en 2,0 miljoen (merendeel 

aandelenkapitaal) achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop voortkomen af te 

wikkelen. 

Conform de verkoopkoopovereenkomst (“SPA”) zal het General Escrow Fonds tot 30 september 

2015 blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van RWE. 

 

De planning is om in de tweede helft van 2015 de discussie met het Ministerie van Economische 

Zaken te voeren, omtrent de overdracht van de rol van PBE in het hiervoor genoemde convenant. 

Afhankelijk van de uitkomst van deze gesprekken kan de PBE evenals Verkoop Vennootschap BV 

en CBL Vennootschap BV begin 2016 geliquideerd worden. 

 

Financiële risico’s: 

Het financiële risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de 

hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (€ 1.496.822) (art 2.:81 BW). 

 

Vordering op Enexis BV: 

Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De vordering is vastgelegd in 

een leningovereenkomst bestaande uit vier tranches: 

1e tranche: € 450 miljoen, looptijd 3 jaar, rente 3,27% 

2e tranche: € 500 miljoen, looptijd 5 jaar, rente 4,1% 

3e tranche: € 500 miljoen, looptijd 7 jaar, rente 4,65% 

4e tranche: € 350 miljoen, looptijd 10 jaar, rente 7,2% 

Enexis is gerechtigd om de tranches maximaal één jaar voor einde termijn vervroegd geheel of 

gedeeltelijk af te lossen. Op basis van de aanwijzing van de minister van Economische Zaken is de 

4e tranche van € 350 miljoen geoormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar het eigen 

vermogen. 

In januari 2012 heeft Enexis de 1e tranche en in oktober 2013 de 2e tranche van de 

aandeelhouderslening vervroegd afgelost.  

 

Beleidsvoornemens: 

Eind december 2014 resteren nog de leningen van de 3e en 4e tranche. Enexis is eventueel 

gerechtigd de 3e tranche in de periode 30 september 2015 – 30 september 2016 geheel of 

gedeeltelijk vervroegd af te lossen. Deze tranche wordt in ieder geval uiterlijk 30 september 2016 

afgelost. De 4e tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een 

aantal financiële ratio’s kan de 4e tranche eventueel geconverteerd worden in eigen vermogen.  

  

Financiële risico’s: 

De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet -tijdige betaling van 

rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis. 

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en 

beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 

20.000), art 2.:81 BW. 

 

Vitens 

Verbonden partij Informatie 

1. Rechtsvorm NV 



2. Doel Voorziening van drinkwater. 

3. Partijen Diverse gemeenten en provincies in Noord, oost en centraal NL 

zijn aandeelhouder. 

4. Bestuurlijk belang Hengelo bezit 46.329 aandelen (iets minder dan 1%). 

5. Financieel belang De gemeente Hengelo bezit 46.329c aandelen, ongeveer 0,81%. 

Omzet en winst ontwikkelen zich volgens verwachting.  

Gestreefd wordt naar een stabiel dividend. Daarnaast heeft de 

gemeente een achtergestelde lening open staan. 

6. Prestaties – effecten Stabiele drinkwaterprijs. 

7. Voortgang Eigen Vermogen Vitens: 

Het eigen vermogen per 31 december 2015 bedraagt naar 

verwachting € 464,2 miljoen; 

Het eigen vermogen per 31 december 2016 bedraagt naar 

verwachting € 488,3 miljoen. 

 

Vreemd Vermogen Vitens: 

Het vreemd vermogen per 31 december 2015 bedraagt naar 

verwachting € 1.263,3 miljoen; 

Het vreemd vermogen per 31 december 2016 bedraagt naar 

verwachting € 1.258,5 miljoen. 

 

Resultaat 2016 Vitens: 

Het verwachte resultaat 2016 bedraagt € 31,5 miljoen; 

Het verwachte dividend over boekjaar 2016 (uitbetaald in 2017) 

bedraagt € 12,6 miljoen; 

Het verwachte dividend per aandeel over boekjaar 2016 

bedraagt € 2,18. 

Solvabiliteit per 31 december 2016 bedraagt 28,0% (per 31 

december 2015: 26,9%); 

Solvabiliteit (inclusief achtergestelde geldleningen) per 31 

december 2016 bedraagt 31,6% (per 31 december 2015: 

31,2%). 

8. Risico’s en kansen  

9. Ontwikkelingen Vitens heeft enkele aanpassingen aan op het gebied van het 

financieel beleid gedaan en dan met name het dividendbeleid. 

Tot op heden is dit  gekoppeld aan het eigen vermogen. Nu 

heeft de AVA besloten het dividend te koppelen aan het netto 

resultaat en een percentage aan dividend uit te betalen tussen 

de 40% en 75%. Vitens houdt het drinkwatertarief de komende 

jaren gelijk. 
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Twence Holding BV (gevestigd op Boeldershoek) 

Verbonden partij Informatie 

1. Rechtsvorm BV. 

2. Doel Afvalverwerking en hergebruik. 

3. Partijen Regiogemeenten. 

4. Bestuurlijk belang Als aandeelhouder van 15% van de aandelen. 

5. Financieel belang Dividend en vergoeding garantstelling diverse leningen. 

6. Prestaties – effecten  

7. Voortgang  

8. Risico’s en kansen De Gemeente Hengelo loopt risico voor het te ontvangen dividend. De 

aandelen hebben geen boekwaarde. Daarnaast staan de 

regiogemeenten, waaronder Hengelo, garant voor een aantal in het 

verleden verstrekte geldleningen.  

Het afvalcontract loopt tot 2022. 

9. Ontwikkelingen In oktober 2009 heeft de regioraad van de Regio Twente besloten de 

aandelen Twence over te dragen aan de Twentse gemeenten. Het 

dividend van Twence is in twee delen geknipt. Het eerste deel, de 

algemene winstuitkering, geraamd op € 2,5 miljoen (bijna € 3 ton voor 

Hengelo) wordt naar rato van het aantal inwoners uitgekeerd aan de 

aandeelhouders. Het bijzondere deel, groot € 8 miljoen, blijft 

gedurende minimaal 10 jaar beschikbaar voor de Regio Twente ten 

behoeve van de uitvoering van de Agenda van Twente. Daarbij is 

afgesproken dat Twence het recht heeft op aanlevering van al het 

restafval tegen een vastgelegd relatief hoog tarief. Daarnaast kan 

Twence beschikken over het recyclebare afval, mits een marktconform 

tarief wordt geboden.  

 

De winst over 2014 was voldoende om de bijdrage aan de Agenda van 

Twente te kunnen voldoen én om het reguliere dividend aan de 

aandeelhouders te kunnen betalen. Voor 2016 is echter een 

winstwaarschuwing afgegeven. 

 

Inmiddels heeft de daadwerkelijke overgang van de aandelen naar de 

gemeenten plaatsgevonden. Het dividend voor de Agenda van Twente 

voor de regio wordt gewaarborgd door een cumulatief preferent 

aandeel.  

Twence heeft inmiddels stappen ondernomen om de winstgevendheid 

voor de toekomst veilig te stellen. Dit in de vorm van een herbieuwd 

strategisch beleidsplan 2016-2019. In het plan wordt ernaar gestreefd 

om de mogelijkheden tot productie van duurzame energie voor 

Twence te vergroten. 
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6.6.6 Dividenden 
   aantal aandelen:     raming 2016:     raming 2015: 

      

BNG NV   174.486  100.000  200.000 

Enexis NV   323.314  260.000  220.000 

CBL Vennootschap BV               100.000                      0 

Verkoop Vennootschap BV              0            0   

Vordering Enexis BV               0   40.000         

PBE BV                 0            0 

Verkoop PBE                             0 

Vitens      26.329  125.000  125.000 

Twence BV (basis)     300.000  300.000 

OL Crematoria Twente                0            0 

 

 


