
AMENDEMENT 2020.11 Vellinga – aandelen GAE

(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Ingediend door Vellinga (LT)

Raadsvergadering d.d. 15 december 2020

Agendapunt: 15

Tekstvoorstel

Het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 
 
Oude tekst:
De raad besluit: 

1. In te stemmen met het terug laten vloeien van de aandelen van de gemeente Assen 
naar GAE; 

2. In te stemmen met een tijdelijke constructie als de overige aandeelhouders niet 
binnen de statutair geregelde termijn kunnen besluiten of zij instemmen met het 
terugvloeien van de aandelen; 

3. Bij instemming met 2 te besluiten dat deze tijdelijke constructie inhoudt dat de 
gemeente Tynaarlo de aandelen tijdelijk in beheer krijgt. 

Nieuwe tekst:
De raad besluit: 

1. In te stemmen met een tijdelijke constructie voor de aandelen van de gemeente 
Assen waarbij gemeente Tynaarlo de aandelen tijdelijk in beheer krijgt; 

2. Besluiten bij de andere aandeelhouders kenbaar te maken dat Tynaarlo vooralsnog 
belangstelling heeft voor de aandelen GAE. Deze belangstelling is afhankelijk van de 
uitkomsten van punt 3.

3. Over de definitieve aandelenportefeuille van gemeente Tynaarlo een raadsbesluit te 
nemen nadat door het college via extern onderzoek voor de raad inzichtelijk is 
gemaakt wat de voor- en nadelen en risico’s zijn van het in bezit hebben van 
aandelen GAE.

Toelichting
Op grond van de statuten GAE is er enige tijd en ruimte om tot een weloverwogen besluit te 
komen. Binnen een maand moeten wij aangeven dat wij belangstelling hebben voor de 
aandelen. Daarom is dit besluit op 15 december noodzakelijk.
Daarna volgt een periode waarin de andere aandeelhouders geïnformeerd worden en waarin 
er onderhandeld wordt over prijs en voorwaarden van een eventuele overdracht van 
aandelen Assen naar Tynaarlo (of een andere aandeelhouder).
Deze periode is lang genoeg om een onderzoek te beleggen, waarin de scenario’s van 
wel/niet kopen van aandelen GAE onderbouwd worden en aan de raad worden voorgelegd. 
De raad kan dan een weloverwogen besluit nemen, gebaseerd op de feiten uit de 
gepresenteerd scenario’s. 

Ondertekening

J. Vellinga (fractie Leefbaar Tynaarlo)


