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Agendapunt: 9

De raad van de gemeente Tynaarlo;

constaterende dat:
- Assen haar aandelen in GAE beschikbaar heeft gesteld aan de mede-

aandeelhouders;
- er nu een periode is waarin de belangstelling voor overname van deze aandelen 

wordt geïnventariseerd;
- er na deze inventarisatie een periode komt waarin de aandeelhouders geïnformeerd 

worden en waarin er onderhandeld wordt over prijs en voorwaarden van een 
eventuele overdracht van aandelen;

overwegende dat: 
- bovengenoemde periodes gebruikt kunnen worden om een onderzoek te beleggen 

waarin de verschillende scenario’s van wel/niet (ver)kopen van aandelen GAE 
inzichtelijk kunnen worden gemaakt voor de raad; 

- de raad pas daarna een weloverwogen besluit kan nemen over het wel/niet 
(ver)kopen van aandelen, gebaseerd op de feiten uit dit onderzoek.

verzoekt het college:
- extern onderzoek te laten doen om voor de raad inzichtelijk te maken wat de voor- en 

nadelen en risico’s zijn van het zijn van aandeelhouder van GAE;
- in dit onderzoek de voor- en nadelen en risico’s van ten minste de volgende drie 

scenario’s inzichtelijk te maken:
o Gemeente Tynaarlo bezit geen aandelen GAE
o Gemeente Tynaarlo bezit 4% van de aandelen GAE
o Gemeente Tynaarlo bezit 14% van de aandelen GAE

- deze motie allereerst uit te werken in een onderzoeksopdracht en deze ter informatie 
naar de raad te sturen alvorens gestart wordt met het onderzoek;

- de resultaten van het onderzoek ter informatie naar de raad te sturen;
- over de definitieve aandelenportefeuille van gemeente Tynaarlo een raadsvoorstel 

aan de raad voor te leggen nadat door het college via dit onderzoek voor de raad 
inzichtelijk is gemaakt wat de voor- en nadelen en risico’s zijn van het 
aandeelhouderschap GAE.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door:

Vellinga (LT)


