
 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 16 december 2015 

Agendapunt : 10 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Aandelenoverdracht 

 

 
Voorstel 
Deel te nemen in de besloten vennootschappen ARN B.V. en Avri Realisatie B.V., en de aandelen van 
deze besloten vennootschappen over te nemen van het openbaar lichaam Regio Rivierenland. 
 

 
Inleiding 
In verband met de afsplitsing van Avri uit Regio Rivierenland per 1 januari 2016 wordt de deelneming 
van het openbaar lichaam Regio Rivierenland in ARN BV, Avri Realisatie BV en Solar BV beëindigd. 
In de vergadering van het AB van 24 juni 2015 is het integrale voorstel over de afsplitsing behandeld. 
Daarin is verwoord dat de deelnemingen overgaan naar het openbaar lichaam Avri, omdat het Avri-
gerelateerde activiteiten betreft die via de afvalstoffenheffing gefinancierd zijn. De raden zijn in de 
gelegenheid gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis te brengen. Zij hebben een positief 
advies uitgebracht. Er kan nu een formeel besluit worden genomen. 
 
Beoogd effect 
Deelnemen in ARN BV en Avri Realisatie BV (inclusief Solar BV) en overnemen van de 
desbetreffende aandelen van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland. 
 
Argumenten 
1. De deelnemingen hangen samen met Avri-activiteiten.  
De raden en colleges hebben unaniem besloten tot het treffen van de gemeenschappelijke regeling 
Avri. Het openbaar lichaam Avri oefent  met ingang van 1 januari 2016 de afvalgerelateerde taken 
voor de gemeentebesturen uit. Daarbij horen ook de deelnemingen in de B.V.'s. Voor Regio 
Rivierenland is er geen aanleiding meer betrokken te blijven bij de activiteiten van de B.V.'s.  
 
2. Het Algemeen Bestuur is bevoegd krachtens de Wgr en de raden hebben geen wensen of 
bedenkingen naar voren gebracht.  
In artikel 31a van de Wgr is bepaald dat het Algemeen Bestuur van een openbaar lichaam beslist over 
deelneming in vennootschappen, mits de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit 
ontvangen en daarop wensen en bedenkingen ter kennis van het Algemeen Bestuur kunnen brengen. 
De raden zijn na het Algemeen Bestuur Regio Rivierenland van 24 juni 2015 geïnformeerd over het 
voornemen de aandelen over te dragen. Daarop heeft geen van de raden wensen of bedenkingen 
naar voren gebracht. Het voorgenomen besluit kan zodoende nu ook worden genomen. 
 
Kanttekeningen 
Geen bijzonderheden. 
 
Communicatie 
Informeren van ARN  en Avri Realisatie BV met een brief vanuit Regio Rivierenland.  
 
Financiën 
De aandelen worden om niet overgenomen. 
 
Uitvoering 
De notaris zal een akte van overdracht voorbereiden. 
In het eerste Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avri zal een voorzitter worden 
aangewezen. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam Avri in en buiten rechte. De akte 
van overdracht zal rond de jaarwisseling getekend kunnen worden door de nieuwe voorzitter. 
 
Bijlagen 
Geen 
 


