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Te besluiten om: 
1. Geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen wat betreft de overname van de 

aandelen in AGEM Gemeentelijke Energie BV van de Coöperatie AGEM door de gemeente. 
 
Context 
Op 1 januari 2018 is de levering van gas en elektriciteit door AGEM aan de Achterhoekse 
gemeenten van start gegaan. Het leveren van gas en elektriciteit aan de gemeenten vindt plaats 
via een aparte rechtspersoon: AGEM Gemeentelijke Energie BV. De aandelen in deze BV zijn op 
dit moment in handen van de Coöperatie AGEM. Er is aanleiding om de aandelen in AGEM 
Gemeentelijke Energie BV in gelijke delen over te hevelen van de Coöperatie AGEM naar de 
Achterhoekse gemeenten. Voor de volledigheid: Berkelland is nog geen afnemer van gas en 
elektriciteit van AGEM Gemeentelijke Energie BV maar zal wel vanwege statutaire redenen 
participeren in de BV via de aandelenoverdracht. 
 
Beoogd effect 
Het overdragen van de aandelen in AGEM Gemeentelijke Energie BV van de Coöperatie AGEM 
naar de gemeenten zodat laatstgenoemden direct zeggenschap krijgen in de rechtspersoon die 
hen voorziet van gas en elektriciteit. 
 
Argumenten 
1.1    De verandering in zeggenschap binnen de Coöperatie AGEM is reden de aandelen van 
AGEM Gemeentelijke Energie BV over te nemen. 
De Coöperatie AGEM is opgericht door de acht Achterhoekse gemeenten. Deze gemeenten zijn 
ook vertegenwoordigd in het bestuur van de coöperatie en de algemene ledenvergadering. 
De Coöperatie AGEM is 100% aandeelhouder van AGEM Gemeentelijke Energie BV. Door dit 
aandeelhouderschap heeft de Coöperatie zeggenschap in de BV die zorgdraagt voor de levering 
van gas en elektriciteit aan de gemeenten. Sinds kort kunnen ook energiecoöperaties lid worden 
van de Coöperatie AGEM. Deze nieuwe leden krijgen daarmee ook indirect zeggenschap over de 
levering van energie aan de gemeenten. Hieronder is de huidige situatie geschetst: 

 



De huidige situatie waarin energiecoöperaties via de band van de Coöperatie AGEM indirect 
zeggenschap hebben over de BV die de gemeenten van gas en elektriciteit voorziet, wordt niet 
wenselijk geacht. Het gaat immers om een gemeentelijke aangelegenheid. 
 
1.2   Overname van de aandelen heeft een aanbestedingsrechtelijk voordeel. 
De overname van aandelen heeft ook een aanbestedingsrechtelijk voordeel. Door de levering 
van energie onder te brengen bij AGEM Gemeentelijke Energie BV en alle aandelen van deze BV 
over te dragen aan de Achterhoekse gemeenten, is voldaan aan de eisen van de 
Aanbestedingswet en hoeft de opdracht tot levering van energie aan de gemeenten niet te 
worden aanbesteed. Er kan dus worden volstaan met een 1-op-1 gunning van de energielevering 
aan AGEM Gemeentelijke Energie BV. 
 
1.3  Overname van de aandelen heeft geen gevolgen voor de levering van energie. 
Na de aandelenoverdracht zullen enkele wethouders duurzaamheid van de Achterhoekse 
gemeenten een rol krijgen in het bestuur van AGEM Gemeentelijke Energie BV. Daarnaast heeft 
genoemde BV een algemene vergadering van aandeelhouders waarin alle gemeenten via een 
wethouder zijn vertegenwoordigd. Het besluit tot overdracht van de aandelen heeft geen 
praktische en financiële gevolgen voor de energielevering en de contractuele afspraken 
daarover. 
 
Gelet op de argumenten 1.1 tot en met 1.3 wordt voorgesteld om de aandelen in AGEM 
Gemeentelijke Energie BV over te dragen van de Coöperatie AGEM naar de gemeenten. 
De nieuwe situatie komt er dan als volgt uit te zien: 
 

 
 
1.4   Uw raad krijgt de gelegenheid om wensen en bedenkingen naar voren te brengen. 
Op basis van artikel 160, tweede lid van de Gemeentewet zijn wij bevoegd tot de oprichting van 
en de deelneming in vennootschappen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden 
geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Een zodanig besluit 
wordt niet genomen dan nadat de raad hiervan in kennis is gebracht en in de gelegenheid is 
gesteld wensen en bedenkingen ter zake bij ons naar voren te brengen. 
 
Het van de Coöperatie AGEM overnemen van de aandelen in AGEM Gemeentelijke Energie BV 
valt onder de werking van genoemd artikel uit de Gemeentewet. Vandaar dat de overname van 
de aandelen aan uw raad wordt voorgelegd. Wij geven uw raad in overweging geen wensen en 
bedenkingen naar voren te brengen en daarmee dus akkoord te gaan wat betreft de overname 
van aandelen in AGEM Gemeentelijke Energie BV naar de gemeente. 
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Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Financiën 
De aandelen worden overgedragen aan de gemeente tegen de nominale waarde om zodoende 
bijstorten op de aandelen en daarmee extra kosten te voorkomen. Het betreft 38 aandelen met 
een nominale waarde van € 0,01, welke waarde is vastgelegd in de statuten van de BV. Het gaat 
dus om een totaalbedrag van € 0,38. 
 
Vervolg 
Na uniforme besluitvorming door de acht Achterhoekse gemeenten zullen de aandelen worden 
overgedragen. De AGEM Gemeentelijke Energie BV wordt alsdan een verbonden partij van de 
gemeente en dient als zodanig opgenomen te worden in de paragraaf verbonden partijen in de 
begroting en de jaarrekening. 
 
Bijlagen 
Geen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
drs. T. Kemper     mr. M. Boumans MBA MPM 
 


