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1. Voorstel 

1. Als lid van de Raad van Commissarissen van “de Gouden Driehoek BV” het raadslid mevrouw 

A.P.A. van der Burg-Versteeg voordragen.  

 

2. Inleiding 

De ontwikkelmaatschappij De Gouden Driehoek BV is in 1996 tot stand gekomen voor de 

ontwikkeling realisatie en exploitatie van het Bedrijvenpark De Gouden Driehoek te Zuidbroek in de 

voormalige gemeente Menterwolde. Het betreft een PPS constructie. Op grond van de 

overeenkomst heeft, naast de vertegenwoordigers van Dura Vermeer, één persoon namens de 

gemeente zitting in het bestuur van de vennootschap. Op grond van deze overeenkomst is ook één 

persoon namens de gemeente lid van de raad van commissarissen (verder RvC). In dit voorstel 

wordt een raadslid voordragen om dit lidmaatschap te vervullen. 

3. Publiekssamenvatting 

Voor de raad van commissarissen van de BV De Gouden Driehoek is het nodig een 

vertegenwoordiger namens de gemeente aan te wijzen. Het college stelt de raad voor om een 

raadslid hiervoor voor te dragen. 

4. Bevoegdheid van de raad 

Aangezien een raadslid wordt voorgedragen, is de raad het bevoegde orgaan dat hierover een 

besluit neemt. 

5. Beoogd effect 

Een vertegenwoordiger namens de gemeente Midden-Groningen in de RvC van de BV de Gouden 

Driehoek. 
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6. Historische context 

In de genoemde ontwikkelmaatschappij vervult de portefeuillehouder economische zaken (i.c. Jaap 

Borg) het lidmaatschap namens de gemeente in het bestuur in. De twee van de meestal 

maandelijkse bijeenkomsten, zijn in 2018 inmiddels al door de heer Borg bijgewoond. Hiervoor is 

gezien de overeenkomst geen formele aanwijzing nodig. Door het aangaan van de overeenkomst is 

er voor de gemeente de verplichting een persoon af te vaardigen. Dit is opgenomen in de lijst van 

verbonden partijen die in januari aan het college is aangeboden. 

Op grond van artikel 14 van de overeenkomst bestaat de raad van commissarissen (RvC) uit vier 

natuurlijke personen. Drie leden worden benoemd door de houders van gewone aandelen (Dura 

Vermeer) één lid wordt benoemd door de houders van de preferente aandelen (o.a.de gemeente). 

Concreet betekent dit dat het om “een” (natuurlijk) persoon gaat. Of deze persoon lid moet zijn 

van een bestuursorgaan en zo ja, van welk bestuursorgaan staat in de overeenkomst niet 

aangegeven. Tot 1 januari 2018 is gekozen voor een vertegenwoordiger uit de raad (tot 1 januari 

2018 in de persoon van raadslid Ubels), die werd aangewezen bij raadsbesluit. De RvC vergadert 

ongeveer drie keer per jaar. 

7. Argumenten 

De vergaderingen van de RvC gaan over de verantwoording t.a.v. de financiën zoals kwartaalcijfers, 

jaarrekening en begroting en daarnaast over de stand van zaken van de verkoop van de percelen. 

Dat betreft een controlerende rol ten opzichte van het bestuur. Gezien de taakverdeling tussen 

raad en college, past de controlerende rol bij de raad. Op grond van artikel 160 tweede lid 

Gemeentewet wordt deelname in o.a. vennootschappen altijd voorgelegd (voor uiten van wensen 

en bedenkingen) aan de gemeenteraad.  

8. Kanttekeningen en risico’s 

De raad oefent via de begroting de controle uit. Het raadslid dat in de RvC zitting heeft controleert 

dan als lid van de gemeenteraad feitelijk zichzelf. Daarbij is het mogelijk dat het raadslid zich op 

dat moment van deelname aan stemming onthoudt. Voordeel van een raadslid als lid in de RvC is 

dat er korte lijnen zijn naar de raad. Dat kan echter ook worden georganiseerd door 

informatievoorziening naar de raad als geheel bijvoorbeeld door de stukken van de RvC ter kennis 

te brengen van de raad. Anderzijds kan bij de aanwijzing van een raadslid, het betreffend raadslid 

namens de raad het toezicht uitvoeren en de raad daarover rapporteren. Hij/zij zit namelijk niet 

op persoonlijke titel in de RvC. 
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Vanuit de dualiseringsgedachte wordt gepleit voor onafhankelijke rollen maar een strikt verbod op 

benoeming van een wethouder in het bestuur  en een raadslid in de RvC is er op dit moment niet.  

9. Financiële paragraaf 

Het betreft uitsluitend een aanwijzing van een vertegenwoordiger in de RvC. Dat besluit heeft geen 

financiële gevolgen. 

10. Communicatie 

Via de griffier is via de fractievoorzitters overleg gepleegd en dat heeft tot de voordracht geleid 

van mevrouw A.P.A. van der Burg-Versteeg. Op moment van agenderen voor de raad is het voorstel 

openbaar. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Na besluitvorming in de raad zal de vertegenwoordiger in de Raad van Commissarissen worden 

bekend gemaakt aan het bestuur van De Gouden Driehoek BV. Deze benoeming zal door de griffie 

op de website worden toegevoegd als nevenactiviteit voor het betreffende raadslid. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

Rein Munniksma 

Burgemeester 

Henk Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Samenwerkingsovereenkomst De Gouden Driehoek. 

 


