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1 Bestuursverslag 

Inleiding 

Iedere dag staan we met ruim 400 collega’s klaar om het beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte en de afvalinzameling in Twente voor onze rekening te nemen. Het 

besef dat we dit met elkaar goed moeten blijven doen werd in 2020 extra zichtbaar en 

voelbaar door de pandemie.  

 

De pandemie, die de gehele wereld raakte, was voor Twente Milieu een spannende 

periode. Begin maart hebben we ons met een breed samengesteld actieteam Corona, de 

vraag gesteld: “Wat als onze collega’s in grote(re) getale besmet raken en onze 

dienstverlening daarmee in gevaar komt?” Het antwoord op die vraag was in aanvang 

gericht op de veiligheid en gezondheid van onze collega’s. We hebben direct alle 

maatregelen getoetst aan de centrale vraag: “Kunnen we de veiligheid en gezondheid van 

onze medewerkers waarborgen?” Achteraf kunnen we vaststellen dat dit tot op de dag 

van vandaag, dankzij de juiste afspraken en opvolging door onze collega’s, gelukt is. 

Uiteraard zijn ook binnen Twente Milieu collega’s besmet geweest, en gelukkig weer 

hersteld, en is de dienstverlening niet in gevaar geweest. We mogen trots en tevreden 

zijn dat we dit met elkaar ook tijdens de piek van besmettingen in Twente, voor elkaar 

hebben gekregen.  

 

Mede door de toename van alle afvalstromen (zowel in de minicontainers als de 

verzamelcontainers als op de afvalbrengpunten door thuiswerken en ‘opruimwoede’) en 

een zuinige en efficiënte bedrijfsvoering heeft Twente Milieu een goed operationeel en 

financieel jaar achter de rug.   

 

Alles overziend is een diepe buiging en respect voor al onze collega’s op zijn plaats. We 

hebben in deze bijzondere tijden goed voor elkaar gezorgd en de volledige 

dienstverlening goed en effectief uitgevoerd. 

 

Medewerker 

In 2020 was er gemiddeld 273 fte in dienst, daarnaast is er gebruik gemaakt van naar 

schatting gemiddeld 90 fte aan ingehuurde medewerkers. Van de medewerkers ‘in dienst’ 

(dus exclusief de ingehuurde medewerkers) was 15% vrouw en 85% man, met een 

gemiddelde leeftijd van 48 jaar. Het verloop was dit jaar 9,5%.  

 

Uiteraard is ook, in dit bijzondere jaar, alle aandacht uitgegaan naar de veiligheid en 

gezondheid van onze medewerkers. Het verzuim is gelukkig beperkt gebleven (7,4%) en 

de medewerkerstevredenheid is gestegen van 7,0 naar 7,3 [1]. De mate waarin de 

medewerkers de maatregelen en informatievoorziening rond Corona hebben gewaardeerd 

                                                
1 Medewerkerstevredenheidonderzoek uitgevoerd in december 2020 
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kan zeer hoog genoemd worden [2]. Helaas zijn, door de pandemie, een aantal 

opleidingen komen te vervallen  Deze worden in 2021 ingehaald. 

 

Uiteraard heeft iedereen, als de functie dit mogelijk maakte, thuisgewerkt en hebben op 

die manier ook bijgedragen aan het indammen van de pandemie en het beperken van de 

CO2-uitstoot.  

 

Al met al een spannend, bijzonder en toch ook goed jaar. 

 

Dienstverlening 

Ondanks de pandemie is de volledige dienstverlening (met uitzondering van een korte 

periode waarin de textielcontainers gesloten moesten worden) geheel uitgevoerd. De 

dienstverlening diende ook ingericht en uitgevoerd te worden in een periode van een 

groter aanbod en aantal ledigingen: 

 

Restafval  +   6% 

Gft-afval  + 16% 

Verpakkingen             + 20% 

ABP’s   + 18% 

 

In 2020 hebben we ruim 370.000 containers aan huis extra moeten legen om deze stijging 

in afvalstromen te kunnen inzamelen. Dat is ruim 6% meer. Bij de verzamelcontainers is 

2.500 ton meer ingezameld. De afvalbrengpunten zijn ruim 115.000 keer vaker bezocht 

dan in 2019, een stijging van bijna 27%. Dit bracht een aanvullende druk en 

verantwoordelijkheid op de uitvoering met zich mee. Dit geldt ook voor de afdeling 

Klantenservice van Twente Milieu, die in sommige piek weken bijna 2500 telefoontjes en 

1200 e-mails ontvingen. 

 

In 2020 hebben alle inspecties en audits geleid tot positieve beoordelingen en 

hercertificeringen. Dat was, naast de andere positieve zaken in deze bijzondere tijden, 

een teken van ‘controle’.  

 

Onze medewerkers zijn hier flexibel en professioneel mee omgegaan. 

 

Gemeenten en haar inwoners 

In 2020 is geen grootschalig klant (inwoner) tevredenheidsonderzoek uitgevoerd (1 maal 

in de 2 jaar). Derhalve hebben we, voor 2020, geen vergelijkend onderzoek om de 

ontwikkelingen te staven. We kennen wel de waardering voor onze klantenservice-

medewerker doordat de Klantenservice na contact met een inwoner, een kort 

klantonderzoek verstuurd over de manier waarop de inwoner via e-mail of telefoon 

geholpen is door onze medewerker. Het weekgemiddelde daarvan is in 2020 niet lager 

dan een 8,3 geweest.   

 

                                                
2 Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd in december 2020 
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Naast deze kwalitatieve waardering is 2020 ook het jaar geweest van de complimenten 

voor onze hardwerkende collega’s op straat. Naast chocola en ander lekkers, kregen we 

ook via de digitale weg veel complimenten binnen. Ook vanuit de pers is er veel aandacht 

geweest voor het cruciale beroep ‘Vuilnisman’.  

 

Twee afdelingen zijn middels een tevredenheidsonderzoek door onze gemeenten 

gewaardeerd. De afdeling Strategie & Beleid kreeg gemiddeld een 7,6 en de afdeling 

Communicatie een 7,9 van onze ambtelijk opdrachtgevers.  

 
Activiteiten en financieel resultaat 

De activiteiten van Twente Milieu N.V., statutair gevestigd te Marssteden 37, Enschede, 

(KvK nr. 06083386) bestaan voornamelijk uit: 

 Inzameling huishoudelijk afval; 

 Beheer openbare ruimte onder andere, groenonderhoud, gladheidbestrijding, 

rioolbeheer, plaagdierbestrijding, etc.; 

 Reparatie en onderhoud materieel. 

De dienstverlening vindt voornamelijk plaats in de regio Twente en aan gemeenten die 

aandeelhouder zijn van het bedrijf. 

 

Voor 2020 toont Twente Milieu, ondanks de druk die ontstaan is door de pandemie, een 

positieve omzet- en margeontwikkeling.  De omzet is gestegen naar € 41,0 mln, in 2019 

boekte Twente Milieu een omzet van € 40,2 mln. Dit is een stijging van 2%. Dit wordt 

deels veroorzaakt door het grotere aanbod van diverse afvalstromen (thuiswerken en 

opruimen tijdens de pandemie, dus meer ledigingen en hogere tonnages) en deels door 

de afname van een aantal contracten met verschillende opdrachtgevers.  

Het resultaat is, ten opzichte van 2019, toegenomen met € 1,1 mln en komt voor 2020 uit 

op ruim € 1,3 mln. De bedrijfsvoering is, ten opzichte van 2019 sterk verbeterd. De totale 

kosten zijn lager, en de meer-omzet is dus met minder meerkosten goed en efficiënt 

uitgevoerd. 

 

Kerncijfers 

Ontwikkeling van de kerncijfers bij Twente Milieu 

Omschrijving Grondslag 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Ingezameld fijn 
rest afval 

Kg / inwoner 109 114 124 131 183 203 

Ziekteverzuim % FTE 7,4 6,3 7,0 5,6 5,6 5,6 

Index toegepast  3,65% 2,50% 2,66% 1,65% -3,10% -2,24% 

Netto-omzet x € 1.000 41.026 40.232 38.571 33.606 32.913 32.449 

Bruto marge x € 1.000 34.420 33.020 32.251 29.655 28.657 28.914 

Bedrijfsresultaat % / omzet 3,8% 1,0% 0,5% 2,0% 2,0% 1,8% 

Netto resultaat x € 1.000 1.369 240 55 448 499 376 

Balanstotaal x € 1.000 32.114 28.232 27.484 26.788 26.756 24.333 

Eigen vermogen x € 1.000 12.232 10.287 9.636 9.420 8.972 8.473 

Solvabiliteit % 38,1% 36,4% 35,1% 35,2% 33,5% 34,8% 
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Toelichting op het resultaat 

Voor een goed beeld van de prestaties kan een vergelijk gemaakt worden met de cijfers 

van 2019. Het resultaat van ruim € 1,3 mln wordt verklaard door verschillende positieve 

en negatieve posten ten opzichte van het resultaat 2019 (€ 0,2 mln):  

1. De bruto-marge (omzet minus directe uitvoeringskosten) van de afval-producten 

is t.o.v. 2019 gestegen met ruim € 1,2 mln. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt 

door meer omzet op het aantal ledigingen en tonnages (bijvoorbeeld 370.000 

ledigingen meer dan begroot en 2.500 ton meer afval van verzamelcontainers dan 

begroot) en grotere afvalstromen bij de ABP’s.  

2. De bruto-marge op de overige producten, zoals beheer openbare ruimte is ruim 

€ 0,1 mln hoger dan in 2019. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere 

directe uitvoeringskosten. Er is meer werk zelf gedaan en dus minder uitbesteed. 

3. De totale lasten zijn slechts gestegen met ruim € 0,2 mln. De belangrijkste 

verschillen zijn: 

o De totale salaris- en inhuurkosten zijn gestegen met bijna € 0,4 mln. Dit 

wordt onder andere veroorzaakt door een cao-loonsverhoging (binnen de 

gehanteerde indexering) en meer inzet door de pandemie-effecten.  

o De overige personeelskosten zijn gedaald met € 0,2 mln met name 

veroorzaakt door minder opleidingen en minder wervingskosten. 

o De kosten voor ons wagenpark (excl. afschrijvingslasten) zijn gedaald met 

€ 0,1 mln. Het onderhoud van het wagenpark was hoger dan in 2019 

(€ 0,2 mln), en er was een voordeel op brandstof (€ 0,2 mln) en inhuur 

van materieel (€ 0,1 mln). 

o De totale overige kosten zijn gedaald met € 0,2 mln. Dit is met name het 

gevolg van minder advieskosten. Hierop is in 2020 actief gestuurd. 

o De kapitaallasten waren ruim € 0,3 mln hoger dan in 2019. In 2019 en 

2020 is er veel geïnvesteerd in nieuw materieel, dit heeft hogere 

afschrijvingslasten (€ 0,1 mln) tot gevolg, en daar tegenover staat een 

lagere inhuur van materieel. Een tweede deel van het verschil wordt 

veroorzaakt door minder inkomsten uit desinvesteringen (€ 0,2 mln). 

 

Samengevat kan worden gesteld dat het resultaat van ruim € 1.3 mln in drie delen kan 

worden verklaard: 

 Door verbeterde bedrijfsvoering; aandacht voor de inzet van personeel en kosten 

heeft gemaakt dat het begrote resultaat van € 0,5 mln gehaald is. 

 Door hogere omzet als gevolg van de pandemie; de meer omzet op afval is met 

minder meerkosten uitgevoerd. Deze bijdrage aan het resultaat is ruim € 0,6 mln 

 Kosten die lager of niet gemaakt zijn. Voorbeelden hiervan zijn brandstofkosten 

(extreem lage liter-prijs) en minder opleidingen. De bijdrage hiervan aan het 

resultaat is ongeveer € 0,2 mln. 

 

 

 

  



 

Jaardocument 2020 7/15 

Toelichting op het vermogen 

In 2020 is het balanstotaal gestegen met € 3,9 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door 

het toevoegen van het onverdeeld resultaat van 2020, het aantrekken van vreemd 

vermogen en de toetreding van de gemeente Wierden als aandeelhouder. Hierdoor is de 

liquiditeit van Twente Milieu ook gestegen. 

 

Uit de cijfers blijkt dat ook de solvabiliteit (verhouding van het eigen vermogen ten 

opzichte van het totaalvermogen) van 36,4% naar 38,1% stijgt. De stijging wordt 

veroorzaakt door het onverdeelde resultaat van € 1,3 mln. 

 

Risico’s 

Voor Twente Milieu is actief bezig om risico’s te beheersen. Zo is in 2020 gestart met een 

uitgebreid risicomanagement traject, waarbij verschillende mensen uit de organisatie 

betrokken zijn.  

 

Voor de dagelijkse bedrijfsvoering zijn de verschillende risico’s in beeld en waar mogelijk 

beheerst. Met betrekking tot Covd-19 is een ‘actieteam Corona’ ingesteld, die twee 

wekelijks contact heeft met elkaar. Binnen het actieteam zijn veiligheid en continuïteit 

de dominante thema’s. De dienstverlening van Twente Milieu zijn namelijk aangemerkt 

als kritische processen. 

 

Ook de financiële risico’s zijn beperkt. Voorbeeld is een beperkt renterisico voor de 

komende jaren omdat de langlopende leningen tegen een vaste lage rente voor een 

langere periode zijn vastgelegd. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum en verwachtingen 2021 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de jaarrekening van 

2020.  

 

Voor het komend jaar zal Twente Milieu alle prioriteit blijven geven aan de beheersing 

van de pandemie. Met -nog steeds- de centrale vraag: “Wat als onze collega’s in 

grote(re) getale besmet raken en onze dienstverlening daarmee in gevaar komt?”. Indien 

de pandemie in 2021 grotere omvang aanneemt is dit effect op de bedrijfsvoering niet te 

voorspellen. De maatregelen in 2020 hebben geleid tot een beheersbare operationele 

situatie en financiële resultaten. Twente Milieu kijkt ondanks deze onzekerheid qua 

omvang, gezien haar ervaringen in 2020, met vertrouwen naar 2021.  

 

In 2021 is een aantal prioriteiten bepaald die voor de komende jaren de uitvoering van 

Twente Milieu verder moet verbeteren en verduurzamen. Te denken valt aan:  

 De uitvoering van de sterk gegroeide activiteiten (en omzet) van onze BOR 

activiteiten in Haaksbergen.  

 Het aanpassen van de operationele aansturing (BOR en I&T) dankzij een centrale 

planning om synergie en kosteneffectiviteit te bewerkstelligen.  

 De energievoorziening en het -gebruik daarvan zal dankzij diverse aanpassingen 

verder verlagen en verduurzamen.  
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 Daarnaast zal in 2021 het onderzoek naar het verder verbeteren -en mogelijk 

herinrichten van het ICT-landschap-, en het verder beheersen en mitigeren van 

bedrijfsrisico’s prioriteit krijgen.  

 

Al met al is 2021 een jaar met veel ambities en de nog immer aanwezige onzekerheid van 

de heersende pandemie die, tot nu, niet geleid heeft tot negatieve operationele – en 

financiële resultaten.  

 

Twente Milieu kijkt, mede door de tomeloze inzet van al onze collega’s, met vertrouwen 

naar 2021. 

 

Enschede, 17 mei 2021 

 

 

 

 

Charles Vinke 

Directeur-bestuurder Twente Milieu NV 
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2 Jaarverslag Ondernemingsraad  

Voorwoord 

Dit jaar was er één als geen ander. De start was roerig, in positieve zin, door de aanstelling 

van een nieuwe bestuurder. En halverwege maart stond ieders wereld op de kop, corona 

was een feit. In onze overleggen met de bestuurder staat het beleid van de onderneming 

en personeelsbelangen centraal. Dit jaar was er speciale aandacht voor de continuïteit van 

de organisatie en de gezondheid van de medewerkers. Ook hebben we veel gesproken over 

het verbeteren van de structuur interne organisatie BOR en I&T. We verwachten dat dit in 

het aankomende jaar ook een belangrijk onderwerp blijft. In mei vonden er verkiezingen 

plaats, waarbij er vijf plekken beschikbaar kwamen. Er viel ervaring weg (ook in het DB), 

maar we kregen er vernieuwing en nieuwe energie voor terug. Ondanks grote 

veranderingen op alle vlakken hebben we geleerd flexibel te zijn en het nieuwe werken 

ons eigen te maken. 

 

Namens de Ondernemingsraad van Twente Milieu N.V, 

 

Rob Kersten, voorzitter 

 

De samenstelling van de OR Twente Milieu in 2020 

     locatie 

Rob Kersten (voorzitter)  Almelo 

Roy Lammerts (plvv.vz)   Hengelo 

Erik van den Bovenkamp (secretaris) Enschede 

 

Jenny Pierik    Enschede 

Richard Wagenaar   Enschede 

Sandra Krijgsman   Enschede 

Edwin Schiltkamp   Enschede 

Luuk van den Dolder   Haaksbergen 

Mario Lemke    Oldenzaal 

Andy Pieterson    Hengelo 

 

Ambtelijk secretaris: Angela Kruidhof (a.kruidhof@twentemilieu.nl). De ambtelijk 

secretaris is geen gekozen lid van de OR en heeft dus ook geen stemrecht. 

 

De OR heeft zich verdeeld in verschillende commissies en zij nemen deel aan verschillende 

werkgroepen binnen de organisatie. 

 

 

 

mailto:a.kruidhof@twentemilieu.nl
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Waar was de ondernemingsraad in 2020 bij betrokken? 

De OR komt geregeld bij elkaar, dit jaar vooral digitaal. De overlegvergaderingen met de 

bestuurder zijn van groot belang. Naast deze reguliere overleggen kwamen we ook dit jaar 

twee keer samen met de RvC. 

 

Een overzicht van zaken waarbij de OR in 2020 betrokken is geweest 

- Instemming Fiets leaseplan (art. 27) 

Men krijgt de optie om een fiets te leasen. 

- Instemming Handboek deel 2 (art. 27) 

Het tweede deel met aanpassingen in het personeelshandboek 

- Instemming Handboek deel 3 (art. 27) 

Het derde deel met aanpassingen in het personeelshandboek 

- Instemming Recepties 2020 (art. 27) 

Een alternatieve manier voor recepties in 2020  

- Instemming Risico Inventarisatie en Evaluatie RI&E (art. 27) 

Vervolgstappen en verbeteracties n.a.v. de risico inventarisatie en evaluatie 

- Instemming thuiswerken (art. 27) 

Regeling om thuis te werken 

- Instemming Winterdienst (art. 27) 

Een nieuwe werkwijze voor de winterdienst van 2020-2021 

- Advies voordracht benoeming directeur (art. 25) 

Charles Vinke is benoemd als directeur 

- Toetreding gemeente Wierden 

- Verkenning structuur interne organisatie BOR en I&T  

- Werving en selectie leden RvC 

 

 

Verkiezingen 

Op woensdag 13 mei zijn er nieuwe verkiezingen gehouden. Dit jaar hebben vijf leden 

aangegeven zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Voor de verkiezingen van 2020 

hebben zich 11 kandidaten gemeld. Halverwege het jaar zijn we gestart met een OR 

waarbij de helft nieuw is ingestapt. Dit geeft een nieuwe, positieve dynamiek aan de 

groep. 

 

Wat gebeurt er in 2021? 

De drie volgende thema’s zijn leidend voor de OR het aankomende jaar. Het is de 

meetlat die we gebruiken bij het bekijken van verzoeken tot instemming of advies: 

- Communicatie 

- Ontwikkelen/opleiden 

- Leiderschap/rol van leidinggevenden (ontwikkeling) 

 

Meerjarenstrategie 2020-2023 

De strategie van Twente Milieu voor de jaren 2020-2023 heeft als centraal uitgangspunt: 

van meerwaarde zijn voor aandeelhouders en opdrachtgevers.  
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Als publiek bedrijf werken we samen vanuit synergie in afvalinzameling en beheer van de 

openbare ruimte. Service bieden aan inwoners en opdrachtgevers staan centraal.  

Dit wordt in drie ambities samengevat die de basis vormen voor de organisatie de 

aankomende jaren: 

- Actief en dichtbij 

- Kwaliteit en vakmanschap 

- Innovatief en circulair Twente 

Voor de ondernemingsraad komen deze punten ook geregeld terug. Als speerpunten staat 

het aangaan van goede onderlinge verbinding en een aantrekkelijk werkgeverschap 

centraal. 

 

Aandachtspunten in 2021: 

- Duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers heeft van de OR blijvend 

aandacht 

- Aandacht voor actuele en heldere bedrijfseigen regelingen 

- Structuur interne organisatie BOR en I&T  

- Aandacht voor functionerings-/beoordelingscyclus 

- Aanpassingen handboek 

- CAO 

- Ontwikkelingen ICT 
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3 Jaarverslag Raad van 

Commissarissen 

Bericht van de voorzitter 

 

In dit bericht kijk ik namens de Raad van Commissarissen terug op de ontwikkelingen van 

Twente Milieu NV in 2020.  

 

Dit jaar stond vanaf medio maart vooral in het teken van Covid-19 en dat betekende 

extra aandacht voor de noodzakelijke maatregelen en naleving daarvan. Deze 

aanpassingen zijn snel en adequaat getroffen en op deze wijze kon Twente Milieu als 

cruciaal bedrijf de werkzaamheden blijven uitvoeren en bijdragen aan een schoon, 

gezond en fris Twente. Dit resultaat is bereikt door de enorme inzet en betrokkenheid 

van alle medewerkers van Twente Milieu.  

 

Na een gedegen werving- en selectieprocedure, en door de aandeelhouders (unaniem) te 

zijn benoemd, is Charles Vinke per 1 april 2020 aangetreden als bestuurder van Twente 

Milieu. Onder zijn leiding zal Twente Milieu de komende jaren werken aan de continuïteit 

van de onderneming en zijn aandacht richten op het uitvoeren en verbeteren van de 

dienstverlening en het verder verduurzamen van de dienstverlening van Twente Milieu en 

de regio Twente.  

 

De gemeente Wierden is als negende aandeelhouder aangetreden na positief besluit van 

de aandeelhouders. Dit besluit voor aandeelhouderschap is bekrachtigd door de uitgifte 

van de aandelen A.  

 

Het afgelopen jaar heeft mede in het teken gestaan van de invoering van de nieuwe 

kostprijs-methodiek. Aan de hand van een nieuw geïntroduceerd dashboard heeft de 

Raad van Commissarissen de financiële situatie aan onder meer de begroting en de door 

het management van Twente Milieu vastgestelde kengetallen getoetst en besproken met 

de bestuurder. In december is de begroting 2021 vastgesteld en de meerjarenbegroting 

besproken.  

 

Ten slotte wil de Raad van Commissarissen graag haar diepe waardering uitspreken voor 

de geleverde prestaties gedurende deze ongewisse en instabiele periode. De 

dienstverlening is nagenoeg volledig uitgevoerd en de medewerkers op een juiste wijze 

beschermd tegen de risico’s van Covid-19. 
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Verantwoording en samenstelling 

  

Corporate Governance 

De Raad van Commissarissen legt op transparante wijze verantwoording af over haar 

handelen en toezichthouden op Twente Milieu in 2020 en voert haar taken uit conform de 

Corporate Governance Code. In 2020 kwam de RvC in totaal negen keer bijeen in vier 

RvC-vergaderingen, twee auditcommissievergaderingen en drie keer met de 

aandeelhouders in de Algemene vergadering Aandeelhouders (AvA). De vergaderingen zijn 

grotendeels digitaal georganiseerd en verlopen in een constructieve en harmonieuze 

sfeer, waarbij de informatie door de bestuurder tijdig en compleet aangeleverd wordt.  

 

In de vergaderingen van de auditcommissie zijn in aanwezigheid van de externe 

accountant de jaarrekening, het accountantsverslag, de resultaatbestemming, de 

liquiditeit en de leningen, alsmede de begroting uitgebreid ter voorbereiding op de RvC-

vergaderingen besproken.  

De remuneratiecommissie is bijeen geweest, waarbij onder meer is gesproken over de 

voortgang van afgesproken doelstellingen en functioneren en bezoldiging directie. Het 

salarispakket is in het verslagjaar niet aangepast. Vanwege het karakter van de 

onderneming is de WNT-norm vanzelfsprekend gerespecteerd bij de bezoldiging van de 

directeur. 

 

Verder is een vertegenwoordiging van de RvC tweemaal aanwezig geweest bij het 

zogeheten “artikel 24” overleg met de ondernemingsraad van Twente Milieu.  

 

Samenstelling Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen van Twente Milieu bestaat statutair uit vijf leden en is als 

volgt samengesteld.  

 

Voorzitter, de heer A.E. (Axel) Fuhri Snethlage 

Benoemd op:               7 december 2016 

Zittingstermijn:           tot december 2024 (tweede termijn) 

Profiel:                       partner IMAP Netherlands 

Nevenfuncties:             Treasurer IMAP 

Bestuurslid Stichting FC Twente '65’ 

Lid Raad van Commissarissen Cricket Nederland B.V.  

 

Voorzitter Auditcommissie, de heer R. (Ronald) van Wetering 

Benoemd op:  27 november 2019 

Zittingstermijn: tot november 2022 (eerste termijn) 

Profiel:   Directeur Grootzakelijk Rabobank Twente & Achterhoek 

Nevenfuncties:  Lid Raad van Toezicht en lid auditcommissie Stichting Perspectief  

   Zutphen 

   Bestuurslid Strategische Board Stedendriehoek  

   Bestuurslid VNO-NCW Stedendriehoek  

   Voorzitter Gelderse Businessclub (GBC) 
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Lid Auditcommissie, de heer F. (Frans) Föllings  

Benoemd op:          25 november 2020 

Zittingstermijn:        tot 25 november 2024 (eerste termijn) 

Profiel:                    partner 2Ensure 

Nevenfuncties:        Lid van de raad van commissarissen van energie- en  

   grondstoffenbedrijf HVC 

                                  Lid van het bestuur van de Stichting Steunfonds Brabant Koor 

                                 Lid van de raad van toezicht van Stichting Podium Circulair  

 

Vicevoorzitter en lid Renumeratie-commissie, mevrouw M.F. (Marike) Bezema 

Benoemd op:  1 juli 2015 

Zittingstermijn:  tot 1 juli 2023 (tweede termijn) 

Profiel:   Kwartiermaker Mobiliteitsteam Arbeidsmarktregio Twente 

Nevenfuncties:   Voorzitter Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland  

   (VWON) 

   Lid van de Raad van Commissarissen FC Twente ‘65 

 

Lid Remuneratie-commissie, mevrouw R. (Rinske) van Heiningen 

Benoemd op:               11 maart 2020 

Zittingstermijn:           tot 11 maart 2023 (eerste termijn) 

Profiel:                       Directeur Duurzaamheid Akzo Nobel NV 

Nevenfuncties:            Vice voorzitter Raad van Toezicht Toneelgroep Oostpool, Arnhem 

     

Vice-voorzitter en lid Remuneratie-commissie, mevrouw S. (Selvi) Ayranci 

Benoemd op:  1 april 2012 

Zittingstermijn:  tot 11 maart 2020 (tweede termijn) 

Profiel:   Strategy Execution Lead ABN AMRO 

Nevenfuncties:   Lid Raad van Toezicht Coöperatieve Vereniging Midwaste  

   Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie WoonInvest  

 

Voorzitter Auditcommissie, de heer W. (Wil) van Leijsen 

Benoemd op:  9 november 2012 

Zittingstermijn:  tot 9 november 2020 (tweede termijn) 

Profiel:  Voormalig directeur afval- en reinigingsbedrijf 

Nevenfuncties:             Bestuurslid/penningmeester “De Oude IJsclub” 

 

De tweede zittingstermijn van mevrouw S. Ayranci liep af op 1 april 2020. Op persoonlijk 

verzoek is haar ontslag verleend per 11 maart 2020 en derhalve als lid afgetreden. De 

opvolging is geborgd met het aantreden van mevrouw Rinske van Heiningen per zelfde 

datum. 

 

In november 2020 liep de tweede zittingstermijn af van de heer Wil van Leijsen. In zijn 

opvolging is voorzien met de benoeming van de heer Frans Föllings.  
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Namens de leden van de Raad van Commissarissen, die directie en de aandeelhouders 

willen wij hen bedanken voor hun werkzaamheden voor Twente Milieu.  

 

De eerste termijn van de heer Axel Fuhri Snethlage liep af op 7 december 2020. De 

aandeelhouders hebben hem in de vergadering van 25 november 2020 benoemd voor de 

tweede zittingstermijn.  

 

Besluiten Raad van Commissarissen 

 

De Raad van Commissarissen heeft in 2020 de volgende besluiten genomen, dan wel 

goedkeuring gegeven aan de volgende bestuurlijke besluiten: 

 

BESLUITEN 2020  

Voordracht benoeming bestuurder Charles Vinke Maart 2020 

Jaarrekening 2019 Mei 2020 

Accountantsverslag 2019 Mei 2020 

Resultaatsbestemming 2019 Mei 2020 

Toetreden gemeente Wierden als aandeelhouder A  Mei 2020 

Voordracht benoeming Frans Föllings als lid RvC September 2020 

Voordracht herbenoeming Axel Fuhri Snetlage 2e termijn September 2020 

Begroting 2021 November 2020 

 

  

 


