19bb13369
Aanwijzing project ‘Vervolgstap Herstelplan Warmtebedrijf’ als risicovol project

De Raad van de gemeente Rotterdam,
Gelezen het voorstel van 14 maart 2019 inzake de aanwijzing van het project Vervolgstap
Herstelplan Warmtebedrijf als risicovol project (19bb12619);

Oven/vegende:
- dat hij op 7 februari 2019 heeft besloten geen wensen en bedenkingen ter kennis te
brengen van het college bij het voorgenomen besluit van het college inzake de vervolgstap
herstelplan Warmtebedrijf (18bb992);
- dat hij de motie Verheij e.a. ‘Warme aandacht’ (19bb11815) inzake ‘Aanwijzing
vervolgstap herstelplan Warmtebedrijf als risicovol project’ heeft aangenomen;

- dat hij in de volgende moties uitspraken heeft gedaan die in meer of mindere van invloed
zijn op de toekomst van het Warmtebedrijf:
- Motie Weerdmeester e.a. Langetermijnvisie Warmtebedrijf (16bb4563)

- Motie Weerdmeester/Kathmann ‘Bredere financiering-eigenschap Warmtebedrijf
(16bb4567)
- Motie Verheij ‘Vrije warmte’ (17bb8448)
- Motie Achbar e.a. ‘Warmtebatterij’ (19bb11811)
- Motie Segers-Hogendoorn e.a. ‘Nieuwe Vlam’(19bb11812)
- Motie Vreugdenhil e.a. ‘Afspraak is afspraak (18bb11813)
- Motie Verheij/Zeegers ‘Warm geregeld’ (18bb11814) - Motie Vonk/Tak ‘(Be)raad de prijs'
(19bb11816)
- Motie Tak e.a. ‘De warme hand van de gemeente Rotterdam’ (19bb11817)

- Motie Zeegers e.a. ‘Maak gemeenten warm voor Warmtebedrijf’ (19bb11818)
- Motie Leewis e.a. ‘Duurzaam Warmtebedrijf Rotterdam’ (19bb11819)
— Motie Leewis e.a. ‘Een open acces-Ieiding’ (19bb11820)
- Motie Leewis ea ‘Emissievrij Warmtebedrijf’ (19bb1821);
gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

alsmede gelet op de Regeling risicovolle projecten Rotterdam 2012;
besluit:
1. het project Vervolgstap Herstelplan Warmtebedrijf aan te wijzen als risicovol project;

2. in afwijking van de Regeling risicovolle projecten voor dit specifieke project:
a. de griffier te mandateren een werkgroep samen te stellen om in samenspraak met
het college van burgemeester en wethouders een voorstel voor te bereiden voor het
vaststellen en uitwerken van een beperkt aantal indicatoren waarlangs het project
gemonitord gaat worden en voorstellen te doen voor het vaststellen van de
meeteenheden waarlangs de indicatoren in kaart gebracht gaan worden;
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b. de werkgroep een aanbeveling te laten doen aande raad over de scope, de kaders,
de looptijd, de wijze van rapporteren, alsook over het aantal rapportagemomenten;

c. de commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financien aan te wijzen als
projectveranhNoordelijke commissie;

d. de commissie tot Onderzoek van de Rekening aan te wijzen als
projectbegeleidingscommissie, waarbij de voorzitter van deze commissie tevens
optreedt als rapporteur;
e. dat één keer per twee jaar een onafhankelijk audit wordt uitgevoerd waarbij de
commissie tot Onderzoek van de Rekening aan de raad rapporteert;

f. af te zien van de wijze van rapporteren als beschreven in de regeling en de
rapportages van het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot de
door de raad vastgestelde indicatoren weer te (Iaten) geven in een online dashboard.

3. de motie Verheij e.a. ‘Warme aandacht’(18bb11815) inzake ‘Aanwijzing risicovol
vervolgstap herstelplan warmtebedrijf project’ als afgedaan te beschouwen.

Aldus vastgeste - n de 0

nbare vergadering van 21 maart 2019.

oorzitter,
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