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Kaders voor aanwending verkoopopbrengst Eneco
De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 29 september 2020
(raadsvoorstel nr. 20bb14563);

gelet op de wens om ‘verstandig’ om te gaan met de verkoopopbrengst Eneco;
besluit:

1. Een deel van de verkoopopbrengst Eneco (€ 30,9 mln) aan te wenden voor het
geleidelijk kunnen opvangen van het structurele begrotingsknelpunt dat als gevolg van
de verkoop van de aandelen Eneco is ontstaan.

2. Bij de aanwending van het restant van de verkoopopbrengst Eneco de volgende
specifieke uitgangspunten te hanteren:
1. De verkoopopbrengst wordt zoveel mogelijk in stand gehouden door:
a. investeringen te doen, waarbij de investeringssom op termijn weer naar

de gemeente terugvloeit, of;

2.

3.
4.
5.

b. investeringen te doen, waardoor de gemeente extra besparingen of
extra inkomsten realiseert.
Met de verkoopopbrengst worden (bijdragen aan) investeringen gedaan,
waaraan andere partijen gezamenlijk voor minimaal 50% financieel bijdragen.
De verkoopopbrengst wordt niet gebruikt voor het oplossen van
begrotingsknelpunten
Geld dat vanuit de verkoopopbrengst beschikbaar is gesteld, maar niet is
gebruikt, vloeit terug naar de Rotterdamse Investeringsmotor.
De verkoopopbrengst die resteert na aftrek van het bedrag dat wordt ingezet voor

het geleidelijk opvangen van het structurele begrotingsknelpunt dat als gevolg
van de verkoop Eneco is ontstaan, wordt gespreid over drie bestuursperioden
aangewend, waarbij zowel het huidige gemeentebestuur als de komende twee
gemeentebesturen kunnen beschikken over oa. 1/3e deel.
6. Uit de toelichting op een voorstel tot aanwending van de verkoopopbrengst
ENECO blijkt in welke mate hetvoorstel past bij de uitgangspunten zoals
genoemd onder 2.1 en 2.2. Het college geeft daarbij aan op welke wijze periodiek
wordt vastgesteld in welke mate aan de uitgangspunten is voldaan en rapporteert

hierover periodiek, waarvan minimaal één keer achteraf, aan de raad.

3. Een adviescommissie ex art. 84 van de Gemeentewet in te stellen, die in opdracht van
college én raad erop toeziet dat de aanwending van het restant van de
verkoopopbrengst Eneco past bij de door de raad vastgestelde algemene en specifieke
uitgangspunten.
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4. Het college de opdracht te geven om, samen met de leden van de raadscommissie
MPOF‚ genoemde adviescommissie vorm te geven, opdat deze begin volgend jaar zijn
werkzaamheden kan starten.
5. Periodiek te evalueren of de kaders aanpassing behoeven.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 novem
grifﬁer,

0
rz' er,
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