Voorblad raadsavond Wormerland

Onderwerp

Opbrengst verkoop aandelen Nuon

Activiteit

Inhoudelijke bespreking

Doel

Besluiten waar de opbrengst van de verkoop van de aandelen Nuon wordt
verantwoord, en wat er met de opbrengst gedaan kan worden.

Geschatte
behandeltijd

30 minuten

Beknopte
toelichting

In de buitengewone aandeelhoudersvergadering van Nuon is ingestemd met de
verkoop van de aandelen Nuon aan Vattenfall. In totaal verwachten we, tot en
met medio 2015, een opbrengst van de verkoop aandelen, van € 9.772.000. De
opbrengsten kunnen, om de opbrengsten en bestedingen ervan goed te blijven
volgen, gestort worden in een nieuwe reserve Nuon-gelden.
Op termijn vallen de dividendinkomsten van Nuon, zoals die in onze begroting
staan, weg. Om dit structurele nadeel te compenseren, stellen wij voor om de
boekwaarde van de investeringen ‘in de openbare ruimte met maatschappelijk
nut’ vervroegd af te schrijven, en hierdoor, structureel lagere afschrijvingslasten in
de begroting op te nemen. Deze boekwaarde, per ultimo 2009 € 1.171.800, kan
onttrokken worden aan de reserve Nuon-gelden.

Vervolg
procedure

Gereed voor besluitvorming

Gevraagde
beslissing

1. Een reserve Nuon-gelden in te stellen en hier de ontvangen Nuon
opbrengsten aan toe te voegen.
2. De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met
maatschappelijk nut per 31 december 2009, ad € 1.171.800 vervroegd af
te schrijven, en zo het structurele nadeel van het wegvallen van het
dividend structureel te compenseren door het wegvallen van de
desbetreffende afschrijvingslasten. Dit bedrag aan deze reserve te
onttrekken.
3. Voor bestemming van de Nuon-gelden de volgende spelregels te hanteren:
a) op de onttrekkingen uit deze reserve is het bestaand financieel
beleidskader van toepassing
b) onttrekkingen mogen alleen gebruikt worden voor uitgaven die een
duurzame bijdrage leveren aan het woon- en leefklimaat of het
voorzieningenniveau in de gemeente.

Bijlage(n)

B&W besluit inzake de opbrengst verkoop aandelen Nuon

Auteur

G.M.E. Meijer, m.meijer@wormerland.nl , 075-6421052

