Motie “Energie voor Energie”
Ingediend door CDA, D66 en VVD

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op vrijdag 6 november 2020
Overwegende dat:
 De gemeente Heemstede streeft naar een ratio weerstandsvermogen van 2,0 met
een bandbreedte tussen de 1,8 en 2,2. Hierbij hoort een algemene reserve tussen
€ 7,5 en € 9,1 miljoen. In de begroting 2020 werd een ratio van 2,01 voorzien.


De algemene reserve inclusief de opbrengst van de aandelen Eneco (€ 36,7 miljoen)
op 1-1-2021 € 38,2 miljoen bedraagt, met een geschatte ratio weerstandsvermogen
van 9,2. Uit deze algemene reserve zijn, na goedkeuring van de raad, de boeterentes
voor aflossing en couponverlaging betaald (€ 102.835 + € 3,2 miljoen).



De opbrengst van de aandelenverkoop na aftrek van bovengenoemde boetes € 33,4
miljoen bedraagt. Zonder dit aandelenbedrag komt de ratio verstandsvermogen uit
op 1,2 wat als voldoende wordt gekwalificeerd. Dit past echter niet binnen de
ambitie van de gemeente Heemstede.



Eind 2020 meer bekend wordt over de herverdeling van het gemeentefonds. De
verwachting is dat dit nadelig uitpakt voor de Heemsteedse gemeentefinanciën. En
dat in het vierde kwartaal van 2020 meer duidelijk wordt over de financiële impact
van de coronacrisis. Onzekerheden die juist een groter weerstandsvermogen vragen.



Het college in haar begroting stelt dat dit resulteert in een surplus in de algemene
reserve tussen de € 29,1 miljoen en € 30,7 miljoen. Dit kan/moet uitgelegd worden
op interen op de Eneco-opbrengst.

Roept het College op:
 Een voorstel te schrijven voor de aanwending van dit surplus in de algemene reserve
en dit voorstel in te brengen in de commissie middelen van maart 2021.
 Bij het schrijven van dit voorstel rekening te houden met de volgende kaders:
a. Energie voor Energie: dit surplus is ontstaan door de verkoop van aandelen in
een energiemaatschappij en moet aangewend worden voor een energiedoel.
b. Het voorstel moet een duurzaam energiedoel dienen, denk hierbij aan het
verduurzamen van gemeentelijk vastgoed of scholen. Of het voorstel moet de
vraag naar energie verkleinen.
c. Het voorstel heeft als doel de energiekosten voor de gemeente Heemstede
dan wel voor haar inwoners in de toekomst te verlagen.



Om een voorstel aan te leveren waarbij de ratio weerstandsvermogen tussen de 1,8
en 2,2 blijft liggen, zonder verder interen op de baten van de verkoop van de Eneco
aandelen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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