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ONDERWERP  

Collegebericht: actiepunt commissie Middelen 20-02 bespreeknotitie ‘Hoe om te 
gaan met de Eneco opbrengsten’.  
  

In de commissie Middelen van 13 mei is toegezegd dat het college terugkomt met 
informatie over het vormgeven van de discussie rondom de Eneco-gelden (ter 
aanvulling op actiepunt 2002 waarin staat dat het college in april komt met een 
bespreeknotitie: ‘Hoe om te gaan met de Eneco opbrengsten’).  
  

In de memo ‘procedurevoorstel planning en controlproducten 2020’, die als bijlage 
bij dit collegebericht is gevoegd, is een procesvoorstel gedaan over de wijze hoe 
de verkoopopbrengst Eneco in 2020 bestuurlijk en financieel technisch wordt 
behandeld c.q. boekhoudkundig verwerkt. Het procesvoorstel is op 2 april naar de 
raad gestuurd en op die dag in het presidium besproken.  
  

In het memo is aangegeven dat in de voorjaarsnota de begrotingswijziging wordt 
gemaakt met betrekking tot de verkoop van Eneco. Dit betreft een financieel 
technische verwerking. De opbrengst Eneco is 25 maart jl. bijgeschreven op de 
bankrekening van Heemstede en wordt, net zoals andere liquide middelen, 
gebruikt in het kader van de treasuryfunctie voor de financieringsbehoefte van de 
gemeente. Besluitvorming over de definitieve bestemming van deze opbrengst 
vindt plaats in de begrotingsraad van november 2020.  
  

Daarnaast is in de langetermijnplanning voor mei (d.d. 23 april) bij de voorjaarsnota 
aangegeven dat de financieel technische verwerking van de Eneco gelden wordt 
opgenomen in de voorjaarsnota.  
  

Het is voor de raad belangrijk om inzicht te hebben in de mogelijkheden voor de 
aanwending van de verkoopopbrengst Eneco. Daarom wordt een bijlage 
toegevoegd aan de kaderbrief waarin scenario’s voor de inzet van de 
verkoopopbrengst Eneco worden gepresenteerd. Deze zullen ook nog worden 
toegelicht tijdens de informatieavond over de kaderbrief en meicirculaire. De 
doelstelling is dat de inzet van de verkoopopbrengst wordt verwerkt in de 
programmabegroting 2021 waarover besluitvorming plaatsvindt in de 
begrotingsraad van november 2020.   

 


