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Geachte raadsleden, 

Met raadstoezegging ID 1882 en met de commissietoezegging 'Eneco zienswijze procedure' hebben wij 
u toegezegd: met een procesvoorstel te komen hoe om te gaan met het vraagstuk toekomstige besteding 
opbrengst verkoop aandelen Eneco. Met deze raadsinformatiebrief (RIB) gaan wij in op beide 
toezeggingen. Wij schetsen in deze RIB de procedure ook in relatie met de concept Begroting 2020- 
2023, 2e Tussenrapportage 2019, het actualiseren van de nota Reserves en Voorzieningen en de op te 
stellen Kadernota Begroting 2021. 

Een meerderheid van ca. 96% van het aandeelhouderskapitaal (peildatum: augustus 2019) heeft het 
principebesluit genomen (na de wensen en bedenkingen procedure) haar aandelen in Eneco te 
verkopen. Door Eneco, adviseurs en aandeelhouders wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de 
transactie (gecontroleerde veilingverkoop). Het proces verkeert momenteel in de fase waarin een 
geselecteerd aantal partijen een bindend bod kan indienen. De planning is dat er in december 2019 een 
keuze voor één verkooppartij wordt gemaakt (door Verkoopcommissie van de 
Aandeelhouderscommissie) en we in het eerste kwartaal 2020 ons voornemen tot verkoop aan u zullen 
voorleggen middels de wensen- en bedenkingenprocedure. Eerst daarna, als ook de andere gemeenten 
hun instemming (voor minimaal 75% van het aandelenkapitaal) formeel aan verkoop verbinden, ontstaat 
zekerheid over het doorgaan van de Eneco-verkoop. Het proces verloopt momenteel volgens planning. 

Relatie Eneco met begroting Ridderkerk 

U heeft de concept Begroting 2020-2023 ontvangen en binnenkort ontvangt u de 2e Tussenrapportage. 
Beide documenten worden gelijktijdig behandeld in uw raadsvergadering van 7 november 2019. In beide 
documenten is niet vooruitgelopen op de verkoop van Eneco-aandelen. Noch aan de kant van de 
incidentele baat, noch met het wegvallend (structureel) dividend. 
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Uit de sluitende concept begroting 2020 - 2023, met positieve saldi over alle jaren van de 
meerjarenraming, blijkt een goede financiële positie van Ridderkerk, zeker als de begroting in samenhang 
wordt gezien met onze reservepositie. 

Op dit moment wordt de 2e Tussenrapportage 2019 opgesteld. In voorbereiding daarop wordt duidelijk 
dat er reden is om scherper te gaan kijken naar de benodigde balans tussen structurele inkomsten en de 

structurele uitgaven. 

Immers, hoewel de begroting nog goede cijfers laat zien, dienen we één en ander ook te bezien tegen de 
achtergrond van significante financiële ontwikkelingen en wensen voor de jaren na 2020. Denk daarbij 
aan de uitvoering van het collegeprogramma, het geactualiseerde Integraal Accommodatieplan en nog 
steeds forse onzekerheden in het sociaal domein en de Rijksbijdrage (accres). 

Procesvoorstel 
Onze inspanningen zijn er de komende maanden dan ook op gericht de Ridderkerkse financiële 
huishouding integraal te bekijken en te analyseren. De resultaten daarvan bespreken wij graag met uw 
raad langs de lijn van de reguliere P&C-cyclus. Het eerste planning- en controlinstrument dat daarvoor bij 
uitstek geschikt is, is de Kadernota Begroting 2021. De Kadernota Begroting 2021 zal daarbij 
noodzakelijkerwijs meer inhoud krijgen dan de Kaderbrief Begroting 2020 en uw raad in staat dienen te 
stellen het brede gesprek te voeren over benodigde investeringen en alternatieve investeringswensen 
(met inachtneming van de op dat moment vaststaande financiën van de Eneco-deal). Tevens wordt, 
conform het collegeprogramma, gelijktijdig met de Kadernota Begroting 2021 een Integrale 
Investeringsagenda opgesteld, welke in uw raadsbespreking van de Kadernota Begroting 2021 kan 
worden betrokken. 
Wij vertrouwen er op u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en dat zowel de raads- als 
commissietoezegging met deze RIB zijn afgedaan. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ri 

mw. A. Attema 


