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Betreft: opbrengst informele bijeenkomst besteding Eneco gelden 9 maart 2020 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Op 9 maart 2020 is er voor u een avondsessie georganiseerd. Een informele bijeenkomst over de 
besteding van de opbrengst van de verkoop van de aandelen van Eneco.  
 
De opbrengst van deze avond is samengevat in een memo en aan het college voorgelegd. 
 
KERNBOODSCHAP 
Via deze raadsinformatiebrief sturen wij u deze memo graag ter informatie. 
 
 
 
BIJLAGEN 

1. Memo opbrengst informele bijeenkomst besteding Eneco gelden 9 maart 2020 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 



M E M O 

 

Aan: College Albrandswaard 

Van: Karel Weeda 

Datum: 18 maart 2020 

 

Betreft:  opbrengst informele bijeenkomst besteding Eneco gelden 9 maart 2020 

 

Beste collegeleden, 

 

Op 9 maart 2020 is er een avondsessie gehouden voor raadsleden en burgerraadsleden. Een 

informele bijeenkomst over de besteding van de opbrengst van de verkoop van de aandelen van 

Eneco.  

Met onderstaand programma: 

Inleiding 

Graag presenteert het college beknopt een beeld van de (financiële) stand van zaken en ontwikkelingen die hij op de 

gemeente Albrandswaard ziet afkomen. 

Vervolgens denken de collegeleden met u na over hoe hiermee de komende jaren om te kunnen omgaan, in het bijzonder 

denkend aan de inzet van de opbrengst van de aandelen Eneco, zoals u toegezegd. 

De uitkomsten van deze avond neemt het college mee in de afwegingen in het verdere traject.  

Kick – off (ca 40 min) 

- Toelichting financiële omstandigheden (ambtelijk) 
- Portefeuillehouders geven toelichting op belangrijke ontwikkelingen in hun portefeuille 
- Korte samenvatting en mogelijkheden besteding incidenteel en structureel geld (portefeuillehouder financiën) 

 

Deelsessie met raadsleden en duo-raadsleden (ca 40 min) 

- de raadsleden en duo-raadsleden gaan in drie groepen uiteen om hun beelden over de aanwending van de ENECO-
gelden uit te wisselen. De groepen worden elk door 1 of 2 medewerkers uit het regieteam ondersteund 

Plenair 

- vanuit de groepjes worden door een raadslid de belangrijkste opbrengsten plenair ingebracht 
- de portefeuillehouder financiën vat de rode draden samen en licht het vervolgproces toe omtrent voorjaarsnota 

 

Afronding van de bijeenkomst. 

  



Onderstaand presenteren we u de opbrengst vanuit de deelsessies. Denkrichtingen, kaders en ideeën 

vanuit de deelsessies om de gelden van Eneco in te zetten op termijn. 

 

Deelsessie 1 

- alle inwoners moeten er iets van merken 

- maatschappelijk rendement opleveren 

- iets aanjagen (substantieel) wat niet kan binnen reguliere begroting 

- NIET verdeeld inzetten om verschillende tekorten op te lossen 

- Weerstandsvermogen (financiële positie) van gemeente op peil houden 

- Oormerken voor investeringen in: 

o Duurzaamheid 

o Woningbouw 

o Infrastructuur  

- Voorkom dat het “vervliegt” en uiteindelijk niet meer duidelijk is waarvoor het is ingezet 

 

Deelsessie 2 

- Lange termijn duurzaamheidsfonds 

- Zichtbare impuls van maatschappelijk vastgoed, voorzieningen en/of buitenruimte 

- Reserves aanvullen 

- Sociale woningen 

 

 

Samenvatting. 

In bovenstaande opbrengst lezen we als College een aantal thema’s. De financiële positie van de 

gemeente alsmede duurzaamheid en wonen komen naar voren. Daarnaast vind u het belangrijk dat 

er controle blijft waar het geld aan wordt uitgegeven en het iets substantieels bijdraagt voor de 

inwoners. 

Bovenstaande nemen we als College mee richting de begroting. Hierbij zullen we met meer concrete 

voorstellen bij u terug komen.  
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