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Geacht college,

U hebt de raad bij raadsinformatiebrief (1145314) d.d. 25 oktober 2016 betreffende de Splitsing Eneco 
de gelegenheid gegeven tot 14 november 2016 zijn wensen en bedenkingen op het voorgenomen 
collegebesluit (1144043) te geven.

Wij hebben het onderwerp besproken in onze raadsvergadering van 19 december 2016.

Het voorgenomen collegebesluit is voor de fractie Groep Ram-Remijn (GRR) reden tot het maken van 
de navolgende opmerkingen.

De wethouder vreest, zoals gezegd in Beraad & Advies van 31 oktober 2016, voor eenzelfde soort 
debacle als bij een ander dossier (dat de fractie GRR, gezien de vertrouwelijkheid, niet zal noemen). 
De fractie GRR vraagt zich dan ook af of hier iets speelt dat zij niet kan overzien? Een onontkoombare 
wettelijke wijziging, waar geen invloed op uit geoefend kan worden. Het is een collegebevoegdheid en 
toch vraagt het college de raad om advies.

U vraagt de raad om wensen en bedenkingen mee te geven. Dat doet de fractie GRR dan ook bij 
dezen. In het collegevoorstel dat u de raad heeft doen toekomen zijn argumenten en kanttekeningen 
vermeld. Met die argumenten en kanttekeningen kan de fractie GRR eigenlijk alleen maar concluderen 
dat het een wettelijk besluit is en daarom gevolgd dient te worden. Echter de fractie GRR vraagt zich 
af of een stem tegen deze splitsing niet meer in het belang is voor Eneco en daarmee ook voor ons 
als aandeelhouder? De fractie GRR uit dan ook haar bedenkingen hierover aan u. Er is nu een kans 
op een buitenlandse overname, waarbij al eerder is gebleken dat dit niet automatisch in het voordeel 
van de klant (en dus de aandeelhouders) is. Het klantbelang zou voorop moeten staan, dus een stem 
tegen zou de directie van Eneco in haar strijd kunnen steunen om deze splitsing tegen te gaan. De rol 
van de aandeelhouder (in dit geval wethouder Van der Graaff) is dan dus belangrijk.

De fractie GRR wenst dan ook dat u als college een weloverwogen besluit neemt en 
verantwoordelijkheid durft te nemen voor dat besluit. Dat betekent dat als u grote twijfel hebt of dit een
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verstandig besluit is, dat u dan nog eens goed nadenkt of u dat wel kunt en wilt doen. De fractie GRR 
wenst verder dat het resultaat van de aandelen nagenoeg gelijk blijft en dat het risico gelijk blijft. 
Daarmee geeft de fractie GRR u mee dat 1 aandeel voor 1 aandeel niet de juiste verhouding hoeft te 
zijn, maar het risico en de resultaatverwachting vergelijkbaar dienen te zijn, evenals de invloed van de 
gemeente.

Tot slot wenst de fractie GRR het college succes met het nemen van een weloverwogen besluit en de 
raad ziet het besluit dat u gaat nemen met belangstelling tegemoet.

Wij verzoeken het college bovenstaande opmerkingen te betrekken bij zijn afweging over het 
vaststellen de besluitvorming over de splitsing van Eneco.

Hoogachtend,
De gemeenteraad van Albrandswaard,
de griffier

mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner


