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Memo 
Aan: Gemeenteraad 
Van: Judith Koppes, teamleider financiën 
Datum: 10 januari 2011 
Onderwerp: NUON-gelden  
 
 
Inleiding 
 
Door ons college is op 2 juni 2009 ingestemd met de verkoop van de NUON-aandelen aan het 
Zweedse Vattenfall, nadat uw raad op 14 mei 2009 hierover is geconsulteerd. De totale opbrengst van 
deze verkoop voor de gemeente Oude IJsselstreek bedraagt € 41.850.394. 
Van deze opbrengst wordt een bedrag van € 1.697.233 ingehouden (escrow = afdekking van 
garanties). Dit bedrag valt na verrekening van rente, kosten en eventuele claims in 4 jaar vrij.  
Conform de voorschriften is de volledige opbrengst van € 40.153.161 (€ 41.850.394 minus inhouding 
van € 1.697.233) in de jaarrekening 2009 verantwoord.  
In 2009 is de eerste tranche aandelen (49%) ad € 18.809.435 geleverd en uitbetaald door Vattenfall. 
De overige aandelen worden in 2011  (15%), 2013 (15%) en 2015 (21%) geleverd en betaald. De nog 
te ontvangen bedragen voor deze tranches aandelen zijn als langlopende vordering op de balans 
opgenomen. In de programmarekening 2009 is dit toegelicht. Dit betekent dat we in onze algemene 
reserve al wel het gehele bedrag onder aftrek van de escrow hebben verwerkt.  
 
verkoopopbrengst NUON-aandelen  € 40.153.161    
(onder aftrek escrow)     
      
Besluiten jaarrekening 2009     
extra afschrijving onderhoud wegen   € 4.539.431  
Bestemmingsreserve economische recessie   € 500.000  
Bestemmingsreserve archeologie   € 500.000  
aanloopkosten VNG-congres   € 20.000  
    € 5.559.431  
      
restant toevoegen aan algemene reserve € 34.593.730     
      
Besluit uit programmabegroting 2011 - 2014     
Instellen bestemmingsreserve Afbramerij   € 2.280.000  
Onttrekking uit algemene reserve (uit opbrengsten 
NUON),    € 3.000.000  
vanaf 2012 € 1 miljoen per jaar     
    € 5.280.000  
      
resteert € 29.313.730    
 
 
Weerstandsvermogen 
 
De geraamde stand van de algemene reserve per 31-12-2010 conform begroting 2011  
is inclusief de volledige opbrengst van de NUON-gelden € 39.268.912. In dit saldo is rekening 
gehouden met de besluiten uit de jaarrekening 2009. Bij het opstellen van de jaarrekening 2010 wordt 
een definitieve stand per 31-12-2010 bekend.  
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Het weerstandsvermogen is voldoende als financiële tegenvallers goed opgevangen kunnen worden 
en het saldo van de weerstandscapaciteit* minus de risico’s positief is. In de nota 
weerstandsvermogen uit juni 2006 is wordt uitgegaan van een minimaal weerstandsvermogen van € 4 
miljoen. Bij de begroting 2009 is deze met 5% geïndexeerd en op € 4,2 miljoen vastgesteld. In de 
begroting 2011 houden wij met het volgende rekening : 
 
Weerstandscapaciteit 43.951.320 
Risico's 6.814.500 
  
Weerstandsvermogen 37.136.820  
Minimaal weerstandsvermogen 4.200.000  
 

*Weerstandscapaciteit = deze bestaat uit de som van de begrotingsruimte, de algemene reserves, 
de stille reserves, de niet benutte belastingcapaciteit 

 
Overig 
In verband met de daadwerkelijke verkoop van de aandelen houden we in de meerjarenbegroting 
rekening met een afnemende dividendopbrengst: 
 
 2011 2012 2013 2014 
NUON 426.500 300.000 300.000 180.000 
     
Vanaf 2016 is de dividendopbrengst nihil (alle aandelen zijn dan verkocht). 
 
Wanneer we ervoor zouden kiezen om deze gelden niet aan te wenden en deze op de bank te 
parkeren, dan betekent dit dat we daarvoor rente zouden ontvangen. Echter, aan de andere kant 
nemen de kosten van ons te lenen geld daarmee toe. Begrotingstechnisch maakt dit weinig verschil. 
Op dit moment zijn in de meerjarenbegroting de lagere kosten voor het lenen  van geld opgenomen.  

 


