
Oriënterend overleg bestemmen
NUON gelden
Raadsrotonde 3 februari 2011
• Wat vooraf ging (wethouder W. Rijnsaardt)

• Financiële consequenties (de heer M Heuvels)

• Longlist (de heer A. Kremers)

• Voorstel shortlist (de heer A. Kremers)

• Oriënterend overleg



Bestemmen NUON gelden

• 1) Aanwijzen
• 2) Bepalen 
• 3) Bescheren 
• 4) Bestemd 
• 5) Destineren 

6) Determineren 

7) Een doel geven 

8) Roepen 

9) Verordenen 

10) Wegleggen





Verkoop Nuon spekt kas 
gemeenten

• Arnhem, februari 2008 - 27 gemeenten in Gelderland kunnen 
in totaal bijna 770 miljoen euro tegemoet zien als energiebedrijf 
Nuon wordt overgenomen door het Zweedse Vattenfall. Dat 
heeft het blad Binnenlands Bestuur berekend.

• Doetinchem heeft van de Gelderse gemeenten de meeste Nuon-
aandelen. Het krijgt bijna 60 miljoen euro. Zutphen kan ruim 51 
miljoen verwachten. Berkelland krijgt ruim 47,5 miljoen. Oude 
IJsselstreek …..

• De provincie, met 44,7 procent van de aandelen, liet eerder al 
weten dat ze 4,4 miljard krijgt. Vattenfall neemt eerst 49 
procent van de aandelen over. De rest volgt de komende zes 
jaar……



Politiek debat landelijk & lokaal

• “Minister Cramer van Milieu vindt dat Gelderland 
haar Nuon-aandelen alleen moet verkopen aan het 
Zweedse Vattenfall als er voldoende waarborgen 
zijn voor schone, duurzame energie…”

• “…Provincies en gemeenten die aandelen van 
energiebedrijven verkopen zijn oplichters, de 
bedrijven zijn nl. niet van hun maar van de burgers! 
Vattenvall is een helersbende!! Het hele spul hoort 
in de bajes thuis!!!!...”



Op 23 februari 2009 maakten het Zweedse 
Vattenfall en Nuon bekend dat zij hun 

krachten bundelen om een toonaangevend 
Europees energiebedrijf te vormen.

De transactie is op 1 juli 2009 afgerond. Nuon 
wordt hiermee de derde regionale Business 

Group binnen Vattenfall: Business Group 
Benelux.



Waarom nu ?

� Motie 4 november 2010
� Jaarrekening 2010
� Ontwikkelingen regerings- provincie beleid 

� Druk op eigen projecten 

� Begroting 2011 (verander kapitaal) 



Motie november 2010 



Wat niet te doen ? 

� Niets doen – alleen sparen
� Uitgeven “vanuit de spaarsok”



Wat wel doen ? 

� Kaders van de motie
� Inwoners centraal (kosten, duurzaam, leefbaar) 
� Transparant voor onze inwoners



Motie uitgezet in de organisatie

� Collegeprogramma
� Lopende projecten
� Nog op te starten
� etc.

“Longlist”



Feiten 

� Reeds krediet afgelost met Nuon geld
� Risico-paragraaf grondbeleid jaarverslag 2009
� Commissie Besluit Begroting en Verantwoording
� Relatie bestemmen – weerstandsvermogen
� Ruimte in de begroting 
� Raad besluit 



Het proces

• Besluit tot verkoop aandelen NUON op 2 juni 
2009

• Verkoop vindt plaats in tranches
• Motie van 4 november 2010
• Motie uitgezet in organisatie
• Longlist opgesteld
• Na overleg in college shortlist opgesteld
• 3 februari oriënterende raadsrotonde
• 10 maart raadsrotonde
• 17 maart raad



Motie van 4 november

• NUON gelden, deels op deposito, moeten 
rentebaten opleveren

• Het (incidentele) NUON geld gebruiken voor 
structurele investeringen in de samenleving

• Lasten en/of risico’s structureel worden 
verminderd of leiden tot lagere kosten

• Geld inzetten voor duurzame investeringen in 
klimaat, leefbaarheid, economie en mobiliteit



Financiële consequenties 
bestemmen NUON gelden

De heer Martin Heuvels, financieel adviseur

Gemeente Oude IJsselstreek



De boodschap

1. T.g.v bestemmen NUON gelden daalt 
weerstandsvermogen met het te bestemmen bedrag.

• Weerstandsvermogen is algemene reserves plus stille reserves minus 
risico’s ofwel buffer voor tegenvallers.

2. T.g.v. BBV consequenties in jaarrekening 2010 daalt 
weerstandsvermogen met € 5,2 miljoen.

3. M.b.t. woonvisie vindt nog overleg plaats met de 
provincie.

• Financiële consequenties worden bepaald als uitkomsten bekend 
zijn.

4. Na bestemmen komt besteden, lees investeren.
• 3 smaken.
• Elke smaak heeft andere financiële consequenties.



De kapstok
• Wat is een balans?
• Waar staan de NUON gelden op de balans?
• Welke consequenties heeft de rekening 2010 voor de 

balans?
• Wat gebeurt er op de balans als we het restant van de 

NUON gelden ontvangen?
• Wat gebeurt er op de balans als we bestemmen?
• Wat zijn de financiële consequenties van de drie 

smaken?
• Wat is de begrotingsruimte?



Wat is een balans

• Een balans is het overzicht van de 
bezittingen, de schulden en het eigen 
vermogen van de gemeente.

• Hierna volgt een indicatieve 
vereenvoudigde balans van de 
gemeente.



Ontvangst NUON gelden en 
jaarrekening 2009
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•T.g.v. ontvangst NUON gelden zijn rentelasten structureel met € 0,6 miljoen 
verlaagd.

•T.g.v. gewijzigde opvattingen BBV extra afschrijving van € 5 miljoen op wegen.



Jaarrekening 2010

•Met name t.g.v. gewijzigde opvattingen BBV is weerstandsvermogen

met € 5 miljoen gedaald.

•Deze afboeking heeft geen relatie met de woonvisie.
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Ontvangst tranche 2011 en 
bestemmen NUON gelden
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• Ontvangst tranche 2011 leidt tot rentevoordeel van circa € 0,2 miljoen.
• Ook tranches 2013 en 2015 leiden tot een rentevoordeel van € 0,2 

miljoen per tranche          
• Aanname: rekening 2011 komt uit op € 0.
• Weerstandsvermogen met € 20 miljoen gedaald.



Smaak 1: € 10 miljoen NUON gelden 
investeren en in 1 jaar afschrijven

•Weerstandsvermogen met € 0,5 miljoen gedaald.

•Bestemmingsreserve met € 10 miljoen gedaald.

•Structurele lasten met € 0,5 miljoen gestegen.
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Smaak 2: € 10 miljoen NUON gelden 
investeren en in 10 jaar afschrijven

•Weerstandsvermogen met € 0,5 miljoen gedaald.

•Bestemmingsreserve met € 1 miljoen gedaald.

•Structurele lasten met € 1,5 miljoen gestegen.

126,5126,0-1,5118,0118,0

90,0VV5,0BNK-0,5RNT80,0VV6,0BNK

3,0VZG15,0VDR-1,0AFS3,0VZG15,0VDR

19,0BR-90,0KST20,0BR

14,5AR106,0VA90,0OPB15,0AR97,0VA

31 december 2012Rekening 201231 december 2011



Smaak 3: € 10 miljoen NUON gelden 
investeren met opbrengsten (profijtbeginsel)

•Weerstandsvermogen met € 2,5 miljoen gestegen.
•Bestemmingsreserve met € 1 miljoen gedaald.
•Structurele lasten met € 1,5 miljoen gestegen.
•Structurele baten met € 3 miljoen gestegen.

129,5129,01,5118,0118,0

-0,5RNT

90,0VV8,0BNK-1,0AFS80,0VV6,0BNK

3,0VZG15,0VDR-90,0KST3,0VZG15,0VDR

19,0BR3,0OPB I20,0BR

17,5AR106,0VA90,0OPB15,0AR97,0VA

31 december 2012Rekening 201231 december 2011



Begrotingsruimte
(bedragen x € 1.000)

• Iedere tranche nog te ontvangen NUON gelden levert rentebaten op.
• Vanaf 2016 bedraagt dit totaal € 0,6 miljoen.
•Deze bedragen zijn niet verwerkt in de begroting.
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Longlist en shortlist

• De heer Ard Kremers, planeconoom
gemeente Oude IJsselstreek



Het proces

• Besluit tot verkoop aandelen NUON op 2 juni 2009
• Verkoop vindt plaats in tranches
• Motie van 4 november 2010
• Motie uitgezet in organisatie
• Longlist opgesteld
• Na overleg in college shortlist opgesteld
• 3 februari oriënterende raadsrotonde
• 10 maart raadsrotonde
• 17 maart raad



Motie van 4 november

• NUON gelden, deels op deposito, moeten 
rentebaten opleveren

• Het (incidentele) NUON geld gebruiken voor 
structurele investeringen in de samenleving

• Lasten en/of risico’s structureel worden 
verminderd of leiden tot lagere kosten

• Geld inzetten voor duurzame investeringen in 
klimaat, leefbaarheid, economie en mobiliteit



Longlist

• Vraag in organisatie uitgezet om 
projectideeën aan te leveren

• Resultaat 35 ideeën
• Geraamd investeringsniveau

€ 45,2 miljoen



Longlist

• Klimaat: 7 voorstellen, samen € 7,4 miljoen
• Leefbaarheid: 17 voorstellen, samen € 15,9 miljoen
• Economie: 6 voorstellen, samen € 16,0 miljoen
• Mobiliteit: 6 voorstellen, samen € 5,1 miljoen



Longlist, klimaat
Projecten zijn gericht op investeringen die een
positieve invloed kunnen hebben door:

• Energie besparing
• Omschakelen naar duurzame energie
• Voorlichting



Longlist, leefbaarheid

Projecten zijn gericht op:
• Verbeteren leefomgeving
• Verbeteren accommodaties
• Inrichting leegkomende terreinen, waarvoor 

geen woningbouw meer is voorzien
• Gebiedsontwikkeling



Longlist, economie

Projecten zijn gericht op:
• Starters op de woningmarkt
• Toerisme en plattelandsontwikkeling



Longlist, mobiliteit

Projecten zijn gericht op:
• Veiligheid
• Verbeteren ontsluiting



Voorstel shortlist

• Longlist besproken in college, dit heeft 
geleid tot

• Tien voorstellen
– Klimaat 2 voorstellen € 3,05 miljoen
– Leefbaarheid 5 voorstellen € 3,70 miljoen
– Economie 3 voorstellen € 7,90 miljoen
– Mobiliteit 5 voorstellen 4,60 miljoen

Totaal € 19,25 miljoen



Voor nadere informatie

Ard Kremers
Telefoon: 0315 – 292208
Mobiel:     06 – 57932666
E mail: a.kremers@oude-ijsselstreek.nl


