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Motie: Eneco

De gemeenteraad van Schiedam, bijeen in vergadering op 28januari 2020 ter bespreking
van het raadsvoorstel verkoop aandelen Eneco Groep N.V.

Constaterende dat;

• Diamond Chubu Europe BV. een bod heeft uitgebracht ter overname van Eneco
Groep N.V.;

• door de overname gemeente Schiedam een bedrag van 42 miljoen euro zal
ontvangen;

• de gemeenteraad van Schiedam de intentie, om de aandelen te verkopen, op 9 april
2019 kenbaar heeft gemaakt;

Overwegende dat;

• de gemeenteraad van Schiedam een weloverwogen en toekomstbestendig besluit
dient te nemen over de verdeling van Eneco-gelden;

• daarbij rekening gehouden dient te worden met de uitdagingen die Schiedam te
wachten staan;

• de Eneco-gelden doelmatig, spaarzaam en zorgvuldig ingezet dienen te worden;

• de Schiedammers ook zichtbaar profijt moeten hebben van de opbrengsten;

Verzoekt het college;

• Te onderzoeken of de ondergenoemde punten, inclusief de genoemde bedragen,
realiseerbaar zijn en de gemeenteraad te voorzien van uitwerkingsrichtingen;

• om een aparte post in de begroting op te nemen genaamd ‘Eneco gelden’;

• om een aparte administratie op te stellen voor het beheer van de Eneco gelden en de
gemeenteraad, tenminste gedurende tien jaar, twee keer per jaar te informeren over
de mutaties en vorderingen;

• Daarbij de volgende punten te verwerken conform bovenstaande punten;

- de financiële positie van de gemeente te versterken. Daarbij een voorstel voor te
bereiden, waarin verschillende scenario’s worden uitgewerkt en dit ter
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besluitvorming tïjdens de zomernota 2020 voor te leggen aan de gemeenteraad. (19
miljoen euro);

- het sociaal domein. En hierbij de focus te leggen op innovatie en duurzame
oplossingen binnen het sociaal domein en de gelden daarvoor te bestemmen (5
miljoen euro);

- gebiedsontwikkeling op meerdere plekken in de stad t 6.5 miljoen euro) waar een
bedrag voor het vergroenen van de openbare ruïmte bij in is opgenomen (2 miljoen);

- het realiseren van nieuwe woonvormen voor ouderen en mindervaliden. Daarbij de
financiële middelen besteden aan het realiseren van zowel betaalbare als duurdere
woonvormen voor ouderen en mindervaliden en rekening te houden met de vraag
vanuit diverse doelgroepen in de stad (5 miljoen euro);

- een revolverend duurzaamheidsfonds en mogelijkheden te onderzoeken om
bestaande regelingen te comprimeren tot een regeling ter bevordering van
duurzaamheid (4 miljoen euro);

- speelplaatsen en sportieve openbare ruimte en tijdens de besteding voorzieningen te
treffen voor een brede groep Schiedammers (1 miljoen euro);

- het Stadserfgebied. Met deze gelden een toekomstbestendige oplossingen te zoeken
voor de oude bibliotheek en het Stadserfgebied te verfraaien (1 miljoen euro);

- sociale cohesie en -stijging en de financiële middelen beschikbaar te stellen voor
nieuwe initiatieven, geïnitieerd door nieuwe samenwerkingspartners, waarmee de
Schiedammers nader tot elkaar komen. Daarbij de financiële middelen te verspreiden
over tenminste vijf jaren (500.000,- euro).

En gaat over tot de orde van de dag.
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