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Bijlage(n)
Onderwerp Tweede wijziging begroting 2011

Middenbeemster, 4 maart 2011

Aan de raad

Inleiding en probleemstelling
Bij de vaststelling van de begroting 2011 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen 
over de reservering van de ontvangen en nog te ontvangen gelden uit de verkoop van aandelen 
NUON. In de raadsvergadering van 16 december 2011 is in aansluiting hierop een motie 
aangenomen. Het doel van de motie is om het bij amendement genomen besluit inzake de 
opbrengsten van de verkoop van aandelen NUON te verwerken in een wijziging van de begroting 
2011.

Oplossingsrichting
In de begroting 2011 is rekening gehouden met de ontvangst van het tweede deel van de opbrengst 
van de verkoop van de NUON aandelen. Hiervoor staat een bedrag geraamd van € 753.250. In de 
begroting 2011 is dit bedrag toegevoegd aan de algemene reserve. Zie de begroting 2011, 
programma 10, bovenaan blz. 47.
Om de besluiten van de raad correct uit te voeren stellen wij voor om de opbrengsten van de verkoop 
van aandelen NUON (hierna NUON gelden) toe te voegen aan een afzonderlijke algemene reserve. De 
naam van deze reserve is ‘Algemene reserve opbrengst verkoop NUON aandelen’. Deze benaming is 
gekozen om te benadrukken, dat het hier nog wel om een algemene reserve en niet om een 
bestemmingsreserve gaat.
Het saldo van deze reserve telt mee bij de bepaling van de minimale hoogte van de algemene 
reserve. Ook telt het saldo van deze reserve mee bij de bepaling van de weerstandscapaciteit.
Het eerste deel van de opbrengst, die in 2009 is ontvangen, is toegevoegd aan de algemene reserve. 
In de jaarrekening van 2010 wordt dit bedrag, € 2.281.785, onttrokken aan de algemene reserve en 
toegevoegd aan de algemene reserve opbrengst verkoop NUON aandelen.
De reservering van de te ontvangen tweede termijn van de NUON gelden wordt in de begroting 2011 
anders omschreven.

Meetbare doelstelling
N.v.t.

Financiële consequenties
Nu de NUON gelden worden toegevoegd aan een afzonderlijke algemene reserve, blijven deze 
gelden meetellen bij de bepaling van de minimale hoogte van de algemene reserve en bij de 
bepaling van de weerstandscapaciteit.

Overige consequenties
N.v.t.

Monitoring evaluatie
N.v.t.
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Voorgesteld besluit
Het gedeelte van de tekst op blz. 47 van de programmabegroting 2011:
Mutaties reserves 2011 2012 2013 2014
Toevoegingen:
Algemene reserve (opbrengst verkoop 
aandelen EZW/NUON)

753.250 0 753.250 0

wijzigen in:
Mutaties reserves 2011 2012 2013 2014
Toevoegingen:
Algemene reserve opbrengst verkoop 
NUON aandelen

753.250 0 753.250 0

Communicatie
N.v.t.


