
     
 

    

Amendement Eneco opbrengst 
Vergadering d.d. 7 juli 2020 

Betreft: Kadernota 2021 

 

De fracties van GroenLinks, VVD, PvdA, Rijswijks Belang en Onafhankelijk Rijswijk stellen voor om alle 

passages die refereren aan de Eneco opbrengst, die thans als volgt luiden: 

Pagina 6: Het college stelt daarom voor € 20 mln. van de Eneco opbrengst toe te voegen aan de 

algemene reserve. Door deze toevoeging aan de algemene reserve verbetert de solvabiliteit direct 

naar 16%. 

Pagina 7 en 38: Het college stelt voor € 20 mln. hiervan toe te voegen aan de algemene reserve 

(voorstel 2). Het college stelt voor het restant ad. € 50 mln. toe te voegen aan een 

bestemmingsreserve/investeringsfonds. 

Pagina 37: Het college stelt daarom voor € 20 mln. van de Eneco opbrengst toe te voegen aan de 

algemene reserve. Door deze toevoeging aan de algemene reserve verbetert de solvabiliteit (exclusief 

Rijswijk Buiten) direct naar 17%. 

te schrappen. En de passage die thans als volgt luidt: 

Pagina 37: De financiële gezondheid ontwikkelt zich daarmee gedurende 2021-2024 als volgt (Rijswijk 

Buiten en het restant van de Eneco opbrengst ad. € 50 mln. buiten beschouwing gelaten): 

te vervangen door: 

Pagina 37: De financiële gezondheid ontwikkelt zich daarmee gedurende 2021-2024 als volgt 

(RijswijkBuiten en de Eneco opbrengst ad. € 71 mln. buiten beschouwing gelaten):  

 

Toelichting:  

Zolang de gemeenteraad de kaders voor de besteding van de Eneco opbrengst niet heeft bepaald, 

dienen we ons niet vast te leggen of en hoeveel van de opbrengst naar de algemene reserve gaat.  

Onze gemeente kent net als alle andere Nederlandse gemeenten financiële tekorten. De oproep aan 

het Rijk om meer financiële middelen ter beschikking te stellen is minder sterk wanneer we als 

gemeente Rijswijk ontstane structurele tekorten oplossen met eenmalige opbrengsten. 
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