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Aanleiding 
Tijdens de behandeling van de kadernota is een motie aangenomen om het college op te 
dragen om “een verkennende notitie inzake de bestemming van de vrij besteedbare NUON 
gelden, rekening houdend met de financiële situatie van de gemeente op middellange 
termijn” voor te bereiden. 
 
De financiële situatie 
Op basis van de scenario’s kunnen wij de komende jaren een forse vermindering verwachten 
van de algemene uitkering. Een reëlere inschatting is (nog) niet te maken, vanwege de 
onrustige politieke situatie in ons land. Voorlopig hanteren wij de uitkomsten van het 
gekozen scenario, een korting op de algemene uitkering, oplopend tot 10% in 2016. Dat 
betekent een vermindering met ruim € 1.000.000 over die periode. 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Scenario A 0 0 -83 -163 -241 -321 -402 
Scenario B 0 0 -226 -445 -657 -875 -1.094 
Scenario C 0 0 -369 -727 -1.072 -1.430 -1.787 
Scenario D 0 0 -513 -1.008 -1.488 -1.984 -2.480 

Tabel 1. Ontwikkeling afname algemene uitkering per scenario (bedragen x1000) 
De recent uitgebrachte septembercirculaire 2010 heeft geen duidelijkheid kunnen geven 
over de toekomstige ontwikkelingen. De belangrijkste reden hiervoor is dat het nieuwe 
kabinet nog geen nieuwe beleidskaders heeft vastgesteld. Het enige waar we vanuit kunnen 
gaan is dat de algemene uitkering de komende jaren voor de gemeente Hillegom dalende is. 
Kortom, de onzekerheid over de financiële situatie over de middellange en lange termijn zal 
voorlopig zo blijven en daarmee lijkt het vasthouden aan het eerder gekozen scenario (B) 
gerechtvaardigd. 
  
Opbrengst verkoop aandelen 
Conform de overeenkomst aangaande de overname van Nuon door Vattenfall wordt de 
overdracht en de betaling van aandelen over een periode van 8 jaar gespreid. In 2015 wordt 
de laatste portie aandelen overgedragen en in 2016 ontvangen wij een laatste preferente 
dividend uitkering. In totaal levert de verkoop ons ruim €36,5 mln op, daarnaast ontvangen 
we in totaal €2 mln preferent dividend. De dividendinkomsten zijn opgenomen in de 
reguliere begroting en maken geen deel uit van de vorming van de reserve. 
 
In de raad van juni 2009 heeft de raad besloten om een bestemmingsreserve in te stellen ter 
grootte van €30 mln. Deze reserve dient ervoor om de teruglopende dividenduitkeringen op 
te vangen, zodat er voldoende dekking is voor de exploitatie. Deze reserve zou over de jaren 
2009 t/m 2015 opgebouwd worden. In 2015 zou de reserve volgestort zijn en resteert 
uiteindelijk een bedrag van €6,5 mln. 
 
Verwerking in de boeken 
De commissie BBV heeft eind 2009 bepaald dat de volledige opbrengst in de jaarrekening 
over 2009 moest worden verantwoord, zodat er per 31/12/2009 een bestemmingsreserve 
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van ruim €36,5 mln is opgenomen in de boeken. Dat betekent dat er ruim € 6,5 mln teveel 
in de bestemmingsreserve zit. 
 
 

 Verkoopopbrengst stortingen Escrow 
en NWB en 
bijkomende 
kosten 

Preferent Dividend Totale inkomsten 

2009 18,7 -3,1 0,2 15,8 
2010   0,7 0,4 1,1 
2011 5,7 0,4 0,4 6,5 
2012   0,4 0,3 0,7 
2013 5,7   0,3 6,0 
2014     0,2 0,2 
2015 8,0   0,2 8,2 
2016     0,1 0,1 

 38,1 -1,6 2,0 38,5 
Tabel 2. Overzicht verkoop Nuon aandelen Bedragen x €1000 
 
Nb. Alle bedragen zijn inclusief de Escrow van €1,5 mln. De Escrow is een risicovoorzienig voor eventuele claims 
voortvloeiend uit de bedrijfsvoering van de Nuon voor de overname. Indien er geen aanspraken worden gedaan, 
wordt deze uitbetaald in porties in 2010, 2011 en 2012. 
 
Tegenover de totale opbrengst van € 36,5 mln. staat een vordering van € 20,7 mln. op de 
rechtsopvolger van Nuon, Vattenfall. We hebben nl. nog niet alle gelden ook daadwerkelijk in 
ons bezit. De eerste betaling van €15,8 mln. is in juli 2009 ontvangen. De laatste tranche 
van de verkoop van de aandelen vindt medio 2015 plaats met een betaling van € 8.0 mln. 
Vanaf dat moment kan de € 6,5 mln. (vrij besteedbare Nuon gelden) gebruikt worden zonder 
dat het de exploitatie belast. Er is door de raad besloten dat de wegvallende 
dividendinkomsten worden gecompenseerd door de Nuon gelden tot een bedrag van € 30,0 
mln. uit te zetten. We willen daarmee en minimum rendement maken van 4%, zodat er 1,2 
mln. aan rendement gemaakt kan worden, die hard nodig zijn om de exploitatiebegroting 
sluitend te maken. Indien er eerder geld gehaald wordt ten behoeven van een fonds, dat 
levert structureel een tekort op van €260.000. Gezien de huidige financiële situatie van de 
gemeente Hillegom is dat bijzonder onverstandig. 
 
Advies 
Wij zouden de gemeenteraad willen adviseren om een werkgroep te formeren, die zich bezig 
gaat houden met het verkennen van de mogelijkheden en vaststellen van de kaders. Deze 
werkgroep kan worden ondersteund door inhoudelijk deskundige ambtenaren en kan 
gedurende 2011 deze opdracht vervullen. Daarna kan het college de uitwerking verder ter 
hand nemen in 2012 en eind dat jaar voorstellen voor de realisatie voorleggen aan de raad, 
zodat de besluitvorming begin 2013 voltooid kan zijn. De portefeuillehouder financiën 
maakt ook deel uit van de werkgroep. 
 



4 
 

Denkrichtingen voor besteding van de Bestemmingsreserve Vrij besteedbare Nuongelden 
 
Ter voorbereiding voor een discussie met de werkgroepleden zijn er een aantal 
denkrichtingen geïnventariseerd. 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om deze vrij besteedbare gelden in te zetten, van een 
stimuleringsfonds voor cultuur tot investeringen in sportaccommodaties. Tijdens de 
behandeling van de kadernota is duidelijk naar voren gekomen dat de gemeenteraad er de 
voorkeur aan geeft om deze gelden in te zetten om de starters op de woningmarkt te 
helpen. Inmiddels is de starterlening geïntroduceerd die dekking heeft uit een andere pot. 
Vandaar dat wij die mogelijkheid verder buiten beschouwing laten. De mogelijkheden zijn 
verkennend onderzocht en zijn uitsluitend informatief. Wij hebben de belangrijkste voor- en 
nadelen per mogelijkheid op rijtje gezet. 
 

1. De afname van de algemene uitkering opvangen 
De algemene uitkering wordt stapsgewijs verminderd met 10% ultimo 2016. Door het 
vrij besteedbare deel te reserveren en het rendement daarvan te gebruiken kan er per 
jaar ongeveer € 260.000 aan renteopbrengst toegevoegd worden aan de begroting. 
Hierdoor hoeft er per saldo minder te worden bezuinigd. 
Voordeel 
- De bezuinigopgave is minder groot, waardoor er minder pijnlijke keuzes nodig 

zijn. 
 

Nadeel 
- Andere bestedingsmogelijkheden voor deze gelden zijn er niet meer. 
 
 

2. Starters op de woningmarkt helpen door : 
 

a. Stimuleren Starterwoningen 
Door projectontwikkelaars te “verplichten” om een percentage starterwoningen te 
bouwen als onderdeel van een bouwplan, worden de ontwikkelaars 
geconfronteerd met minder opbrengsten, resulterend minder rendement. Het 
mindere rendement kan worden gecompenseerd uit de bestemmingsreserve Vrij 
besteedbare Nuon gelden. 
 
Voordeel 
- Realisatie van starterwoningen  

 
Nadeel 
- Ontwikkelaars kunnen (extra) risico’s afwentelen op gemeente 
-  

 
b. Gemeente als ontwikkelaar 



5 
 

Door actief gronden en onroerend goed te kopen kan de gemeente zelf locaties 
ontwikkelen om daar goedkope starterwoningen te bouwen.  
 
Voordeel 
- Geen afhankelijkheid van ontwikkelaars 
- Realisatie van starterwoningen 
 
Nadeel 
- Risico van de ontwikkeling komt geheel voor rekening van de gemeente 
- Geen deskundigheid in huis als projectontwikkelaar 

 
3. Investeringsfonds 

Door het instellen van een breed investeringsfonds met als doel het bevorderen van 
de leefbaarheid van Hillegom, kan er ingespeeld worden op verschillende behoeften. 
Gelden kunnen dan worden aangewend om woningbouw te stimuleren of om 
startende ondernemers te helpen of om de lokale economie en extra impuls te geven. 
Daarnaast kan je ook denken aan het bevorderen van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 
 
Voordeel 
- Verschillende doelstellingen kunnen worden gediend 
 
 
Nadeel 
- Bestedingen van het fonds moeten goed worden gecontroleerd versus de 

doelstellingen 
 

4. Cultuurfonds 
Het nieuwe kabinet gaat fors bezuinigen op kunst & cultuur. Door de instelling van 
een lokaal fonds waaruit de initiatieven en bestaande activiteiten een extra impuls 
kunnen krijgen, borgen wij voor onze gemeente de continuïteit op dit onderdeel. 
Hierbij kan gedacht worden aan een kortingspas voor de jeugd op culturele 
activiteiten of sponsoring van culturele evenementen. 
 
Voordeel 
- Verschillende doelstellingen kunnen worden gediend op cultureel gebied. 
 
 
Nadeel 
- Is feitelijk een uitbreiding van de subsidiemogelijkheden en vallen daarmee onder 

het (strenge) regime van de subsidieregeling. 
 

5. Duurzaamheidbevordering 
De opbrengst van de Nuon gelden gebruiken om energie- en C02 besparende 
maatregelen te stimuleren. Uit energie voor energie. 
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Denk hierbij aan het reduceren van de C02 uitstoot door lokale subsidie op het 
isoleren van bestaande woningen, introduceren van nieuwe technieken bij nieuwbouw 
of bevorderen gebruik alternatieve energiebronnen. 
 
Voordeel 
- Komt ten goede aan de inwoners  
- stimuleert de lokale economie 

 
 

Nadeel 
- vraag kan aanbod overstijgen en daarmee is de maatregel van tijdelijke aard. 


