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Onderwerp

Te besluiten om
1. Kennis te nemen van de dividend-bedragen over 2017 van Eneco en Stedin
2. De begroting 2018 naar beneden bij te stellen naar aanleiding van genoemd dividend
Inleiding
De gemeente bezit reeds jaren aandelen van Eneco en (sinds de splitsing) ook van Stedin.
In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met de ontvangst van dividend over
deze aandelen. Nu de jaarrekeningen 2017 van genoemde bedrijven zijn vastgesteld, zijn
ook de dividendbedragen over genoemd jaar bekend geworden.
Beoogd effect
Het op een juiste manier verwerken van de ontvangen dividend-bedragen over 2017 in de
rekening 2018 en inzicht te geven in de toekomstige effecten op de begroting.
Argumenten
Dit betreft weliswaar dividend-bedragen over 2017, maar de verwerking daarvan vind in het
jaar van ontvangst (lees: 2018) plaats.
Kanttekeningen
Tot en met 2017 was allen sprake van dividend van Eneco, maar vanwege de (verplichte)
splitsing is daar Stedin bij gekomen. Bij de berekeningen is ervan in eerste instantie vanuit
gegaan, dat het totaalbedrag gelijk verdeeld zou kunnen worden tussen Eneco en Stedin. Zo
is dit verwerkt in de meerjarenbegroting 2018-2021. In werkelijkheid is de uitkering anders
verdeeld. Uiteindelijk is de totaalopbrengst uiteraard van belang.
Financiën
In de begroting 2018 is rekening gehouden met een totaalbedrag van € 665.570, terwijl in
werkelijkheid een bedrag van € 611.267 (inclusief terug te ontvangen dividendbelasting) is
ontvangen. Het nadelige effect van ruim € 54.000 zal middels een begrotingswijziging in de
ramingen worden aangepast.
Het nadelige effect komt voor een belangrijk gedeelte voor rekening van Stedin, omdat zij in
2017 een eenmalig verlies opgenomen hebben als gevolg van de splitsing met Eneco en
verkoop van Citytec. Als gevolg daarvan is een aanzienlijk lager dividend uitgekeerd dan
gebruikelijk. Over het boekjaar 2018 wordt weer een “normaal” resultaat voorzien met het
daarbij horende dividendbedrag.
Overigens is op dit moment nog niet bekend of het in de begroting op te nemen dividend ook
vanaf 2019 op basis van fifty-fifty te verdelen is over Eneco en Stedin. Dit is uiteindelijk wel
van belang in verband met de verkoop van de aandelen Enco. Dat dividend-bedrag valt dan
structureel weg.

