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Onderwerp
Dit voorstel gaat over het voornemen van het college om aandelen in Meerlanden aan te kopen. 

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 mei 2021

besluit:

1. In te stemmen met de verkrijging van 5.988 aandelen, tegen een prijs van C 199,37 per 
aandeel, in totaal C 1.193.815.
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Voorgesteld besluit

» In te stemmen met de verkrijging van 5.988 aandelen, tegen een prijs van C 199,37 per 
aandeel, in totaal C 1.193.815.

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
De aanleiding voor de aanpassing van de kapitaalstructuur is enerzijds de wens te komen tot een, 
ook in de toekomst, robuust bedrijf voor afvalinzameling en reiniging van gemeenten en anderzijds 
meer recht te doen aan een evenredige en evenwichtige verdeling van kapitaalinbreng van elke 
deelnemende gemeente. Meerlanden is historisch gegroeid van een bedrijf voor twee gemeenten, 
Aalsmeer en Haarlemmermeer, naar de huidige omvang (8 gemeenten) en is innovatief. De markt 
is sterk in ontwikkeling en het is verstandig in deze markt het bedrijf naar de toekomst toe 
robuuster te maken door meer gemeenten als aandeelhouder toe te laten treden. De historisch 
gegroeide kapitaalstructuur belemmert de mogelijkheden daartoe. Dat is de reden voor de 
aanpassing van de kapitaalstructuur. Deze aanpassing gaat gepaard met een herschikking van de 
aandelen met in beginsel medewerking van alle deelnemende gemeenten. In deze herschikking 
wordt het aantal aandelen afgestemd op het aantal huisaansluitingen.

Beoogd effect
« Het evenredigheidsprincipe wordt het uitgangspunt waarbij het aantal huisaansluitingen gelijk 

is aan het aantal aandelen. Hierdoor wordt scheefgroei gecorrigeerd en voor de toekomst 
voorkomen en is er sprake van een evenwichtige inbreng en verdeling van kapitaal tussen alle 
deelnemende verbonden partijen.

» Het vergroten van de draagkracht voor Meerlanden in de toekomst, door het mogelijk maken 
van toetreding van nieuwe aandeelhouders (gemeenten).

Politieke keuzeruimte
De keuze om extra aandelen te verwerven is aan de gemeenteraad. Bij de raad berust het 
budgetrecht.

Gedachtegang
Argumenten

» Het aantal aandelen van de gemeente is niet gelijk aan het aantal huisaansluitingen
(evenredigheidsprincipe). Door aandelen te kopen groeit het aandelenbelang van de gemeente 
Bloemendaal van 2,65*yo naar 6,790Zo. Dit zorgt voor een verwachte structurele verhoging van 
de dividendopbrengst met C 45.000.

» De door de gemeente Bloemendaal geleverde hoeveelheid afval i.c.m. het ingebrachte kapitaal 
staat niet in verhouding tot de bedrijfsresultaten van Meerlanden en de daaruit voortvloeiende 
dividenduitkeringen aan de aandeelhouders. Deze vloeit onevenredig door naar de overige 
deelnemers.

« De kaspositie van de gemeente Bloemendaal is na de verkoop van de aandelen Eneco solide 
en de financiële ratio's zijn op orde. Dit biedt enige ruimte om aandelen te kopen voordat de 
schuldpositie vanaf 2022 weer toeneemt.

» Door het invoeren van de nieuwe kapitaalstructuur ligt er een logisch aanpasbaar systeem ten 
grondslag van het kapitaal van De Meerlanden N.V.. Het jaarlijks aanpassen van de 
aandelenverdeling aan het aantal huisaansluitingen voorkomt grote schommeling, bijvoorbeeld 
in het dividend, en daarmee discussie bij de aandeelhoudende gemeenten.

» Het jaarlijks herijken en mogelijk jaarlijkse aan- en verkoop van aandelen kan worden
meegenomen in de jaarlijkse P&C cyclus en maakt dit tot een voor de gemeente voorzien en 
normaal proces.

« Het hanteren van de zichtbare intrinsieke waarde als waarde van de aandelen voorkomt dat 
een externe waardebepaling van Meerlanden plaats dient te vinden.
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» Alle deelnemende gemeenten zijn in beginsel eens met de voorgestelde aanpassingen in de 

kapitaalstructuur van Meerlanden.

Kanttekeningen
« Het huidige dividend dat de gemeente ontvangt staat niet in verhouding tot de afgesloten 

dienstverleningsovereenkomst met Meerlanden (evenredigheidsprincipe).
» Er staan wel omvangrijke investeringen op stapel, zowel de lopende investeringen als die in 

portefeuille waardoor Bloemendaal in de loop van de komende járen naar verwachting wel zal 
moeten lenen, maar dat is een andere, eigenstandige afweging die het onderhavige voorstel 
niet in de weg hoeft te staan.

Alternatieven
» De aandelenportefeuille niet uitbreiden.

Middelen
Financiële middelen
Voor de aanschaf van 5.988 aandelen tegen een prijs van e 199,37 per aandeel is totaal 
C 1.193.815 nodig. Dit betreft een vermogens- en financieringsvraagstuk (belegging van middelen) 
en geen bestedingsvraagstuk (uitgaven zichtbaar binnen de Bloemendaalse begroting).

Met het vergroten van het aandelenbelang van de gemeente Bloemendaal van 2,650Zo naar 6,790Zo 
zijn wel rentekosten gemoeid. Deze bedragen jaarlijks op basis van de rekenrente van l0Zo C 
11.938. Tegenover deze rentekosten staat een verwacht structurele dividendopbrengst van 
C 45.000.

De financiële effecten zullen worden meegenomen en vertaald in de begroting 2022 en zullen 
gevolgen hebben voor de schuldpositie op de langere termijn. De kaspositie van de gemeente is na 
de verkoop van de aandelen Eneco solide maar door de onderhanden lopende investeringen en die 
in portefeuille zal de gemeente Bloemendaal naar verwachting in de loop van 2022 nieuwe 
langlopende geldleningen moeten aangaan. Echter dat is een andere, eigenstandige afweging die 
het onderhavige voorstel niet in de weg hoeft te staan.

Personele middelen 
N.v.t.

Organisatorische middelen 
N.v.t.

Participatie
Dit voorstel is tot stand gekomen in samenwerking met alle aandeelhouders van Meerlanden.

Communicatie
N.v.t.

Samenwerking (Heemstede)
Samenwerking heeft plaatsgevonden met alle Meerlanden gemeenten.

Vervolgproces/evaluatie
Vervolgproces
Nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met het uitbreiden van de aandelenportefeuille wordt de 
overdracht van aandelen geëffectueerd.

Evaluatie
N.v.t.



-4-
Bijlagen

Achterliggende documenten

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


