
Amendement Beperking OZB-stijging 2019 door realistischer schatting 
vervallen dividendopbrengsten Eneco (voorstellen 32 en 38) 1 0

Corsanummer:

Van:

Aan:

Onderwerp:

Bloemendaal

GrL, PvdA.....

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Nieuwe voorstellen m.b.t. dividendopbrengsten en OZB-stijging 2019 (voorstellen 32 en 38) 

Amendement bij raadsvoorstel 2018012715 (en nieuwe voorstelen 2018013086)

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 8 november 2018,

Constaterende dat:
- In de begroting 2019 wordt uitgegaan van verkoop Eneco-aandelen en het hierdoor wegvallen van 
dividendopbrengsten van C 200.000 in 2019;
- In de begroting 2019 niet is toegelicht waarom is uitgegaan van C 200.000 in plaats van C 175.000 
opbrengstenderving, zoals t/m de lente 2018 steeds door het College is geschat (en zoals dat bedrag ook is 
opgenomen in het overdrachtsdocument 2018005036 van maart 2018 over de Eneco-aandelenverkoop);

Overwegende dat:
1. Verkoop van de Eneco-aandelen waarschijnlijk niet voor de Eneco-aandeelhoudersvergadering (eerste helft 
2019, waarschijnlijk april a.s.) waarin het dividend wordt vastgesteld en overigens de verkoop wel wenselijk en 
zeer waarschijnlijk, maar nog niet 100% zeker is;
2. Over het jaar 2019 dus nog dividendopbrengsten ingeboekt mogen worden;
3. Deze dividend-opbrengsten, gelet op het gewenste prudente begrotingsbeleid (en daling van de 
winstontwikkeling volgens het verslag ENECO N.V. over de eerste helft van 2018) beter conservatief geschat 
kunnen worden op (eerder door ons College steeds geschatte) C 175.000 (i.p.v. door het College nú geschatte 
C 200.000);
4. De door het College voorgestelde OZB-stijging 2018-2019 wel een erg grote stap is en beter geleidelijk(er) 
kan worden ingevoerd;

Besluit:
a. De nieuwe voorstellen 32 (OZB) en 38 (Treasury) gewijzigd in de begroting 2019 op te nemen, uitgaande van 
het wèl binnenkrijgen van Eneco-dividendopbrengsten in 2019 en wel voor een bedrag van C 175.000 en
b. De financiële ruimte die hierdoor ontstaat, te gebruiken voor beperking van de OZB-stijging 2019.
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