Raadscommissie Middelen en Bestuur en Samenleving en Inwoners d.d. 25 juni 2020
Rondvraag
Fractie Duisters
Vraag
Sinds maart word er geen sprekersplein meer georganiseerd. Inwoners kunnen op dit moment niet
inspreken over onderwerpen die niet geagendeerd zijn. Hoe lossen we dit op want dit doet geen
recht aan de inwoners van Weert.
Antwoord
Degenen die zich hadden gemeld voor het spreekrecht tijdens het sprekersplein hebben het
aanbod gekregen om in de commissies in te komen spreken. Voor het overige gaan we ervan uit
dat het sprekersplein vanaf september weer gewoon doorgang vindt.
Vraag
Vanaf 2017 staat er een Nederlandse vlag in de plenaire zaal van de tweede kamer. Hierna hebben
ook verschillende gemeenten een Nederlandse vlag op een prominente plaats in de raadszaal
geplaatst als een symbool van eenheid en verbondenheid. Zouden wij ook binnen de gemeente
Weert op korte termijn een Nederlandse vlag op een zichtbare en prominente plaats kunnen
aanbrengen in de raadszaal?
Antwoord
Als je al een vlag in de raadzaal wil hangen kom je ons inziens niet weg met een goedkope
synthetische versie. Of met een driepoot met een of drie vlaggen.
Dan moet je het doen zoals in de Tweede Kamer met een vlag van goede kwaliteit, juiste
afmetingen en die je mooi kan draperen aan een stok. Bij navraag blijkt dat deze vlag € 12.000
euro heeft gekost.
De raadzaal heeft een bepaalde grandeur en dus moet je het goed doen of niet doen.
Let wel: als “symbool van eenheid en verbondenheid” hebben we al het schilderij van het
Koningspaar.
Agendapunt 7 Opvang asielzoekers van Hornekazerne
VVD
Vraag
Op 10 december 2019 heeft de VVD vragen gesteld over de besteding van de COA gelden.
De portefeuillehouder gaf destijds aan dat de raad inzage zou krijgen.
Nadien is een integriteitsonderzoek gestart en bleef de inzage (om begrijpelijke redenen) uit.
Nu het onderzoek afgerond is, verzoekt de VVD om de raad een overzicht te verstrekken van alle
inkomsten en uitgaven van de jaren waarin deze COA gelden zijn uitgekeerd (2015 t/m heden)
De uitgaven dienen zo gespecificeerd als mogelijk te zijn.
Antwoord
Deze vraag zal zo snel mogelijk, gelijktijdig beantwoord worden met de artikel 40 vragen van ht
CDA.
Agendapunt 11 Verzoek Enexis tot versterking eigen vermogen
VVD
Vraag
n.a.v. artikel in De Limburger, 12 juni 2020: in Weert een proef waarbij energie
zonnepark Altweerterheide overdag wordt opgeslagen in een batterij en ‘s avonds op het
elektriciteitsnet wordt gezet. Als proef slaagt en in Nederland navolging krijgt kan twee keer zoveel
duurzame energie worden geproduceerd zonder extra investeringen in elektriciteitsnet. Weet
portefeuillehouder hiervan? Mening Enexis?
Antwoord
Portefeuillehouder: Ja
Mening Enexis is opgevraagd (via mail; deze zal uiterlijk 24 juni reageren).
Provincie Limburg verstrekt lening €80,7 mln. Ook een hybride, gelijk aan gevraagde lening Weert?
In AC al bevestigend geantwoord.

• # aandelen Weert: 112.110 Dividend ontvangen 2019 volgens raadsvoorstel € 18.864,—, lager
dan 2018, €91.000,— .
Constatering, geen vraag.
Vraag
Enexis schat investeringen op ca € 1,9 mld. Vraagt gehele bedrag aan aandeelhouders, financiert
zelf niets? Gelet op lager uitgekeerd dividend?
Antwoord
Investeringen kunnen niet gekoppeld worden aan inkomsten. Investeringen tellen pas in een
volgende reguleringsperiode mee voor de tariefbepaling. In het tarief komt dan een component
voor de afschrijving van de investering. Op die manier duurt het 40 jaar voordat een investering
door middel van het tarief wordt gedekt. Enexis heeft geen andere middelen, dan de tarieven ter
dekking van de netwerkkosten, om te kunnen investeren. Versterking van het EV is daarom
noodzakelijk. Zonder versterking van het EV is het alternatief: minder investeren, en/of een lagere
kredietwaardigheid. Dat laatste heeft o.a. tot gevolg dat het duurder wordt om te lenen.
Door de investeringsgroei wordt waarde aan het bedrijf toegevoegd.
Vraag
Status te ontbinden vennootschappen zoals opgenomen in Jaarrekening 2019? In april 2020 besluit
hierover. In AC geantwoord dat deze alle drie ontbonden zijn. Het gaat om CBL Vennootschap BV,
Vordering Enexis BV en Verkoop Vennootschap BV.
Aanvullend hierop: dit zijn ze? Wat is de impact op Enexis Holding NV?
Antwoord
Dit zijn inderdaad de drie spv’s (Special Purpose Vehicle) waarin de gemeente Weert aandelen
heeft gekregen na verkoop van Essent. Essent is na verkoop opgesplitst in een productie- en
leveringsbedrijf en de netbeheerder Enexis, met de spv’s als ‘afhandelaar’ van alle rechten en
plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. Deze rechten en plichten zijn inmiddels
afgehandeld.
De ontbinding van de spv’s heeft geen impact op Enexis. De Algemene Vergadering van
Aandeelhouders (AVA) heeft d.d. 9 april 2020 besloten de spv’s te ontbinden.
Vraag
Wat doen andere gemeentes, provincies?
Antwoord
Deze vraag is uitgezet bij Enexis
Vraag
Enexis heeft geld nodig om vooraf te financieren. Via doorrekening in tarieven worden kosten na
enkele jaren terugverdiend. Dan toch eventuele omzetting in aandelen of tzt aflossing lening?
Antwoord
Op korte termijn kan Enexis geen hogere tarieven in rekening brengen. ACM bepaalt de
gereguleerde tarieven (inclusief toegestaan rendement op geïnvesteerd vermogen). Er zijn echt
enkele decennia nodig voordat de investeringen zijn ‘terugbetaald’. Investeringen dienen altijd
(voor)gefinancierd te worden. Het verstrekken van een converteerbare hybride aandeelhouderslening is een bewijs dat aandeelhouders Enexis extra steunen. Na conversie of aflossing is
dit bewijs er niet meer. Bij de 1e renteherziening (na 10 jaar) wordt – in overleg met de
aandeelhouders – bepaald of overgegaan wordt tot conversie, aflossing of voortzetting van de
lening. Aflossing kan na die 10 jaar vervolgens jaarlijks plaatsvinden.
Vraag
Is geld enkel nodig ivm klimaatmaatregelen?
Antwoord
Nee, ook de reguliere investeringen voor het elektriciteitsnetwerk lopen gewoon door. Indien nodig
zal Enixis ook investeren in bestaande infrastructuur. Veiligheid staat voorop.
Vraag
Hoeveel jarige lening? 10 jaar is geantwoord in AC
Antwoord
De rentevaste periode is 10 jaar. De looptijd is 60 jaar.
Vraag

Vaste rente 1,5%, omslagrente 0,5%. Wat als omslagrente hoger wordt dan 1,5%? Gelet op
hoogte bedragen wellicht minder relevant, maar het wordt wel genoemd bij Fin gevolgen in het
raadsvoorstel.
Antwoord
De rentevergoeding voor de lening is marktconform en wordt bepaald door een onafhankelijke
deskundige. Indien de omslagrente binnen de rentevaste periode van 10 jaar hoger wordt dan
1,5%, dan heeft de gemeente Weert een klein financieel nadeel.
Vraag
Schatting hogere kosten Enexis agv maatregelen Corona?
Antwoord
Zoals vermeld in het raadsvoorstel vermeld, is er geen aanleiding om aan te nemen dat de impact
van COVID-19 resulteert in herziening van de berekeningen voor de groei van de investeringen tot
2030. De vraag om versterking van het eigen vermogen is dan ook ongewijzigd door COVID-19.
Vraag
Indien geen conversie wat zijn dan de gevolgen voor gemeente Weert
Antwoord
De energietransitie, die tot 2050 zal plaatsvinden, geeft veel onzekerheden. Enexis zal ook andere
bronnen van eigen vermogen moeten aanwenden om de energietransitie te financieren,
bijvoorbeeld via hybride obligaties. Afhankelijk van de beschikbaarheid van alternatief eigen
vermogen én van het tempo en de omvang van de energietransitie zal conversie wel of niet
noodzakelijk zijn. Indien geen conversie plaatsvindt na 10 jaar, dan blijft de lening –mits deze niet
afgelost wordt- in stand tegen een nieuwe vaste rente, die steeds voor 10 jaar wordt vastgesteld.
Vraag
Gemeente Weert is zelf voldoende liquide, kan geld “missen”?
Antwoord
Ja, dat is momenteel geen echt probleem.
DUS Weert
Vraag
Wat is het feitelijke nut voor de gemeente Weert om aandeelhouder te zijn in een
publiekrechtelijk orgaan. Het belang is zodanig klein dat de gemeente niets te zeggen heeft over
aandeelhouders besluiten. Het gaat dus eigenlijk alleen om de jaarlijkse winstuitkering.
Antwoord
Zoals in het raadsvoorstel vermeld is, beheert Enexis het energienetwerk in Noord-, Oost- en ZuidNederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De
netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit
Consument en Markt. Bij wet mag Enexis enkel publieke aandeelhouders hebben.
Om redenen van doelmatigheid is in elk gebied slechts één regionale netbeheerder voor de
wettelijke taak (gas of elektriciteit) aangewezen. Deze netbeheerder is verantwoordelijk voor de
betrouwbaarheid van het netwerk én de betaalbaarheid van de dienstverlening. Nederland heeft
slechts 3 netbeheerders: Alliander, Stedin en Enexis. Hiernaast is er TenneT als aangewezen
netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet in Nederland; hiervan is de Nederlandse staat
100% aandeelhouder.
Enexis speelt een belangrijke rol in de uitvoering van het Klimaatakkoord. Ook Weert staat aan het
begin van de energietransitie. Enexis is een belangrijke speler bij deze transitie en hierbij kan
worden meegewogen dat door het verstrekken van een lening de positie ten aanzien van Enexis
verbetert. Dit kan een positieve invloed hebben in de aansluiting van de transformatie van het
netwerk en de Weerter Routekaart Energietransitie.
Het bestuurlijk belang is het aandeelhouderschap en stemrecht en het financieel belang is het
jaarlijkse dividend.
Het klopt dat de gemeente Weert maar een zeer kleine aandeelhouder is van Enexis (0,0749%).
Echter er geldt nog altijd ‘iedere stem telt’.
Vraag
Behoort het aandeelhouderschap in de kerntaken van de gemeente?
Antwoord
Nee, het aandeelhouderschap bij een netbeheerder is géén kerntaak van de gemeente. Zoals

hiervoor vermeld heeft Enexis enkel publieke aandeelhouders.
De provincies Noord-Brabant, Limburg, Overijssel, Drenthe en Groningen zijn de grootste
aandeelhouders.
Vraag
Wat zijn de risico’s?
Antwoord
De risico’s zijn –zeker voor een kleine aandeelhouder als Weert- zeer gering. De risico’s zijn
benoemd in het raadsvoorstel. Een risico is dat niet alle aandeelhouders naar rato van het
aandelenbezit willen/kunnen deelnemen aan de converteerbare lening.
Enexis zal in die situatie de Aandeelhouderscommissie consulteren op welke wijze toch het
totaalbedrag van € 500 miljoen behaald kan worden. Iedere aandeelhouder is gevraagd of ze voor
een groter deel wil instappen in het geval niet iedere aandeelhouder mee doet. De gemeente Weert
heeft aangegeven alleen naar rato van het aandelenbezit te willen deelnemen.
Mogelijk willen de vier aandeelhoudende provincies bijspringen.
De aandeelhouderslening is een voorfinanciering van het eigen vermogen dat Enexis nodig heeft
voor de energietransitie. Daarvoor wordt een hogere rente betaald dan voor gewone schuld. Een
robuuste financieringsstructuur draagt bij aan het behoud van de A credit rating.
Deze A-rating kan nooit 100% gegarandeerd worden. Indien nodig wordt tot conversie van de
lening overgegaan, waardoor het eigen vermogen (aandelen) van Enexis toeneemt.
Aanvullende vraag/overweging:
Door het geven van een (achtergestelde converteerbare) lening wordt het balanstotaal van de
gemeente verhoogd. Wat is de invloed van deze verhoging, in combinatie met het te verwachten
negatieve resultaat (en/of afname van de reserves) voor de solvabiliteit en weerstandsvermogen?
Antwoord
Door het verstrekken van een lening aan een verbonden partij neemt het balanstotaal niet toe: de
activa-balanspost ‘financiële vaste activa’ neemt toe en de vlottende activa (liquide middelen)
nemen met een zelfde bedrag af. Het eigen vermogen en het vreemd vermogen wijzigt hierdoor
niet. Er zijn dus ook geen gevolgen voor de solvabiliteit. Gezien het geringe risico dat de gemeente
loopt met het verstrekken van deze lening, zijn er ook geen consequenties voor het
weerstandsvermogen.

Agendapunt 13 Opname Vrije school in het Plan van Scholen
VVD
Vraag
Weert beschikt over voldoende leegstaande onderwijsruimte.
Is het de bedoeling dat een eventuele huisvesting plaats zal vinden in deze leegstand of moet
hiervoor een ‘nieuwe’ locatie gezocht gaan worden ?
In de totale prognoses leerlingenaantallen is steevast sprake van een afname van leerlingen.
Nu in dit raadsvoorstel sprake is van levensvatbaarheid op basis van leerlingenaantallen dan moet
toch wel sprake zijn van afname op andere bestaande scholen ? Hoe ziet het college deze
ontwikkeling ?
Antwoord
We hebben als college de bestaande capaciteit van scholen voor het basisonderwijs in beeld. Er
zijn scholen die hun capaciteit volledig benutten. Maar er zijn ook scholen waar in meer of mindere
mate sprake is van leegstand.
De instroom van leerlingen bij de vrije school wordt “gevangen” uit de leerlingenaantallen die tot
op heden toegerekend zijn aan de reguliere scholen. Berekeningen worden gemaakt op basis van
belangstellingspercentages en voedingsgebieden.
Omdat voor nu een belangstallingspercentage van 2.3 % wordt gehanteerd voor de vrije school
kun je eigenlijk aangeven dat 2.3 % van alle leerlingen primair onderwijs deze school zullen
bezoeken. Dit belangstellingspercentage betekent dat elke school binnen het voedingsgebied iets
aan leerlingen zal verliezen. De leegstand zal als gevolg hiervan ontzettend versnipperd ontstaan.
De specifieke richting van onderwijs heeft een breder bereik in belangstelling dan alleen Weert. Het
gebied waarmee in de prognoses wordt gerekend betreft Weert, Nederweert, Leudal en
Cranendonck. Dat is voorzichtig benaderd. Wellicht ontstaat ook bereik vanuit België.
De school zal naar verwachting starten met 80 leerlingen en uitgroeien naar 200 leerlingen.
Afstemming met schoolbesturen vindt plaats na goedkeuring van de raad over het voorliggend

voorstel. Met de groei naar een volwaardige school zal gekeken moeten worden naar de
huisvestingsmogelijkheden. Daarbij zal het voortgezet onderwijs worden betrokken.
Het college streeft ernaar om zoveel als mogelijk bestaande capaciteit binnen onderwijshuisvesting
te benutten.
Agendapunt 14 Nota Participatie “Samen maken we Weert”
VVD
Vraag
Afspraken in participatietrajecten dienen veel beter en schriftelijk vastgelegd te worden, te vaak
worden zaken in het participatieproces beloofd en niet nagekomen. Dit ondermijnt het
participatieproces. Kan er van elk overleg een verslag gemaakt worden ?
Antwoord
We zijn het met u eens dat het vastleggen van afspraken dient te gebeuren.
In het raadsvoorstel, onder het kopje uitvoering staat het volgende:
Na vaststelling van de nota door uw Raad vinden de uitwerkingen van het plan van aanpak en de
participatieleidraad plaats. Op basis van het plan van aanpak en de participatieleidraad worden
operationele tools bepaald en bestendigd in de werkprocessen.
In de nota zelf staat het volgende:
Er komt een participatieleidraad voor de gemeentelijke organisatie. Die leidraad moet zorgen voor
participatie die past bij de opgave en doelgroep, voor een helder inzicht in álle belanghebbenden,
en voor duidelijkheid over beïnvloedingsruimte, rollen, verantwoordelijkheden, budget en
besluitvorming. Met als belangrijk vertrekpunt dat er tijdens het héle participatieproces, van
vertrekpunt tot evaluatie, zorgvuldig met alle (potentieel) betrokkenen wordt gecommuniceerd.
Uw vraag of er van elk overleg een verslag gemaakt kan worden maakt onderdeel uit van deze
leidraad en de bijbehorende werkprocessen.
Dank voor uw feedback

