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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 6-03-2012 

Onderwerp:  correctie reserve Nuon  Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. De administratieve fout met betrekking tot de verwerking van de verkoopopbrengst 

Nuon aandelen, zoals besproken in de raad van 6 februari 2012, administratief te 

corrigeren in boekjaar 2011. Door het onttrekken van € 1.007.232 in boekjaar 2011 uit 

de reserve verkoopopbrengst aandelen Nuon ten behoeve van de verlaging van de 

lening Vattenfall.  

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

In de raadsvergadering van 6 februari is uitgebreid gesproken over de te hoog op 

de balans vermelde lening aan Vattenfall. En het feit dat hierdoor ook de reserve 

Nuon € 1 miljoen te hoog staat. De accountant heeft in haar brief aangegeven dat 

dit gecorrigeerd kan worden in de jaarrekening 2011 mits de raad instemt met de 

onttrekking uit de reserve.  

1.b Voorgeschiedenis 

Bij het opstellen van de jaarrekening 2009 is de lening van Vattenfall te hoog 

gewaardeerd en hiermee de storting in de reserve verkoopopbrengst aandelen 

Nuon. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Een verlaging van de reserve maakt dat er in de toekomst minder uitgaven ten laste 

van de reserve kunnen worden gedaan. Er zijn nog geen onttrekkingen begroot die 

teruggedraaid moeten worden. 

 

2 Beoogd effect 

De lening van Vattenfall corrigeren tot het nog te verwachten bedrag voor de jaren 2013 en 

2015 en de bijbehorende onttrekking uit de reserve Nuon nog te realiseren in boekjaar 

2011 
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3 Argumenten 

      1.1 Anders loopt het via het jaarrekeningresultaat 2011 

In de brief van het college aan de raad is gesteld dat de correctie van de lening Vattenfall 

zal leiden tot een verlaging van het resultaat 2011 met € 1.007.232. 

Uit de brief van de accountant inzake dit dossier blijkt dat het niet tot een nadeel voor 2011 

hoeft te leiden indien de raad voor het vaststellen van de jaarrekening 2011 instemt met de 

onttrekking uit de reserve Nuon. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Indien de raad niet instemt wordt het resultaat over 2011 € 1.007.232 negatiever. 

 

5 Milieu 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De lening Vattenfall wordt afgewaardeerd met € 1.007.232, de reserve opbrengst verkoop 

aandelen Nuon wordt verlaagd met € 1.007.232. Beide mutaties worden gelijktijdig 

uitgevoerd in boekjaar 2011. 

Deze mutatie wordt duidelijk toegelicht in de jaarrekening. 

Het verwachte saldo per 31-12-2011 van de reserve opbrengst verkoop aandelen Nuon 

komt hiermee op € 4.681.372. 

 

8 Evaluatie 

Op 6 februari heeft de raad een motie aangenomen, het college zal over de voortgang van 

deze motie rapporteren. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 


