
Toelichting Bestuurlijk Toelichting

Er is geen jaarlijkse financiele 

bijdrage. Er zijn wel inkomsten 

uit dividend tot en met 2019. 

1. In hoeverre komt het HG 

belang overeen met het belang 

van de organisatie?

1 De belangen van Eneco hebben geen 

directe relatie met de belangen van 

Hardinxveld-Giessendam

Dit is lastig te bepalen. Geen 

aanleiding dat het niet goed zou 

zijn omdat Eneco een flink 

eigen vermogen heeft. 

2. Is er invloed op de 

samenstelling van het bestuur?

Alleen invloed via de algemene vergadering 

van aandeelhouders. Hardinxveld-

Giesendam heeft een belang van 0,45%. In 

2017 is het principebesluit  genomen om het 

aandelenbelang in Eneco Groep NV af te 

bouwen. Het definitieve besluit wordt 

verwacht in 2019. 

Er is geen 

weerstandsvermogen 

opgenomen in de 

gemeentelijke begroting

3. Is Hardinxveld-Giessendam 

vertegenwoordigd in het 

bestuur?

Via de algemene vergadering van 

aandeelhouders.

Het risico beperkt zich tot de 

omvang van het 

aandelenkapitaal in de 

verbonden partij.

4. Zijn er duidelijke afspraken 

over doelen en te leveren 

prestaties en worden deze 

nagekomen?

1 Er zijn geen afspraken maar dit levert geen 

risico op omdat Eneco niets levert voor 

Hardinxveld-Giessendam. 

Er is geen reden om te 

veronderstellen dat de 

organisatie niet financieel kan 

bijsturen.

5. In welke mate is er 

vertrouwen in het bestuur en/of 

directie van de Verbonden 

partij?

1 Begin 2018 heeft de relatie en de mate van 

vertrouwen onder druk gestaan. In de loop 

van het jaar is dit vertrouwen hersteld. 

Er is geen aanleiding om te 

vermoeden dat de 

bedrijfsvoering niet op orde zou 

zijn.

6. Zijn er duidelijke afspraken 

over informatievoorziening?

1 De wettelijke verplichtingen aan Hardinxveld-

Giessendam als aandeelhouder worden 

nagekomen.

Er is geen reden om te 

veronderstellen dat het 

risicomanagement niet op orde 

zou zijn.

7. In hoeverre zijn de te leveren 

prestaties van invloed op de 

realisatie van gemeentelijke 

beleidsdoelstellingen?

Eneco is een energieleverancier zonder 

publiek belang. De aandeelhouders zijn 

voornemens de aandelen af te stoten. Dit 

levert incidentele opbrengsten. 
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2. Is het 

weerstandsvermogen in 

de verbonden partij 

toereikend?

Risicoanalyse Eneco
Financieel

1. Omvang jaarlijkse 

financiele bijdrage

3. Benodigd 

gemeentelijk 

weerstandsvermogen 

obv risico's bij 

verbonden partij.

4. In hoeverre is de 

gemeente financieel 

aansprakelijk.

5. Is de verbonden in 

staat om financieel bij 

te sturen?

Toelichting: Het risico op deze verbonden partij beperkt zich voor de gemeente tot het aandelenkapitaal en het dividend.

6. Is de bedrijfsvoering 

van de verbonden op 

orde?

7. Is de kwaliteit van het 

risico-management van 

de verbonden partij op 

orde?
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