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MOTIE: Afwegingskader Eneco-gelden eerder naar de raad

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 2 en 9 november 2020,

Constaterende dat:
o De gemeente Zoetermeer 95 miljoen euro heeft overgehouden aan de verkoop van Eneco
r De raad in het voorjaarsdebat heeft besloten om alvast een deel van de Eneco-gelden in te zetten voor

het dekken van tijdelijke tekorten, het aanvullen van de weerstandscapaciteit en het opvangen van de
financiële gevolgen van Covid-19

o Het college in het eerste kwartaal 2O2teen afwegingskader voor besteding van de resterende Eneco-
gelden gerelateerd aan Zoetermeer 2040 zal afronden, en dat in het tweede kwartaal dat kader zal
worden benut om 'concrete thema's/projecten/plannen te spiegelen aan hun bijdrage aan
Zoetermeer 2040 en andere relevante factoren als de lange termijn doelstellingen in de
programmabegroting en de mogelijke bijdrage aan het lnterbestuurlijk Programma IBP'

r Het college ernaar streeft het afwegingskader en de concrete thema's/projecten/plannen tezamen
voorafgaande aan het Voorjaarsdebal2O2! aan de raad te presenteren, als een'onderbouwd palet
aan mogelijkheden, waarbij de raad mogelijkheden heeft om daar zijn eigen afwegingen en inkleuring
aan te geven'

Overwegende dat:
o Het niet handig is dat het afwegingskader er nog niet is bij deze begroting, terwijl de Eneco-gelden

daarin wel een rol spelen
o We in de raad niet formeel al hebben afgesproken dat de gelden per definitie ten goede zouden

moeten komen aan bestedingsdoelen die met Zoetermeer 2040 te maken hebben
r Je eerst een afwegingskader zou moeten vaststellen, voordat je daar concrete

thema's/projecten/plannen aan gaat koppelen, in plaats van dat je alvast de plannen verzint en daar
het afwegingskader op aanpast

. Het bij de positie van de Raad past om in het vroege voorjaar, als het afwegingskader klaar is, eerst
over dit kader in de raad te spreken en het vast te stellen, voordat het college daar concrete
thema's/projecten/plannen aan gaat koppelen

r De raad daarmee de mogelijkheid heeft om ook suggesties te doen voor dat'palet aan mogelijkheden'

Verzoekt het college om:
r Het door het college voorgestelde proces in tweeën te knippen door:
r Meer haast te maken met het ontwikkelen van het afwegingskader Eneco-gelden
o Dit afwegingskader in het vroege voorjaar alvast naar de raad te sturen voor bespreking, mogelijke

aanpassing en vaststelling
o Daarna daar concrete thema's/projecten/plannen (dus ook degene die zijn aangedragen door de raad)

aan te koppelen en dit 'palet aan mogelijkheden' naar de raad te sturen voor nadere besluitvorming
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