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Aan:
het college van burgemeester en wethouders

de raad van de gemeente Roosendaal
Kopie aan: D. Maaskant, A. Scheerhoorn, R. Raaijmakers
Onderwerp: Agiostorting DER BV
Bijlage:

lnleiding
Het Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal(DER BV) is een 1OO%-deelneming van de gemeente

Roosendaal. De activiteiten van DER BV bestaan uit het aanleggen en exploiteren van het Smart
Climate Grid (SCG). Dit is een duurzaam laagtemperatuur warmtenet. Met de aanleg en exploitatie van
het warmtenet wordt de restwarmte van afvalverwerker Sita benut. Het doel is de te ontwikkelen wijk
Stadsoevers daarmee te voorzien van duurzame energie, om op deze wijze een bijdrage te leveren
aan de CO2-reductie.

Ten behoeve van de aanleg van het SCG is door de provincie Noord-Brabant een subsidie verstrekt
aan de gemeente Roosendaal. Deze subsidie is reeds afgewikkeld en verantwoord. Een bedrag van
€ 280.000 is niet besteed. Dit bedrag wil de gemeente Roosendaal nu als agio storten in DER BV.

Doel
Uw raad middels deze raadsmededeling informeren over de agiostorting van € 280.000 in DER BV, ter
versterking van het eigen vermogen van de BV.

lnformatie
Op 16 november 2010 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een subsidie verleend voor de
Proeftuin Stadsoevers van € 7,5 miljoen. Een bedrag van € 6 miljoen hiervan was bestemd voor de
aanleg van het SCG. lnmiddels is de subsidie afgewikkeld en verantwoord. Na verantwoording resteert
nog een bedrag van € 280.000. Met de provincie is afgesproken dat dit bedrag niet teruggestort hoeft
te worden, mits het wordt aangewend voor de ontwikkeling van het duurzame energiebedrijf.

De gemeente Roosendaal is 1O0%-aandeelhouder van DER BV. Vanuit deze eigenaarsrol is de
gemeente bevoegd om een agiostorting te doen in de BV ter versterking van het eigen vermogen.
Een agiostorting is een bedrag dat door de aandeelhouder gestort wordt bovenop de nominale waarde
van de aandelen. Het agio wordt toegevoegd aan de agioreserve en maakt deel uit van het eigen
vermogen van de vennootschap.

Omdat met de provincie de afspraak is gemaakt dat het restant van de subsidie, zijnde € 280.000,
ingezet moet worden ten behoeve van de ontwikkeling van het duurzame energiebedrijf, stort de
gemeente Roosendaal - als aandeelhouder van DER BV - dit bedrag als agio in DER BV.

Afsluiti ng en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
De wethouder voor Financiën

T. Theunis


