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Vraag 1 (mevr. Ramerman, voorzitter CDA-fractie):
Gezien het feit dat het nu op de agenda staat, zijn wij te laat voor de 1e tranche, dus wij kunnen nu
alleen nog mee doen met de 2e tranche november? Is dit een juiste constatering?
Wat is de reden dat dit nu pas op onze agenda staat, dit verzoek is van 15 april 2020.
Antwoord:
Uw constatering is juist. De reden is dat de beschikbare ambtelijke capaciteit het niet mogelijk
maakte de advisering over het verzoek aan college en raad zodanig in te plannen dat meedoen aan
de eerste tranche mogelijk was. Dat is overigens tevens een reden dat er op twee momenten
ingeschreven kan worden: op voorhand was de verwachting dat niet alle aandeelhouders hun
besluitvorming gereed konden hebben voor de eerste tranche.

Vraag 2 (dhr. Kleine Koerkamp, fractie Gemeentebelangen):
Enexis wil eigen vermogen versterken om netwerk te versterken tot 2030 met 1,9 miljard.
Ongeacht of we daar aan meedoen gaat dat ons geld kosten, omdat er 0,8 miljard minder
winstuitkering gedaan zal worden. Kunt u aangeven met hoeveel euro’s dit onze begroting en
jaarrekening zal reken de komende jaren tot 2030?
Antwoord:
Deze vraag is ook door andere aandeelhouders gesteld, nl. of het financieren van de investeringen
met ingehouden winsten effect heeft op de te verwachten dividend die Enexis uitkeert: blijft de pay
out ratio gelijk?
Enexis heeft geantwoord te verwachten dat de komende jaren de payout ratio gehandhaafd kan
worden. Overigens is dat uiteraard ook afhankelijk van factoren naast de aandeelhouderslening, die
Enexis niet kan beïnvloeden. Momenteel staat in de (meerjaren-)begroting een dividendopbrengst
Enexis van € 50.000 geraamd en die raming wordt niet aangepast n.a.v. de aandeelhouderslening.
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