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Ru

01

Ruimte
19.112308/Ru

Betreft: Zienswijze op voorgenomen verkoop
zorgcomplex aan Van Vredenburchplantsoen
B. en W. besluiten:
De brief aan Staedion betreffende de zienswijze van
de gemeente op de voorgenomen verkoop van het
zorgcomplex Van Vredenburch vast te stellen en te
verzenden.

BELSD

02

Beleid Sociaal Domein
19.116819/BELSD

Betreft: Vaststellen zienswijze organisatieinrichtingsplan, aandeelhouderschap Werkbedrijf en
advies Adviesraad sociaal domein
B. en W. besluiten:
1. In te stemmen met de zienswijze op het
organisatie-inrichtingsplan, zoals deze door de
raad is vastgesteld, en deze aan het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente
Zoetermeer te doen toekomen.
2. In te stemmen met het advies van de
Adviesraad Sociaal Domein en dit aan het
college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Zoetermeer te doen toekomen.
3. In te stemmen met 1% aandeelhouderschap in
het Werkbedrijf op basis van de huidige
bepalingen in de concept statuten en de
concept aandeelhoudersovereenkomst van het
Werkbedrijf.

OD

03

Strategische Ondersteuning
AD / GMT
19.115294/OD

Betreft: Raadsvoorstel verkoop aandelen Eneco
B. en W. besluiten:
1. Onder de voorwaarde van instemming door de
gemeenteraad in te stemmen met verkoop van
alle aandelen van de gemeente Rijswijk in
Eneco Groep N.V. aan Diamond Chubu Europe
B.V., de kopende entiteit van Mitsubishi
Corporation en Chubu Electric Power Co., Inc..,
en daarmee;
a. In te stemmen met de ondertekening van de
koopovereenkomst tussen Diamond Chubu
Europe B.V., Mitsubishi Corporation en Chubu
Electric Power Co., Inc., de verkopers en Eneco
Groep N.V.
b. In te stemmen met de te agenderen
voorstellen in een algemene vergadering van
Eneco Groep N.V. voor de datum van
aandelenoverdracht aan het consortium, die
voortvloeien uit de afspraken in de
koopovereenkomst en die zien op:
i. beëindiging van het
aandeelhoudersconvenant tussen de AHC en
Eneco Groep N.V. op de datum van
aandelenoverdracht,
ii. het verlenen van decharge van de aftredende
leden van de raad van commissarissen van
Eneco Groep N.V. op de datum van
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aandelenoverdracht,
iii. de (eventuele her-)benoeming van leden van
de raad van commissarissen van Eneco
Groep N.V. op de datum van
aandelenoverdracht,
iv. het goedkeuren van een dividenduitkering
over 2019,
v. eventuele aanvullende voorstellen die
voortvloeien uit de afspraken in de
koopovereenkomst en voor een tijdige
aandelenoverdracht noodzakelijk zijn,
c. In te stemmen met de toetreding tot de
aanvullende aandeelhoudersovereenkomst
tussen de aandeelhouders van Eneco Groep
N.V. die definitief besluiten hun aandelen te
verkopen.
d. In te stemmen met het verlenen van een
volmacht aan i) de wethouder van de gemeente
Rotterdam met deelnemingen in zijn of haar
portefeuille of een of meerdere door hem of
haar aangewezen ambtenaren en (ii) De Brauw
Blackstone Westbroek N.V. voor de
uitvoeringshandelingen die voortvloeien uit de
transactiedocumentatie, waaronder de
uiteindelijke aandelenoverdracht en de
handelingen onder I(b) hiervoor.
2. het raadsvoorstel vast te stellen en ter
besluitvorming aan de raad aan te bieden.
GS

04

Gemeentesecretaris

Betreft: vaststelling besluitenlijst d.d. 17 december
2019
B. en W. besluiten:
De besluitenlijst d.d. 17 december 2019 vast te
stellen.
Vastgesteld met 4 volgnummer(s) in de vergadering
van B&W d.d. 14 januari 2020.
w.g. M.J. Bezuijen, burgemeester

w.g. M. Middeldorp, secretaris
BenWnotulen 07-01-2020
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