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No Onderwerp Voorstel Besluit 

3 Openbare besluitenlijst van 20 
april 2021 

De openbare besluitenlijst van 20 april 
2021 ongewijzigd vast te stellen. 

Het besluit Raadsvoorstel 
Verhogen koopsomgrens 

voor startersleningen dient 
aangepast te worden.  

7 Kapitaalbehoefte Stedin De gemeenteraad voor te stellen 

om: 
1. In te stemmen met de verkrijging 

voor maximaal € 1.140.000 van de 

nog uit te geven cumulatief 
preferente aandelen Stedin. 

2. Op grond van het bepaalde in artikel 
55, eerste lid Gemeentewet in 

samenhang met artikel 10, eerste lid, 
sub c en tweede lid sub b Wet 

openbaarheid van bestuur de 

geheimhouding te bekrachtigen ten 
aanzien van: 

a. het rapport lange termijn 
financiering Stedin; 

b. de samenvattingen van de 

rapporten van Rothschild & Co en 
Capitium  

Het college besluit om:  
3. In te stemmen met de 

Statutenwijziging en de wijziging van 

het aandeelhoudersconvenant 
geagendeerd op de AvA van Stedin 

van 25 juni 2021. 
4. In te stemmen met het besluit tot 

uitgifte van cumulatief preferente 
aandelen voor maximaal €200 mln, 

geagendeerd op de AvA van Stedin 

van 25 juni 2021. 
5. Akkoord te gaan met de inhoud van 

de investeringsovereenkomst en van 
de intekenbrief. 

6. Onder de voorwaarde van 

instemming door de gemeenteraad in 
te stemmen met de verkrijging van 

cumulatief preferente aandelen van 
Stedin, voor een bedrag van 

maximaal € 1.140.000 ,- en daarmee: 
1. in te stemmen met de   

Conform, met inachtneming 

van een aantal 
aanpassingen  
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ondertekening door de burgemeester van 
de gemeente Sliedrecht van de 

investeringsovereenkomst en de 
intekenbrief, 

2. volmacht en machtiging te 

verlenen aan medewerkers van 
Loyens & Loeff N.V om de 

gemeente Sliedrecht als verkrijger 
te vertegenwoordigen met 

betrekking 

           tot: 
1. het ondertekenen van de notariële 

akte van uitgifte van cumulatief 
preferente aandelen op naam in 

het kapitaal van Stedin Holding 
N.V. aan, onder andere, de 

Verkrijger conform de aan deze 

volmacht als bijlage gehechte 
intekenbrief; en 

2. het doen van al dat door de 
Gevolmachtigde(n) als 

noodzakelijk geacht wordt met als 

doel het bewerkstelligen van de 
transactie(s) beoogd door deze 

volmacht. 
7. Gelet op de uitzonderingsbepalingen 

van de WOB en gelet op de 
"koersgevoeligheid" geheimhouding 

op te leggen met betrekking tot: 

a. Het rapport lange termijn 
financiering Stedin 

b. de samenvattingen van de 
rapporten van de AHC-adviseurs 

Rothschild & Co en Capitium,  als 

bijlagen bij het raadsvoorstel op 
grond van het bepaalde in artikel 

25, tweede en derde lid 
Gemeentewet in samenhang met 

artikel 10, eerste lid, sub c en 

tweede lid sub b Wet 
openbaarheid van bestuur en de 

gemeenteraad te verzoeken deze 
geheimhouding in zijn 

eerstvolgende vergadering te 
bekrachtigen. 

8 Verwerkingsovereenkomst 

met de VNG voor 
uitwisseling 

persoonsgegevens met 

IKZ 

1. De verwerkingsovereenkomst met de 

VNG voor het uitwisselen van 

persoonsgegevens met Informatie 

Knooppunt Zorgfraude, te 

ondertekenen. 

Conform 
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9 Benoeming nieuw lid 
Adviesraad Sociaal Domein 

Sliedrecht 

1. Wouter van Elst per 15 april 2021 te 
benoemen als lid van de Adviesraad 

Sociaal Domein Sliedrecht. 
 

Conform 

  
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 

De secretaris,                     De burgemeester, 
 

 

 
 

N.H. Kuiper mca mcm         mr. drs. J.M. de Vries 
 

 


