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Opheldering gevraagd over havenwinsten;
B en W moeten uitleggen waar dividenden zijn gebleven
door Theo Jongedijk ROTTERDAM, donderdag In de Rotterdamse gemeenteraad wordt
vandaag opheldering gevraagd aan het college van B en W over de besteding van de
havendividenden. Deze week werd de suggestie gedaan dat het geld in de pot algemene
middelen is verdwenen, en niet is teruggevloeid als haveninvestering.
Oppositiepartij Leefbaar Rotterdam (LR) wil duidelijkheid hebben over de regels met
betrekking tot besteding van de havendividenden. De partij vreest dat er sociale speeltjes mee
zijn of worden bekostigd. De gemeente Rotterdam krijgt als aandeelhouder van het
Havenbedrijf Rotterdam jaarlijks dividend (winstuitkering) uitgekeerd. Het gaat daarbij om
een bedrag van tientallen miljoenen euro s.
De discussie over de havendividenden werd eerder deze week op scherp gezet door voormalig
havenwethouder Wim van Sluis, tegenwoordig voorzitter van de
havenondernemersorganisatie Deltalinqs. Dat gebeurde tijdens het Havencongres. Van Sluis
suggereerde dat het geld niet wordt besteed aan de haven, maar aan andere zaken. De
Blankenburgtunnel zou er bijvoorbeeld mee kunnen worden gefinancierd, stelde Van Sluis.
Terugdoen De stad mag best eens wat terugdoen voor de haven. Jaarlijks wordt er zo n 90
miljoen aan de gemeente overgemaakt als dividend. De haven mag daar best iets van
terugzien. Tenminste, als dat geld er nog is , aldus Van Sluis.
LR gaat de kwestie vanmiddag aan de orde stellen in de gemeenteraad. Voor zover de fractie
er gisteren zicht op had, was de oorspronkelijke opzet om de dividenden onder te brengen in
een investeringsfonds. Met de rentebaten hieruit zouden bijzondere projecten in de haven
worden gefinancierd. In dat plaatje zou de Blankenburgtunnel perfect passen, zo meent ook
LR-raadslid Reinier de Jong.
De partij heeft het vermoeden dat in de loop van de tijd de regels behoorlijk zijn versoepeld,
waardoor de besteding van de middelen minder naar de regels van de wet zijn toegepast.
De haven heeft de afgelopen jaren veel geld opgeleverd voor de stad. In dit verband brengt
Van Sluis ook een superdividend in herinnering van twee keer vijftig miljoen euro, dat aan de
gemeente Rotterdam en de later toegetreden aandeelhouder het rijk werd uitgekeerd.
De gemeente denkt er te gemakkelijk over dat haven en havenbedrijfsleven het allemaal zelf
wel kunnen financieren. Ik ben heel consequent in die mening. Die heb ik ook al heel lang.
Het college van B en W kon gisteren nog geen commentaar geven.

