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Wat adviseer je te besluiten?
1.

De gemeenteraad te vragen de bijgevoegde verordening geldlening zonnepanelenproject Oss
2020 vast te laten stellen.

Wat is de aanleiding voor dit advies?
Een verordening ten grondslag leggen aan het aangaan van leningen in het zonnepanelenproject.
24 januari 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het zonnepanelenproject. Onderdeel van dit
besluit was om leningen voor de aanschaf van zonnepanelen aan deelnemers van het project te
verstrekken. Dit in het kader van het maatschappelijk belang om duurzaamheid te stimuleren.
De afgelopen maanden zijn de geplande voorbereidingsactiviteiten rondom dit project opgepakt.
Onze externe juridische adviseur van AKD advocaten heeft inmiddels geadviseerd om alsnog een
verordening hieraan ten grondslag leggen, want de wetgeving biedt ruimte voor interpretatie bij het
aangaan van een lening door de overheid. Om het zekere voor het onzeker te nemen adviseren we
om een leningverordening door de raad vast te laten stellen, aangevuld met nadere regels door het
college.
Aan welke opdracht draagt dit advies bij?
Dit advies draagt bij aan het rechtmatig verstrekken van de leningen in het zonnepanelenproject.
Welk resultaat willen we bereiken?
We willen het zonnepanelenproject zo goed en veilig mogelijk uitvoeren.
Met deze verordening versterkt voor het college de bevoegdheid om leningen te verstrekken voor
het plaatsen van zonnepanelen binnen het zonnepanelenproject.
Welke argumenten zijn er voor dit advies?
1.1 De essentie van het aangaan van leningen voor het zonnepanelenproject is al eerder toe
besloten.
Zowel het college als de raad hebben al besloten om het zonnepanelenproject uit te voeren, en om
aan deelnemers van het project leningen te verstrekken.
1.2 Door de verordening voor geldlening toe te voegen, voorkomen we juridische procedures
rondom het verstrekken van de leningen in het zonnepanelenproject.
We kiezen voor de meest veilige weg: een verordening door de raad laten opstellen. Met deze keuze
voorkomen we mogelijke juridische problemen achteraf.
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1.3 Met deze verordening werken we regels uit voor de financiering van de zonnepanelen voor
deelnemers.
De verordening is een extra bevoegdheid voor het college om leningen te verstrekken in het
zonnepanelenproject. Dit in het kader van het maatschappelijk belang om zonnepanelen te
stimuleren. Het geeft duidelijkheid over de voorwaarden waaronder deze leningen worden verstrekt.
1.4 De leningverordening kan aangevuld worden met nadere regels door het college.
De leningverordening is algemeen ingestoken. Een verdere verfijning is mogelijk via nadere regels
van het college. Dit geeft vrijheid om kleine aanpassingen, wanneer ze zich voordoen, snel en
efficiënt op te pakken.
Wat zijn kanttekeningen, tegenargumenten of risico’s?
1.1 Het aangaan van de verordening wordt als ontbindende voorwaarde opgenomen in het contract
met de serviceprovider.
De aanbesteding zal volgens planning in november 2019 afgerond worden. De aanbesteding is
inmiddels doorlopen en de voorlopige gunningsbeslissing wordt zeer binnenkort bekend gemaakt. De
bekrachtiging van de raad voor het aangaan van de verordening wordt als ontbindende voorwaarde
in het contract met de serviceprovider opgenomen.
Waar moeten we rekening mee houden?
a. Financiën
Dit advies brengt geen kosten met zich mee.
b. Privacy
Dit advies brengt geen privacy risico’s met zich mee.
c. Communicatie
De verordening dient na vaststelling door de raad gepubliceerd te worden, alvorens deze in werking
treedt.
d. Uitvoering
Dit advies brengt geen specifieke uitvoeringswerkzaamheden met zich mee, anders dan al eerder
toe besloten is in het zonnepanelenproject.
e. Overlegd met


Ruud Brauwers, Juridische Zaken, JZ



Mark van ’t Hof, Projectmanagement, PM



Dennis van Tilborg, AKD advocaten



Afdeling financiën
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Bijlagen
1. Verordening geldlening zonnepanelenproject gemeente Oss 2020

Samenvatting
In 2019 heeft Gemeente Oss besloten om het zonnepanelenproject te starten. Het
zonnepanelenproject richt zich op het bieden van ontzorging bij de aanschaf van zonnepanelen.
Onderdeel van deze ontzorging is het aanbieden van een lening voor de financiering van de
zonnepanelen. Hiervoor stelt Gemeente Oss een verordening op om geldleningen in het
zonnepanelenproject te verstrekken.
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