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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Borgstelling HCD t.b.v. aanleg watervelden
Kernboodschap
De hockeyclub HCD wil twee watervelden aanleggen en heeft een financieringsverzoek
ingediend bij de gemeente. Dit verzoek is afgewezen. Wel wil de gemeente bijdragen in
de vorm van een borgstelling, mits Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) instemt met
een contragarantie aan de gemeente voor een bedrag ter hoogte van € 250.000. Middels
deze borgstelling van gemeente en SWS kan hockeyclub HCD een bancaire lening
aangaan bij de BNG ter hoogte van € 600.000. Via inzet van eigen middelen en een
aanvraag op de BOSA-regeling (stimuleringsregeling bouw en onderhoud
sportaccommodaties) zorgt de hockeyclub voor de resterende financiering ter hoogte van
€ 300.000.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)
n.v.t.

Toelichting
Bij een borgstelling via Stichting Waarborgfonds Sport staan zowel gemeente als SWS
borg. De hockeyclub HCD kan hiermee zelf een bank benaderen voor een lening. HCD wil
tegen een zo laag mogelijke rente lenen en heeft de voorkeur voor een lening bij de
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Omdat BNG gebruik maakt van de
kredietwaardigheid van de gemeente, wil zij een 100% garantstelling van de betreffende
gemeente. In dat geval geeft SWS een contragarantie aan de gemeente. Deze oplossing
is gebruikelijk voor SWS en BNG.
Een borgstelling door het SWS wordt altijd voorafgegaan door een toetsing van de
aanvraag van HCD op financiële haalbaarheid en draagvlak. We zijn van mening dat deze
externe toetsing beter recht doet aan de situatie van geprivatiseerde sportclubs. Een
positieve beoordeling door het SWS (voorwaarde voor het verkrijgen van de gehele
borgstelling) reduceert het risico voor de gemeente.
HCD levert ook een eigen bijdrage uit de eigen middelen, onder andere door een
waterveldtoeslag bij leden in rekening te brengen. De ledenvergadering van HCD heeft
hiermee ingestemd. Ook wordt een deel gefinancierd door een beroep te doen op de
BOSA-regeling, de subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties.
Deze regeling is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord.
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Gevolgen
Er wordt een risico aangegaan voor een langere periode. In haar meerjarenbegroting
heeft HCD het onderhoud en tussentijdse vervanging van de toplaag meegenomen,
waardoor de volledige investering met alle bijkomende kosten de exploitatiebegroting is
verwerkt. Financieel risico ontstaat alleen bij drastische afname van het ledenaantal. Dit
wordt noch door de gemeente als door de hockeyclub verwacht; de club heeft een stevig
fundament in de lokale samenleving, en een stabiel ledenaantal (455 leden).
Hockeyclub HCD splitst het bedrag in twee leningen waarop een verschillend
aflossingsregime geldt, naar rato van de vervangbaarheidsperiode van de investeringen:
1.
2.

€ 350.000 annuïtaire lening met een aflossingstermijn van 15 jaar. Aflossing en
rente bedraagt € 26.000 per jaar
€ 250.000 annuïtaire lening met een aflossingstermijn van 20 jaar. Aflossing en
rente bedraagt € 15.000 per jaar

Deze afspraken geven het volgende totaalbeeld:

€ 350.000*
€ 250.000*

Looptijd 15 jaar
Looptijd 20 jaar

2020
350.000
250.000

2030
128.498
137.448

2035
0
72.155

2040
0
0

600.000

265.946

72.155

0

*= gerekend met rente van 2%

Dit betekent dat het risico van de gemeente, na afloop van de SWS-borgstelling in 2035
nog € 72.000 bedraagt.
Communicatie
Uitvoering of Vervolgstappen
HCD heeft onze toestemming om de borgstelling bij SWS aan te vragen. Na goedkeuring
door SWS, zullen we de gemeentelijke borgstelling nader uitwerken. De borgstelling
wordt vastgelegd in een borgstellingsovereenkomst.
Geheimhouding:

Nee

Niet van toepassing.
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