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Besluit:
1. Geen wensen en bedenkingen te uiten bij het verstrekken van een geldlening van
€28.000,- aan tennisvereniging De Meet met een terugbetaaltermijn van 10 jaar tegen
een rentepercentage van 0,48% per jaar.
Inleiding:
De gemeente Woensdrecht heeft in haar duurzaamheidsvisie beschreven welke rol zij heeft
rond de klimaatveranderingen. De gemeente Woensdrecht heeft enerzijds een
voorbeeldfunctie door zelf maatregelen te nemen. Anderzijds faciliteert de gemeente
sportverenigingen door het verstrekken van een geldlening om zelf klimaatmaatregelen te
nemen.
Aanvraag geldleningen
In de gemeente hebben twee sportverenigingen bij het college een verzoek ingediend voor een
geldlening. Dit zijn tennisvereniging De Meet (voor een geldlening van €28.000,-) en
voetbalvereniging WVV (voor een geldlening van €8000,-).
Tennisvereniging De Meet
De tennisvereniging heeft, als geprivatiseerde sportvereniging, al diverse
duurzaamheidsmaatregelen genomen. Recentelijk heeft deze vereniging een subsidieaanvraag
ingediend bij de dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (BOSA subsidie, dit valt onder
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Met deze subsidie wil de
tennisvereniging investeren in nieuwe duurzaamheidsmaatregelen. Als de subsidie wordt
verstrekt, dan resteert een bedrag van €28.000,-. De vereniging vraagt ter aanvulling nu dit
bedrag in de vorm van een geldlening.
Voetbalvereniging WVV
Naast de tennisvereniging heeft ook voetbalvereniging WVV het college van Woensdrecht
benaderd voor een geldlening. Zij wil graag zonnepanelen plaatsen. De voetbalvereniging

heeft al diverse inkomsten verworven waaronder private subsidies en een overheidssubsidie.
Het restant van het benodigde bedrag bedraagt dan €8000,-.
Toepassing Treasury Statuut
Het Treasury Statuut bepaalt dat bij het verstrekken van geldleningen en garanties boven de
€25.000 het college de gemeenteraad vooraf de gelegenheid moet geven om wensen of
bedenkingen te uiten. Dit raadsbesluit ziet daar dan ook op toe. De geldlening aan de
tennisvereniging De Meet kan dan worden toegekend als de gemeenteraad geen wensen of
bedenkingen heeft. Het college heeft binnen zijn mandaat al wel besloten de geldlening aan
voetbalvereniging WVV toe te kennen.
Doelstelling en effect:
Het college van de gemeente Woensdrecht vraagt de gemeenteraad af te zien van wensen en
bedenkingen bij het voorgenomen besluit om een geldlening beschikbaar te stellen voor
tennisvereniging De Meet ter hoogte van €28.000,- en hiervoor een terugbetaaltermijn van 10
jaar te hanteren tegen een rentepercentage van 0,48% per jaar.
Argumenten, alternatieven en kanttekeningen:
1.1 Raadsbevoegdheid
Conform de bepalingen van het Treasury Statuut dient bij het verstrekken van leningen en
garanties > € 25.000 de raad vooraf zijn wensen en bedenkingen te uiten. Vandaar dat het
college via een raadsbesluit, de gemeenteraad vraagt geen wensen en bedenkingen te uiten bij
het verstrekken van de geldlening aan tennisvereniging De Meet.
1.2 De gemeente heeft een voorbeeldfunctie.
De gemeente geeft een positief signaal af aan de sportverenigingen. Het uitgangspunt is dat
sportverenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor aanvullende subsidies.
1.3 De verenigingen kunnen op deze wijze investeren in duurzaamheidsmaatregelen.
De genoemde sportverenigingen hebben duidelijk aangetoond welke maatregelen en
financieringsbronnen zij al hebben ingezet. Hieruit blijkt dat het verstrekken van een
geldlening een maatregel is die stimuleert dat de verenigingen de voorgelegde investeringen
kunnen voltooien en uitvoeren. De dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen ziet toe op de
uitvoering en realisatie. De vereniging heeft een eigen verplichting in het aanvragen en
realiseren van de subsidie.
1.4 De gemeente geeft geen bijdrage in de vorm van een subsidie door de rentelast door te
rekenen aan de verenigingen.
Er zal een leningovereenkomst worden opgesteld. In dergelijke situaties is het gebruikelijk om
rente in rekening te brengen, gelijk aan de rente van 10-jarige geldlening bij de BNG plus
0,25% risico-opslag. Het rentepercentage bedraagt dan 0,48% (*rente 10-jarige geldlening =
0.23% + risico opslag van 0,25%). Voorwaarde is dat de rente(opslag) volledig wordt
doorbelast aan de verenigingen, zodat de gemeente Woensdrecht geen “vorm van subsidie”
beschikbaar stelt. Dat is één van de voorwaarden die de dienst Uitvoering, Subsidies aan
Instellingen stelt.
*Bron: BNG 24 juni 2019
5 jaar gelijk
-0,06% 100jc
10 jaar gelijk
0,23% 100jc
15 jaar gelijk
0,51% 100jc
20 jaar gelijk
0,72% 100jc

NB De definitieve rentepercentages kunnen mogelijk wijzigingen, dat is afhankelijk van de
exacte datum van het vaststellen.
Alternatieven
1.1 De gemeente loopt een beperkt financieel risico.
Een alternatief is dat de gemeente geen lening beschikbaar stelt, maar de totale investering
voor zijn rekening neemt. Hierdoor zouden de totale kosten voor de twee geldleningen
oplopen met €36.000. Dat heeft een nadelig effect op de Programma Begroting. Hier is niet
voor gekozen omdat dit een precedentwerking heeft.
1.2 Geen of onvolledige terugbetaling
Er bestaat een risico dat de verenigingen zich niet aan de gemaakte afspraken houden wat
betreft de terugbetaling. Die kans is echter zeer gering. Tevens zal de gemeente aan de
verenigingen de goedkeuring van de dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen te
overleggen alvorens de leningen worden verstrekt.
Procedure/planning:
Na uw besluit van de gemeenteraad, om geen wensen en bedenkingen in te brengen, zal met
iedere vereniging apart een afspraak worden gemaakt. Om de leningovereenkomst af te
sluiten. Daarna worden de bedragen overgemaakt.
Kosten, baten en dekking:
Het verstrekken van de geldleningen heeft voor de begroting twee gevolgen:
 Op de balans worden beiden geldleningen opgenomen bij de post financiële vaste activa.
Het betreft twee vorderingen met een looptijd van langer dan een jaar;
 In de programmarekening wordt bij programma 5 Bestuurskracht, product 5.1.1.
Financiën een geringe bate verantwoord, welke ten gunste komt van het
begrotingsresultaat.
Deze mutaties zijn reeds verwerkt in een begrotingswijziging (en vastgesteld door het college
op 20 augustus jongstleden). Tevens is daarbij een rente en aflossingsschema bijgevoegd van
beide geldleningen.
Communicatie:
Met de verenigingen zijn in een eerder stadium gesprekken gevoerd over de vorm en
reikwijdte van de geldlening. Na een positief besluit zal worden overgegaan tot het aangaan
van de leningovereenkomsten. Realisatie is voorzien in 2019 met wellicht een doorloop in
2020.
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