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Emmeloord, 26 augustus 2014. 

 

Onderwerp 

Nota geldleningen en garantstellingen. 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

De nota geldleningen en garantstellingen vaststellen. 

 

Doelstelling 

Het beleid voor het verstrekken van geldleningen en garantstellingen actualiseren. 

 

Inleiding 

In januari 2012 is de nota geldleningen en garantstellingen door de gemeenteraad 

vastgesteld. Vanwege onder meer het huidige economische klimaat en actuele 

ontwikkelingen op het gebied van de woningcorporaties en actuele regelgeving is het 

wenselijk om de nota te actualiseren.  

 

Doordat het college de nota geldleningen en garantstellingen aanbiedt aan de raad, 

wordt een financieel toetsingskader geschapen voor het verstrekken van geldleningen en 

garantstellingen.  

 

Op dit moment heeft de gemeente Noordoostpolder leningen uitstaan met een waarde 

per 1 januari 2014 van ongeveer € 5,7 miljoen. Daarnaast heeft de gemeente 

Noordoostpolder garantstellingen afgegeven met een waarde per 1 januari 2014 van € 92 

miljoen. Deze garantstellingen zijn onder te verdelen in secundaire en tertiaire 

garantstellingen.  

Ten aanzien van de secundaire garantstelling heeft de gemeente Noordoostpolder 100% 

risico wanneer de geldnemer, voor wie de borgstelling is afgegeven, niet aan zijn 

verplichtingen kan voldoen. Voor de tertiaire achtervang loopt de gemeente 

Noordoostpolder risico wanneer zowel de geldnemer als het Waarborgfonds Sociale 

woningbouw niet meer aan de verplichtingen kunnen voldoen. De deelnemende 

gemeenten zijn dan gezamenlijk verplicht om voor 50% van de verplichting een 

renteloze lening te verstrekken aan de Stichting Waarborgfonds Sociale woningbouw. 

 

Argumenten 

1. De nota gewaarborgde geldleningen schept een financieel toetsingskader voor het 
college ten aanzien van het verstrekken geldleningen en garantstellingen. 

2. Het college mag vanuit het treasurystatuut leningen en middelen garanderen uit 

hoofde van de publieke taak die in lijn ligt met het gemeentelijke beleid. De raad 

dient hiervoor echter autorisatie te verlenen. Door middel van het vaststellen van de 

nota gewaarborgde geldleningen wordt een kader voor het college geschapen welke 

stappen ondernomen moeten worden voor het aangaan van leningen en 

garantstellingen. 
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Kanttekeningen 

1. Wanneer de gemeente Noordoostpolder een lening verstrekt dient altijd goedkeuring 

van de gemeenteraad gevraagd te worden vanwege de hoge risico's en vanwege de 

budgetregeling. 

 

Planning/uitvoering 

N.v.t. 

 

Bijlagen 

- Nota geldleningen en garantstellingen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : dhr. H. Wijnants 

Steller : mevrouw M.H. Bast; 34 18; m.bast@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2014, 

no. 255185-1; 

 

B E S L U I T: 

 

de nota geldleningen en garantstellingen vast te stellen. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 6 oktober 2014. 

De griffier,             de voorzitter, 


