
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  10 december 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  H. van der Mark, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Schikkingsbesluit inzake procedure Hof van Twente / Rabobank 

 

1. Aanleiding 

De Coöperatieve Rabobank Centraal Twente U.A. (hierna te noemen Rabobank) heeft de 

gemeente Hof van Twente gedagvaard in hoger beroep omdat zij zich niet kunnen 

verenigingen met de uitspraak van de rechtbank Almelo in oktober 2012. Voorafgaand aan de 

zitting van het gerechtshof Arnhem op 6 december 2013, zijn (de vertegenwoordigers van) van 

de Rabobank en de gemeente een schikking overeengekomen. Deze schikking past binnen de 

bandbreedte die ons college de onderhandelaar heeft meegegeven om te komen tot een 

schikking. In deze raadsmemo informeren wij uw raad over de overeengekomen schikking.     

2. Inhoudelijke mededeling 

In september 2001 heeft uw gemeenteraad besloten een gemeentegarantie te willen verlenen 

aan de stichting Tennishal de Mossendam ten behoeve van de aankoop van een tennislucht-

hal met ondergrond aan de Mossendam 6 te Goor. Hiermee werd het besluit van de voor-

malige gemeente Goor herbevestigd. Het besluit is echter niet in een overeenkomst met de 

Rabobank vastgelegd.  

 

De Rabobank heeft zich op het standpunt gesteld dat de gemeente een overeenkomst van 

borgtocht, die beide partijen zouden hebben gesloten, ten onrechte niet nakomt. De gemeente 

zou zich borg c.q. garant hebben gesteld ten behoeve van de stichting Tennishal de 

Mossendam in Goor (hierna: de stichting), dit voor de nakoming van een overeenkomst van 

geldlening die de stichting is aangegaan om een aankoop van een tennis(lucht)hal te kunnen 

financieren.  
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De gemeente heeft betwist dat er een overeenkomst van borgtocht tot stand is gekomen. Er 

was slechts sprake van een eenzijdige toezegging van de gemeente jegens de stichting om 

garant te staan. Een schriftelijke overeenkomst van borgtocht c.q. een akte, waarvan de 

Rabobank had toegezegd dat deze zou worden opgesteld en aan de gemeente zou worden 

voorgelegd, werd niet opgesteld. Daarmee was wat betreft de gemeente geen (volledige) 

overeenkomst tot stand gekomen en was zij niet gehouden tot betaling van enig bedrag aan de 

Rabobank. 

 

De Rabobank vorderde een bedrag van € 255.065 en dagvaardde de gemeente voor een 

zitting van de Rechtbank Almelo in april 2012 nadat een eerdere poging om het geschil in der 

minne  te schikken (conform besluit college maart 2012)  was mislukt.  

In oktober 2012 heeft de rechtbank Almelo de vordering van de Rabobank  afgewezen en de 

Rabobank veroordeeld in de kosten van de procedure. Vervolgens heeft de Rabobank hoger 

beroep aangetekend en de gemeente gedaagd te verschijnen voor het gerechtshof te Arnhem.   

 

Omdat in hoger beroep de argumenten van beide partijen opnieuw gewogen zouden worden, 

was de kans aanwezig dat het Hof toch tot het oordeel zou komen dat de gemeente in deze 

zaak toch nog aansprakelijk zou zijn. Daarom is een schikkingsvoorstel van de Rabobank door 

ons college in overweging genomen.  

 

De zaak diende uiteindelijk op 6 december 2013 om 14.00 uur. Op vrijdagmorgen 6 december 

zijn de gemeente en de Rabobank een schikking overeengekomen op een bedrag van 

€  80.000. 

3. Conclusie 

Het overeengekomen schikkingsbedrag komt overeen met de intentie van de gemeenteraad in 

2001, zoals deze was ingesloten in het besluit om een gemeentegarantie te verlenen van 

€ 329.000 voor de aankoop van een tennisluchthal.  

De primaire restschuld van de stichting bedroeg € 285.000. De verkoop van de luchthal heeft 

€ 205.000 opgebracht. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de Rabobank binnen de 

door de gemeenteraad aangegeven kaders. De Rabobank draagt het financiële nadeel van de 

overige niet inbare vorderingen op de stichting.  

 

Vanaf 2010 is de tennishal gemeld als risico in de financiële verslagen en bestuurders-

rapportages. Dit risico is meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen 

(onderdeel “schade risico’s”, punt 12.2). De betaling van € 80.000 wordt meegenomen in de 

Jaarrekening 2013 en heeft hierdoor een negatief effect op het rekeningresultaat 2013 en komt 

daardoor indirect ten laste van de Algemene Reserve.  


