
 

“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:  16 april 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg, B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  Jeroen te Molder, Financiële zaken 

Onderwerp:  Beantwoording vragen voorstel aanpassing treasurystatuut ten behoeve 
van beleidsregel borgstelling sportverenigingen/-instellingen 

 

1. Aanleiding 

Tijdens de Commissie Algemeen van 2 april 2013 zijn enkele vragen gesteld ter verduidelijking 

van het voorstel aanpassing treasurystatuut ten behoeve van beleidsregel borgstelling 

sportverenigingen/-instellingen. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Vraag 1: Waarom is de beleidsregel alleen gericht op sport en niet ook op voor cultuur? 

Bij de uitwerking van de beleidsregel is gekeken naar externe partijen (waarborgfondsen) die 

opgericht zijn ter stimulering en borging van diverse activiteiten door beperking van de daaraan 

verbonden risico´s en waarbij de financiering of borgstelling niet alleen bij de gemeente komt te 

liggen. In Nederland zijn onder andere de volgende waarborgfondsen actief. 

 Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)  

 Waarborgfonds voor Zorgsector (WfZ)  

 Waarborgfonds Eigen Woningen  (uitvoering Nationale Hypotheekgarantie)  

 Waarborgfonds BvE (Mbo-onderwijs) 

 Waarborgfonds Kinderopvang  

 Waarborgfonds Sport (WSW) 

Er is geen waarborgfonds bekend dat actief is op het gebied van cultuur. 

 

Vraag 2: Wat is de rol van SWS bij de aanvraag/toetsing? 

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) onderzoekt de financiële haalbaarheid van de bouw, 

aanleg, renovatie en/of aankoop van sportaccommodaties. Bij een positief advies is SWS 

bereid borg te staan voor 50% van de financiering ten gunste van de aanvragende organi-

saties. Uiteindelijke voorwaarde daarbij is wel dat voor het andere deel de gemeente bereid is 

borg te staan. 
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Naast de financiële aspecten stelt de SWS een sporttechnische beoordeling van bouw-

plannen door het Instituut voor Sportaccommodaties van NOC/NSF verplicht. Daarbij wordt 

gekeken naar de sportfunctionele en bouwtechnische aspecten van het project. 

 
Vraag 3: Welke gegevens vraagt de gemeente? 
Bij de aanvraag van de sportorganisatie wordt gevraagd de volgende gegevens beschikbaar 
te stellen (voor zover de aanvrager daarover redelijkerwijs kan beschikken): 

 een positief besluit tot borgstelling van Stichting Waarborgfonds Sport 

 offertes van minimaal twee geldverstrekkers 

 statuten alsmede een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel 

 vastgestelde jaarrekeningen met balansen van de laatste drie jaren, indien van toepas-
sing door een accountant gecontroleerd en akkoord bevonden 

 begroting voor de komende vier jaren 

 gegevens van overige leningen en aflossingsverplichtingen 

 toezeggingen van sponsors 

 eigen bijdrage in investering 

 plannen en activiteiten 
 

Vraag 4: Waarop beoordeelt de gemeente de aanvraag tot borgstelling? 
Naast de beoordeling die SWS maakt zal de gemeente zelf een afweging maken. 
Daarbij wordt onder andere gekeken naar het doel van de borgstelling, of het doel van de 
borgstelling past binnen het gemeentelijk beleid, of borgstelling noodzakelijk is en continuïteit 
van de sportorganisatie gedurende de looptijd van de borgstelling. 
 
Vraag 5: Hoe wordt jaarlijks getoetst om in de toekomstige jaren het risico te beperken? 
Het SWS toetst jaarlijks het beheer en de financiële situatie van het project. De gevraagde 
gegevens daarbij omvatten de jaarrekening van het boekjaar, balans, begroting nieuwe jaar 
en eventueel controle verslag (commissie). De resultaten en bevindingen van deze stukken 
legt de SWS vast in een controlerapport. Zowel de sportorganisatie als de betrokken bank en 
gemeente ontvangen jaarlijks een afschrift van dit controlerapport. 
De gemeente dient gedurende de looptijd door de sportorganisatie te worden geïnformeerd 
over ontwikkelingen die relevant zijn voor de borgstelling. 
 
Vraag 6: Hoe wordt de risicobewaking gewaarborgd bij verlenging van de looptijd van de 
gemeentelijke borgstelling? 
De beleidsregel biedt de mogelijkheid om de gemeentelijke borgstelling te verlengen tot 
maximaal 25 jaar om bij grote investeringen de financieringstermijn meer aan te laten sluiten 
bij de levensduur. Het deel van SWS blijft wel in 15 jaar waardoor na deze 15 jaar een deel 
van de kapitaallasten vrij valt en al meer ruimte biedt in de jaarlijkse exploitatie. 
Voor de laatste 10 jaar van de borgstelling zal de gemeente zelf de financiële cijfers jaarlijks 
blijven beoordelen. 
 
Vraag 7: Wanneer wordt raad de nog betrokken bij borgstellingen? 
De beleidsregel legt de bevoegdheid tot het verstrekken van borgstellingen aan  
sportverenigingen/-instellingen tot € 100.000 bij het college van B&W. Daarboven zal elk 
voorstel tot borgstelling ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Vraag 8: Hoe wordt omgegaan met aanvullende zekerheden? 
Mogelijke zekerheden zoals recht van hypotheek worden vastgelegd in een akte van 
borgtocht. 

3. Conclusie 

De voordelen van de betrokkenheid van SWS zijn de risicoparticipatie en hun specifieke 

expertise. 

 


