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Aan de raad, 

  

Onderwerp: Liquiditeitsprobleem BinnensteBuitenbos Diepenheim 

  

  

Voorstel: Het verstrekken van een kortlopende lening ad € 73.000 voor de duur van 

6 maanden aan de stichting BinnensteBuitenbos ter voltooiing van het 

project 

    
  

1 SAMENVATTING 

Op 2 en 12 juli 2012 zijn brieven bij het college binnengekomen van de stichting 

BinnensteBuitenbos te Diepenheim over een dreigend liquiditeitsprobleem met betrekking tot 

de afronding van het project. De stichting vraagt de gemeente om een helpende hand, middels 

het verstrekken van een kortlopende geldlening, om de financiële stromen op een goede wijze 

te kunnen laten verlopen. 

Het project BinnensteBuitenbos is fysiek in week 27 opgeleverd. De opening staat in concept 

gepland op 12/13 oktober 2012. Financieel gezien dreigen er problemen te ontstaan als gevolg 

van de voorwaarden die de diverse subsidie-instanties hanteren in het kader van het uitbetalen 

van subsidies. De resterende subsidie van Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de overige nog te 

ontvangen subsidies worden volgens de voorwaarden pas uitbetaald als het werk is afgerond 

en een eindafrekening inclusief accountantsverklaring is ingediend. De eindafrekening en 

betreffende verklaring moet nog worden opgesteld. De stichting heeft gepland deze na de 

zomer in te dienen. Aangezien de stichting geen eigen middelen heeft en geen rekening heeft 

gehouden met het feit dat eerst alle rekeningen betaald dienen te zijn om de resterende 

toegezegde subsidies te ontvangen ontstaat als gevolg hiervan een financieel probleem. De 

stichting heeft de gemeente verzocht een kortlopende geldlening te verstrekken, zie 

bijgevoegde brieven en het financieel overzicht. 

Onderzocht is wat de mogelijkheden zijn om de stichting voort te kunnen helpen. De subsidie- 

voorwaarden die DLG maar ook de overige subsidie-instanties hanteren zijn bij de stichting 

BinnensteBuitenbos bekend, deze maken onderdeel uit van de afgegeven beschikking(en). 

DLG en de overige subsidie-instanties leven deze voorwaarden, zoals zij die hanteren, strikt 

na. Een uitzondering maken op deze situatie behoort derhalve niet tot de mogelijkheden. 

In uitzonderlijke gevallen wanneer een te realiseren voorziening, bijvoorbeeld op het gebied 

van welzijn, sport of cultuur, het algemeen gemeentelijk belang dient en zonder gemeentelijke 

financiering niet van de grond komt kan, door de gemeenteraad, overwogen worden tot het 

verstrekken van een lening of garantie. 



  

Als de stichting BinnensteBuitenbos haar rekeningen niet tijdig kan betalen zullen de opdracht- 

nemende/uitvoerende partijen mogelijk overgaan tot een ingebrekestelling van betaling. Dit zou 

in het uiterste geval kunnen leiden tot een faillissement van de stichting. Aangezien de 

gemeente dit project in de realisatie door middel van subsidie (Leader) heeft ondersteund en 

ook voor de beheer en exploitatie voor de lange termijn afspraken heeft gemaakt/een bijdrage 

verleent heeft de gemeente een belang dat de afronding goed verloopt. Daarnaast is in het 

voor de gemeente tevens van belang dat plaatselijke lokale ondernemers, die het werk hebben 

uitgevoerd, tijdig worden betaald en hierdoor niet in de problemen terecht komen. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

De stichting BinnensteBuitenbos is opgericht als gevolg van lokale initiatieven voor de 

herinrichting van het ‘rolschaatsbaantje’ te Diepenheim met als doelstelling om het plein om te 

vormen tot een natuurlijke (speel) ruimte. Op basis van door uw raad beschikbaar gestelde 

subsidie (Leader) en overige diverse subsidies van andere instanties is dit project gerealiseerd. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Wet fido (financiering decentrale overheden), 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Dat de stichting BinnensteBuitenbos de financiële stromen in dit project op een goede wijze 

kan laten verlopen en lokale uitvoerende partijen binnen de geldende termijnen voor hun 

geleverde diensten worden betaald. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

Verstrekken van een kortlopende lening voor de duur van 6 maanden aan de stichting 

BinnensteBuitenbos tegen een geldende marktrente conform de BNG (Bank Nederlandse 

Gemeenten). 

4.C Wat mag het kosten? 

Het betreft een tijdelijke geldlening en kost de gemeente dus geen geld. De rente die hiervoor 

wordt ontvangen komt ten gunste van de gemeentebegroting. 

4.D Wat is het alternatief? 

Niet ingaan op het verzoek van de stichting BinnensteBuitenbos met als gevolg dat de stichting 

in financiële problemen terecht komt. 

4.E Wat is het risico? 

Precedentwerking richting andere verenigingen en instellingen. 

De stichting kan in andere liquiditeitsproblemen terecht komen als zij zich niet houden aan de 

subsidievoorwaarden. 

De kans dat de subsidies lager worden vastgesteld of niet worden uitgekeerd is zeer klein. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Nadat de raad heeft ingestemd zal de kortlopende geldlening worden verstrekt. 



5 COMMUNICATIE 

Over het besluit van de raad wordt het BinnensteBuitenbos schriftelijk ingelicht. 
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