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Voorstel: 

1. Akkoord gaan met het verstrekken van een 

achtergestelde lening aan Zuiver Hof van 

Twente B.V. voor de aanloopkosten van het 

energiebedrijf over de periode 2016-2018.   
  

Argumenten 

1.1 De achtergestelde lening komt in de plaats van de 

exploitatiesubsidie voor de aanloopkosten zoals in 

eerste instantie de bedoeling was. Bij de vaststelling 

van de Routekaart naar een energie neutraal Hof van 

Twente in 2035 op 16 juni 2015 hebt u reeds beslist dat 

een deel van de bestemmingsreserve duurzaamheid 

beschikbaar gesteld werd ten behoeve van de 

aanloopkosten over de periode 2015 tot 1 juli 2018. 

Deze periode wordt nu aangepast van 2016 tot en met 

2018. Dit in verband met volledige boekjaren. De 

kosten over 2015 worden door de gemeente na het 

verstrekken van de achtergestelde lening in rekening 

gebracht bij Zuiver Hof van Twente B.V. 

1.2 De achtergestelde lening wordt verstrekt teneinde 

het door de gemeente beschikbaar gestelde bedrag 

voor de aanloopkosten bij een succesvol bedrijf voor de 

toekomst veilig te stellen.Aangezien het deelnemen in 

een energiebedrijf niet tot de kerntaken van de 

gemeente behoort, bestaat de reële mogelijkheid dat de 

gemeente zich na de aanloopfase terugtrekt uit Zuiver 

Hof van Twente B.V. Zij kan dan als buitengewoon lid 

wel lid blijven van de Coöperatie Zuiver Hof van Twente 

2035 U.A. 

Door het verstrekken van de € 100.000,-- als achter- 

gestelde lening, bestaat de mogelijkheid dat het bedrag 

te zijner tijd terugvloeit naar de gemeente als het bedrijf 

succesvol blijkt te zijn. 

1.3 Een besluit over een achtergestelde lening is 

voorbehouden aan de gemeenteraad. 

Volmachtenbesluit Hof van Twente 2015, 

Treasurystatuut Hof van Twente 2015. 

De akte van geldlening is opgesteld door de notaris 

en gecheckt door een externe accountant. 



Het Treasurystatuut bepaalt dat het verstrekken en 

garanderen van leningen aan derden uit hoofde van 

de publieke taak een bevoegdheid van de gemeente- 

raad is. De wet stelt geen eisen aan het verstrekken 

van leningen en garanties uit hoofde van de publieke 

taak. In geval een te realiseren voorziening het 

algemeen gemeentelijk belang dient en zonder 

gemeentelijke financiering niet van de grond komt, 

kan overwogen worden tot het verstrekken van een 

lening, garantie of borgstelling. 

Risico’s 

Aan het verstrekken van de lening zijn geen grotere 

risico’s verbonden dan het verstrekken van een 

exploitatiesubsidie zoals in eerste instantie de 

bedoeling was. 

Uitvoering 

Nadat u besloten heeft over te gaan tot het verstrekken 

van een achtergestelde lening, zal de akte van 

geldlening worden ondertekend bij de notaris. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

de etaris, de bur. eester, 
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