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Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering: 18 december 2008 Agendanr. 17 
 
Onderwerp: Uitvoeringsregels borgstelling welzijn, cultuur en sport 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Instemmen met de uitvoeringsregels borgstelling welzijn, cultuur en sport. 
2. Vooralsnog geen plafonds inbouwen voor de uitvoering van borgstelling. 

 
Inleiding 
 
Bij de vaststelling van de geharmoniseerde subsidie- en tarievenregeling welzijn, cultuur en 
sport in december 2007 heeft uw raad een initiatiefvoorstel aangenomen. U vraagt in het 
initiatiefvoorstel het college een regeling op te stellen voor het verlenen van gemeentelijke 
borgstelling voor leningen van verenigingen uit de gemeente Oude IJsselstreek. 
 
Uw initiatiefvoorstel heeft geleid tot de uitvoeringsregels borgstelling welzijn, cultuur en sport. 
Deze uitvoeringsregels liggen nu in concept voor. 
 
Samenvatting 
Bij de vaststelling van de geharmoniseerde subsidie- en tarievenregeling welzijn, cultuur en 
sport in december 2007 heeft de gemeenteraad een initiatiefvoorstel aangenomen. De raad 
vraagt in het initiatiefvoorstel het college een regeling op te stellen voor het verlenen van 
gemeentelijke borgstelling voor leningen van verenigingen uit de gemeente Oude 
IJsselstreek. 
 
Het initiatiefvoorstel van de raad heeft geleid tot de uitvoeringsregels borgstelling welzijn, 
cultuur en sport. Deze uitvoeringsregels liggen nu in concept voor. 
 
Meetbaar effect 
Verenigingen kunnen wanneer de gemeente borg staat voor een lening tegen aantrekkelijker 
voorwaarden een lening afsluiten voor investeringen die passen binnen de ‘uitoefening van 
de publieke taak’. 
 
Argumenten 

 
1.1 In de uitvoeringsregels borgstelling welzijn, cultuur en sport is uitgewerkt op welke 

wijze de gemeente vorm wil geven aan borgstelling voor leningen van het 
verenigingsleven. 
 

 
1.2 Borgstelling voor leningen van het verenigingsleven is een welkome aanvulling op de 

subsidieregeling. 
Veel verenigingen zien zich genoodzaakt om een lening af te sluiten voor duurzame 
investeringen. (Denk aan: realisatie accommodatie, aanschaf instrumenten, aanschaf 
uniformen, aanschaf reanimatiepoppen, aanschaf geluidsapparatuur, et cetera). 
Financiële instellingen zijn vaak terughoudend bij het verstrekken van leningen aan 
verenigingen. Enerzijds omdat de financiële instelling bij het verstrekken van een lening 
aan een vereniging een verhoogd risico loopt (continuïteit en kredietwaardigheid). 
Anderzijds omdat het soms om zaken gaat waarvan de economische waarde lager is dan 
de ‘aanschafwaarde’. Wanneer de gemeente borg gaat staan voor een lening, kan de 
betreffende vereniging onder aantrekkelijker voorwaarden een lening afsluiten. Het 
afgeven van borgstelling vergroot de zelfredzaamheid van verenigingen. 
  

1.3 Het vragen van input vanuit de gemeenteraad doet recht aan het initiatiefvoorstel. 
Het afgeven van borgstelling is een privaatrechterlijke handeling. Het vaststellen van de 
uitvoeringsregels is daarmee een competentie van het college. U heeft bij de vaststelling 
van de nieuwe subsidie- en tarievenregeling echter expliciet gevraagd om een regeling 



   
voor borgstelling. Vanuit die optiek is het voor de hand liggend dat de u inhoudelijk 
invloed kunt uitoefenen op de regeling. 

 
1.4 De breed gedragen input vanuit de raad wordt door het college meegenomen bij de 

definitieve vaststelling van de uitvoeringsregels borgstelling welzijn, cultuur en sport. 
  
2.1 De raad bepaalt de financiële kaders waarbinnen het college uitvoering moet geven aan 

de borgstelling. 
Aan het afgeven van borgstelling hangen primair geen financiële consequenties. Het is in 
hoofdzaak een kwestie van risico-inschatting en -beheersing. De risico’s die de 
gemeente loopt worden zoveel mogelijk beperkt door het opnemen van diverse criteria 
en uitgangspunten in de uitvoeringsregels. 
 
Uw raad heeft overigens wel de mogelijkheid om een plafond in te bouwen (per 
aanvrager of in totaliteit). Voorgesteld wordt om vooralsnog geen plafonds in te bouwen. 
Dit past geheel binnen de lijn die u heeft uitgezet bij de subsidiëring welzijn, cultuur en 
sport, waar u expliciet geen plafonds heeft in willen bouwen. U heeft overigens de 
mogelijkheid om op een later moment alsnog een plafond in te bouwen.  
 

Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Er zijn voor de gemeente geen directe financiële consequenties verbonden aan de 
borgstelling. De gemeente loopt risico als borg te worden aangesproken. Het kan namelijk 
voorkomen dat een vereniging ondanks financiële controle zijn betalingsverplichtingen niet 
kan nakomen. In dat geval wordt de gemeente als borg wordt aangesproken voor de uit de 
lening voorvloeiende verplichtingen. Echter, gezien de criteria die gesteld worden aan het 
verstrekken van een gemeentelijke borgtocht, menen wij dat er geen sprake is van een 
onverantwoord risico. 
 
Wanneer de omvang van de risico’s op de balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs kan 
worden ingeschat, kan normaliter een voorziening worden gevormd. Echter, bij risico’s die 
gelopen worden bij borgstelling is dit niet het geval. Het betreft namelijk een niet vooraf te 
bepalen risico. Wij stellen voor, wanneer de gemeente als borg wordt aangesproken, dit 
nadeel te dekken uit de algemene reserve. 
 
Er zal bij de jaarrekening in de risicoparagraaf aandacht worden besteed aan dit onderwerp, 
zodat helder is voor welk bedrag de gemeente Oude IJsselstreek in het kader van de 
borgstelling, voortvloeiende uit deze uitvoeringsregels, risico loopt. 
 
Bij de uitvoeringsregels is geen plafond opgenomen (maximaal totaalbedrag aan uitstaande 
leningen.) Dit om vooralsnog geen beperkingen in de regeling te leggen. Mocht in de 
toekomst de gemeentelijke borgstelling te grote vormen aan dreigen te nemen, dan kunnen 
de financiële kaders die de raad vaststelt alsnog op dit punt worden aangepast.  
 
Uitvoering 
Planning:  
De uitvoeringsregeling borgstelling welzijn, cultuur en sport is in zekere zin een aanvulling op 
de geharmoniseerde subsidieregeling. Daarom wordt voorgesteld om de regeling met 
terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 januari 2008. 
 
Evaluatie/verantwoording: 
In het  kader van actieve informatieplicht kan het college de raad periodiek informeren over 
de stand van zaken wat betreft borgstelling. Daarnaast zal in de jaarrekening (risicoparagraaf) 
aandacht besteed worden aan de afgegeven borgstellingen (artikel 17 van de financiële 
verordening gemeente  Oude IJsselstreek)  
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 


