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Voorwoord 
 
In het kader van mijn stage heb ik zes weken stage gelopen bij de rekenkamercommissie van de 
gemeente Lingewaard. Het is voor het eerst dat ik bij zo’n grote organisatie een ‘kijkje in de keuken 
neem’. 
 
Echter, een onderzoek doen voor de rekenkamercommissie is niet ‘een kijkje’, of een vluchtige blik. 
Met nauwkeurigheid en doelgerichtheid dient elk hoekje geïnspecteerd te worden. Er wordt 
vertrouwd op kennis, vaardigheden en professionaliteit. Een organisatie als de gemeente 
Lingewaard, die van groot belang is, is een goede plek om deze dingen te leren combineren. Want 
voor een onderzoek dien je deze drie dingen samen toe te passen: je moet kennis kunnen toepassen, 
vaardigheden zoals interviewen en dossiers doorlezen te gebruiken, en je moet te allen tijde 
professioneel blijven. Een onderzoek dat niet betrouwbaar, valide en reproduceerbaar is, kan niet 
serieus genomen worden. 
 
Bij aanvang van dit onderzoek beschikte ik nog niet over het niveau dat wellicht verwacht wordt. 
Maar daarvoor is dit tenslotte ook een stage. Ik wil daarom kantoorgenoot en raadsgriffier dhr. Philip 
Greep, de voorzitter van de rekenkamercommissie dhr. Gerrit Hagelstein en in het bijzonder dhr. Ed 
Masselink bedanken dat zij mij de hand hebben gereikt om me te ontwikkelen. 
 
Ik kan “stellig” zeggen dat ik met veel plezier heb gewerkt aan dit onderzoek. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Jasper Krul 
Student Fiscaal Recht en Economie  



J.H.B. Krul 2 Garantstellingen 

Inhoudsopgave 
 

 

VOORWOORD .................................................................................................................................................. 1 

INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................................................ 2 

INLEIDING ........................................................................................................................................................ 3 

AANPAK ........................................................................................................................................................... 4 

DOELSTELLING......................................................................................................................................................... 4 
HOOFDVRAAG ......................................................................................................................................................... 4 
DEELVRAGEN .......................................................................................................................................................... 4 
SCOPE ................................................................................................................................................................... 4 
NORMENKADER ....................................................................................................................................................... 4 
WERKWIJZE ............................................................................................................................................................ 4 

 
 

HOOFDSTUK 1 GARANTSTELLINGEN ................................................................................................................. 5 

§1 TERMINOLOGIE ................................................................................................................................................... 5 
§2 VERSTREKTE GARANTIES, EN LENINGEN .................................................................................................................... 7 

HOOFDSTUK 2 BELEID ...................................................................................................................................... 9 

HOOFDSTUK 3 BEVINDINGEN ......................................................................................................................... 11 

§1 GARANTSTELLINGEN, LENINGEN EN TERUGKOOPVERPLICHTINGEN. .............................................................................. 11 
§2 WSW EN WEW .............................................................................................................................................. 12 
§3 SAMENVATTING BEVINDINGEN DOSSIERONDERZOEK ................................................................................................. 14 

HOOFDSTUK 4 CONCLUSIES ............................................................................................................................ 16 

HOOFDSTUK 5 AANBEVELINGEN .................................................................................................................... 17 

 
 

BIJLAGE 1: BESCHRIJVING VAN DE BEVINDINGEN VAN HET DOSSIERONDERZOEK .......................................... 18 

Verenigingen / stichtingen ........................................................................................................................... 18 
Instellingen en organisaties .......................................................................................................................... 22 

BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................................................. 25 

 
 

  



J.H.B. Krul 3 Garantstellingen 

Inleiding 
 
Uit een peiling bij de raadsfracties blijkt dat er behoefte is aan een onderzoek door de 
rekenkamercommissie naar het onderwerp garantstellingen. Daarom is in het werkplan 2015 van de 
rekenkamercommissie van de gemeente Lingewaard een onderzoek naar garantstellingen geplaatst. 
 
Vooral in moeilijke economische tijden kan het voor stichtingen en verenigingen problematisch  zijn 
om een lening bij de bank of een andere kredietverlener af te sluiten. Vaak ontbreken de zekerheden 
voor terugbetaling, die een kredietverstrekker nodig heeft, evenals een economische strategie en  
een bedrijfsplan. Dit zijn zaken die voor een kredietverstrekker de oorzaak kunnen zijn niet over te 
gaan tot het geven van krediet.  
 
Een gemeente kan garant staan voor verenigingen, stichtingen, organisaties, instellingen en 
waarborgfondsen. De gemeente geeft aan een kredietverlener aan dat de lening gegarandeerd 
afgelost gaat worden, omdat de gemeente het krediet af kan lossen in het geval dat de betrokken 
instelling daar niet toe in staat is. Op deze manier wordt het risico voor de kredietverlener verkleind. 
 
Zo kan de volgende voorbeeldsituatie geschetst worden: 
Een voetbalvereniging heeft door de economische crisis te maken met teruglopende inkomsten door 
weglopende sponsors. De vereniging kan daardoor moeilijker aan een lening komen – voor 
bijvoorbeeld een nieuw clubhuis -  omdat de kredietverstrekker het risico te hoog inschat. De 
kredietverstrekker schat immers in dat de voetbalvereniging moeite zou kunnen krijgen met het 
aflossen. De gemeente kan de voetbalvereniging helpen door een garantstelling te geven. Het risico 
voor de kredietverlener zal dan kleiner worden zodat deze eerder tot het geven van krediet over zal 
gaan. 
 
Het maatschappelijk belang van deze garantstellingen weegt zwaar. Zo zorgt een voetbalvereniging  
er bijvoorbeeld voor dat mensen bewegen, maar ook voor sociale binding en voor gezelligheid. Ook 
kan een project waarvoor de gemeente een garantstelling  heeft afgegeven zorgen voor 
werkgelegenheid. Culturele instellingen zijn ook belangrijk, zowel voor deelnemers als voor 
bezoekers.  
 
Een garantstelling zorgt voor een dilemma, zowel in een goede als minder goede economische tijd. 
Echter, in een lastige economische tijd is het risico op financiële problemen groter. Want als de 
schuldenaar in problemen komt en de schuldeiser de lening opeist, kan er een grote last komen te 
liggen bij  de gemeente. De gemeentes worden voor een keuze gesteld: moet de gemeente extra 
garant gaan staan zodat meer schuldenaars er weer bovenop kunnen komen maar het risico groter 
wordt? Of stopt de gemeente de steun en gaat zij voor zekerheden? De instelling of het bedrijf krijgt 
natuurlijk niet zonder reden moeilijk(er) een lening bij de bank. Het is daarom voor gemeentes van 
belang een goede afweging te maken tussen kansen en risico’s en daarbij ook het maatschappelijk 
belang af te wegen.  
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Aanpak 
 

Doelstelling 
Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in het gemeentelijk beleid rond de garantstellingen, de 
omvang en de risico’s daarvan en het antwoord op de vraag in hoeverre de gemeente de risico’s 
overziet en in controle houdt. 
 

Hoofdvraag 
Hoe gaat de gemeente Lingewaard beleidsmatig en in de praktijk om met garantstellingen? 
 

Deelvragen1 
1. Waarvoor heeft de gemeente op dit moment een garantstelling gegeven, wat is de aard 

daarvan en welke zekerheden en risico’s zijn daaraan gekoppeld? 
2. Hoe komt een besluit tot het afgeven van een garantstelling tot stand en wie is bevoegd een 

garantstelling af te geven? 
3. Wordt er een risicoprofiel gemaakt bij het geven van een garantstelling en wordt dat profiel 

bijgehouden? 
4. Hoe worden de risico’s bepaald bij de afgifte van een garantie? 
5. Hoe worden risico’s beheerst tijdens de looptijd van de garantie? 

Scope 
Dit onderzoek gaat over alle borg- en garantstellingen die de gemeente Lingewaard heeft verstrekt. 
Ook de verstrekte leningen worden onderzocht en gekeken wordt  of in samenwerking met 
projectontwikkelaars terugkoopverplichtingen zijn afgesproken. Grotere  garantstellingen worden  
uitvoeriger onderzocht  omdat die een groter risico hebben.  

Normenkader 
De bevindingen, die uit het onderzoek naar voren komen worden getoetst aan een normenkader. 
De rekenkamercommissie van de gemeente Lingewaard stelt het normenkader met betrekking tot 
het gemeentelijk beleid van garantstellingen als volgt vast: 

 Het beleid ten aanzien van garant- en borgstellingen moet zijn geformuleerd 

 De praktijk moet aansluiten bij het geformuleerde beleid 

 De dossiervorming  van elke afgegeven garant- of borgstelling moet op orde zijn 

 De risico’s en zekerheden dienen inzichtelijk te zijn en waar mogelijk belegd met 
maatregelen  

Werkwijze 
Eerst is nagegaan welke onderzoeken door andere rekenkamer(commissie)s over dit onderwerp zijn 
gedaan; dit voor het uitwerken  van het normenkader en om een beter beeld te krijgen hoe eerder 
onderzoek naar dit onderwerp is uitgevoerd. Voor beantwoording van de onderzoeksvragen worden  
documenten en rapportages van de gemeente bestudeerd. Dit zullen bijvoorbeeld overeenkomsten 
en schriftelijke afspraken zijn, die gemaakt zijn tijdens de afgifte van de garantstelling.  
Daarnaast zijn  interviews gehouden met de, met een medewerker van de afdeling financiën en de 
afdelingsleider van de afdeling projectrealisatie. 

                                                           
1
 De deelvragen kunnen tijdens het onderzoek worden aangepast. 
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Hoofdstuk 1 Garantstellingen 
 

§1 Terminologie 
In de wet staat er geen term als ‘garantstelling’. Formeel moet de term ‘borgtocht’ worden gebruikt, 
naar artikel 7:850 van het Burgerlijk Wetboek: “een overeenkomst waarbij de ene partij, de borg, 
zich jegens de andere partij, de schuldeiser, verbindt tot nakoming van een verbintenis die een 
derde, de hoofdschuldenaar, tegenover de schuldeiser heeft of zal krijgen”.  Een garantie gaat verder 
dan borgtocht, omdat de schuldeiser die meteen kan aanspreken, zonder eerst de schuldenaar te 
hoeven uitwinnen. 
 
De gemeente Lingewaard is in deze ‘de borg’, de schuldeiser is een kredietverstrekker en de 
hoofdschuldenaar een partij die een garantstelling aanvraagt/verlangt.  
 
Daar waar in dit onderzoek naar de term borg- of garantstelling wordt verwezen, wordt borgtocht 
bedoeld.  
 
Een borgstelling en een garantstelling lijken erg op elkaar. Echter, er zijn belangrijke verschillen 
tussen beide:  

 bij een borgstelling hoeft de gemeente pas de borg te betalen, wanneer eerst de 
hoofdschuldenaar – zoals een vereniging – is aangesproken. Bij een garantstelling is dat – 
tenzij afgesproken – niet het geval. 

 bij een borgstelling heeft de hoofdschuldenaar – zoals een vereniging – volgens de wet 
automatisch een schuld bij de gemeente. Dat is bij een garantie – tenzij afgesproken – niet 
het geval. 

 
Kijkend naar garantstellingen kunnen we twee soorten onderscheiden: 

 Financieringsgaranties 

 Exploitatiegaranties 
 
Een financieringsgarantie heeft betrekking op een door de ‘hoofdschuldenaar’ af te sluiten 
geldlening. Het is een zekerheid voor de schuldeiser, de kredietverstrekker, dat de verplichtingen 
worden nagekomen. Indien de schuldenaar niet meer aan deze aflossingsverplichtingen kan voldoen, 
dan zullen deze verplichtingen worden overgenomen door de borg, de gemeente. Middels deze 
constructie is het risico voor de kredietverstrekker nihil, omdat die verzekerd is dat het geld wordt 
terugbetaald.  
 
Een exploitatiegarantie heeft betrekking op woningbouwprojecten. De gemeente verplicht zich een 
exploitatietekort op te vangen/aan te zuiveren. Mocht een project zijn gestart waarbij niet al het 
onroerend goed wordt verkocht, dan zal de gemeente, indien afgesproken, dat tekort moeten 
aanzuiveren middels een financiële bijdrage aan de projectontwikkelaar.  
 
Risico’s van beide garanties 
Financieringsgaranties: het grootste risico is dat de schuldenaar niet aan de verplichtingen kan 
voldoen, waardoor de gemeente aangesproken wordt. Dit risico kan een aantal oorzaken hebben, 
bijvoorbeeld een faillissement of teruglopende inkomsten. Daarnaast kan het geven van borg- of 
garantstellingen een mentaliteitsprobleem veroorzaken: schuldenaars gaan wellicht meer risico 
nemen in de wetenschap dat ze toch gered worden. Voor gemeentes, en in het bijzonder de 
gemeente Lingewaard, kan er echter wel onderscheid worden gemaakt. Een garantstelling van een 
paar duizend euro die meteen geliquideerd moet worden is vervelend maar zal niet voor heel veel 
problemen zorgen. Daarom zijn het de grotere borg- en garantstellingen die meer inzicht en controle 
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vereisen. Mocht een zorginstelling in de problemen komen en staat de gemeente voor een 
substantieel bedrag van enkele miljoenen garant, dan is het risico aanzienlijk groter. 
 
Exploitatiegaranties: Er zijn meerdere risico’s te identificeren als met kijkt naar de realisatie van 
nieuwe woningen. De grootste risico’s zijn dat er woningen niet verkocht worden en (/of als gevolg 
daarvan) dat de projectontwikkelaar of aannemer failliet gaat. Een projectontwikkelaar zal enige 
vorm van zekerheid willen dat het te realiseren vastgoed verkocht wordt. Daarom kan deze partij van 
de gemeente Lingewaard verlangen dat zij een garantie afgeeft dat alle, of tot een bepaald 
percentage, van de woningen worden verkocht. De gemeente neemt dan eigenlijk het risico van de 
ondernemer over. Het gaat in deze om grote bedragen; er zit dus een groot risico aan. Ten tweede, 
als een aannemer of projectontwikkelaar failliet gaat, zou de gemeente blijven zitten met 
braakliggend terrein en / of onvoltooide huizen. Hierna zal blijken dat Lingewaard geen 
exploitatiegaranties verleent.  
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§2 Verstrekte garanties en leningen 
 
De gemeente Lingewaard heeft de volgende garantstellingen afgegeven2: 
 
Naam leenbedrag % garantstelling 31/12/14 

Verenigingen/stichtingen  
De Sprinters Bemmel 140.000 100 67.200 
Voetbalver. H.A.V.O. Haalderen 27.227 100 8.173 
Stg. tot bevordering Paardensport 81.680 100 19.051 
Jeu de boulesver. Angeren 11.345 100 4.537 
Tennisclub Bemmel 260.000 100 52.000 
Voetbalver. G.V.A. Doornenburg 90.000 100 38.250 
Stg. Stinase Huissen 4.600 100 4.600 
Voetbalver. Bataven Gendt 170.000 100 98.750 

   292.561 
Instellingen / organisaties 
Regionaal indicatieorgaan 4.538 100 4.538 
Stg. Liduina Bemmel 10.536.900 100 9.550.145 
Stg. Liduina Bemmel 34.034 100 34.034 
Zorgcentrum st. Jozef Gendt 1.497.475 100 861.048 
Zorgcentrum st. Jozef 90.064 100 54.463 
Woonstichting Gendt 2.732.664 100 1.815.985 
Woonstichting Gendt 2.722.681 100 1.796.820 
Stg. Lingewaard Wonen 215.757 100 215.757 
Stg. Lingewaard Wonen 318.673 100 318.673 
Stg. Lingewaard Wonen 294.573 100 186.799 
Vitens  4 377.479 

   15.215.741 
Waarborgfondsen 
WSW 110.674.754 50 40.698.903 
WEW/NHG (t/m 2010) 332.000.000 50 166.000.000 
WEW/NHG (m.i.v. 2011) 187.000.000 - - 

   206.698.903 
Overige 
Hypotheekfonds overheidspersoneel  100 984.481 
Gemeentegarantie (t/m 1994)  100 5.582.982 

   6.567.463 
 
Totaal   228.774.668 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
2 De gegevens zijn afkomstig uit het overzicht borg- en garantstellingen uit de Jaarrekening 2014, pagina 109. 
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Afgegeven leningen 3 
 
Naam   bedrag 

Leningen aan woningbouwcorporaties  2.012.000 
Overige langlopende leningen    7.860.000 
 
Totaal   9.872.000 
 
De leningen kunnen als volgt gespecificeerd worden 

 Leningen aan woningbouwcorporaties: volledig bedrag is geleend aan de woonstichting 
Gendt tegen een rentetarief van 4,495%. 

 Overig: 
o €1.169.648 aan Vitens N.V. 
o Resterende deel (€6.690.352) aan werknemers van de gemeente 

 
 
Exploitatieverplichtingen 
 
De gemeente Lingewaard heeft geen terugkoopverplichtingen of exploitatiegaranties afgegeven. 
 
  

                                                           
3 De gegevens zijn afkomstig van de balans uit de jaarrekening 2014, pagina 8, en het overzicht van de leningen 

op pagina 73 
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Hoofdstuk 2 Beleid 
 
 
Er is geen specifiek beleid voor garantstellingen geformuleerd door de Gemeente Lingewaard. Om te 
begrijpen hoe de gemeente hedendaags omgaat met risico’s  kunnen we verwijzen naar de 
Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2014-2017.  
 
Als we kijken hoe universeel met risicomanagement omgegaan wordt, dan is het belangrijk  dat eerst 
de risico’s geïdentificeerd en gekwantificeerd moeten worden. Daarvoor bestaat de volgende 
risicomatrix, oftewel de Risk Heat Map.  
 
 
    Risico-/bedreigingsmatrix 
 
 

hoog 
 

 
 
 
     middel 
 
 
 
 

  laag 
   
 
             laag     middel  hoog 
 
 
         Impact 
 
 
In de Beleidsnota Risicomanagement van de gemeente Lingewaard staat beschreven hoe er met 
beleidsmatig met risico’s en risicomanagement omgegaan moet worden. De risico’s worden via de 
bottom-up benadering geïdentificeerd, dat wil zeggen dat de risico’s benoemd worden door degenen 
die dagelijks het werk uitvoeren. Zo kunnen bijtijds operationele risico’s gesignaleerd worden, maar 
wellicht ook organisatorische of strategische risico’s. Vervolgens wordt het risico beoordeeld, via een 
soortgelijke manier als de bovenstaande matrix. De omvang van ieder individueel risico wordt 
bepaald met Kans x Gevolg.  Het doel is om hoge risico’s zo snel mogelijk te identificeren. 
 
De gevolgen worden ingedeeld in twee groepen. Aan de ene kant een financieel gevolg en aan de 
andere kant een niet-financieel (bijvoorbeeld imagoschade) gevolg. Voor een garantstelling zijn beide 
gevolgen van toepassing. De financiële gevolgen spreken voor zich, maar er kan ook imagoschade 
opgelopen worden. Bijvoorbeeld als de gemeente weigert een borg of garantie te geven aan een 
noodlijdende stichting die regionaal zeer bekend is.  
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Bron: vrij naar ‘risk heat-map’ van The Committee of  Spnsoring Organisations of the Treadway Commission 
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˅schade, >kans <10% 10 - 30 % 30 – 50% 50 – 70% 70 – 90% 

>€1 mln 5 10 15 20 25 

€0,5 - €1 mln 4 8 12 16 20 

€0,25 - €0,5 mln 3 6 9 12 15 

€0,1 - €0,25 mln 2 4 6 8 10 

<€0,1 mln 1 2 3 4 5 
Bron: Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2014-2017, gemeente Lingewaard 

 
In de beleidsnota is een eigen risicomatrix samengesteld. De gemeente hanteert als richtlijn dat hoe 
hoger de score is, hoe hoger het niveau in de organisatie is waar dit risico bekend moet zijn. Zo 
moeten risico’s met een score van 15 of hoger altijd bij de raad gemeld worden. 
 
We kunnen de matrix die de gemeente heeft samengesteld voor de identificatie van de risico’s 
gebruiken voor garantstellingen. De financiële gevolgen zijn immers bekend. Om het risico te kunnen 
kwantificeren moeten we alleen nog de kans weten. Deze kan echter alleen bekend worden als van 
tevoren een risicoanalyse plaatsvindt en beschreven wordt en tijdens de looptijd van een borg of 
garantie deze geactualiseerd wordt. Zijn de gevolgen en kansen groter of kleiner geworden? Dat is 
een vraag die centraal moet staan bij het periodiek bepalen van de risico’s van garantstellingen. 
 
In de beleidsnota staat ook dat er zo veel mogelijk planmatig te werk moet worden gegaan. Er moet 
een plan gemaakt worden waarin is beschreven wie wat gaat doen, wat daar voor nodig is, hoe de 
effecten van de maatregelen worden bewaakt en hoe erover moet worden gerapporteerd. 
Onderdeel van het risicomanagement is ook evaluatie. Het is belangrijk om kritisch en periodiek 
terug te kijken, om vervolgens vooruit te kunnen kijken.  
 
De gemeente Lingewaard heeft het beleid dat er geen terugkoopverplichtingen of 
exploitatiegaranties worden verstrekt. Er worden geen risico’s overgenomen van ondernemingen of 
projectontwikkelaars. Dit komt uit de interviews naar voren. 
 
Voor de leningen geldt dat er geen nieuwe worden verstrekt. De lopende leningen worden afgelost 
en uitgefaseerd. 
 
Concluderend kunnen we stellen dat het beleid met betrekking tot risicomanagement duidelijk is 
geformuleerd. Problemen en risico’s dienen door medewerkers en ambtenaren zelf aangekaart te 
worden omdat dat de mensen zijn die er het dichtst bij staan. Er zijn richtlijnen over wanneer de raad 
ingelicht dient de worden. Onduidelijk is echter hoe de kans berekend wordt dat er een probleem 
optreedt. Dat bepaalt immers de ‘score’ op de risicomatrix.  
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Hoofdstuk 3 Bevindingen 
 
 
De bevindingen worden getoetst aan een normenkader. Dit staat in het onderzoeksprotocol van de 
rekenkamercommissie van de gemeente Lingewaard. Het normenkader is als volgt geformuleerd: 

 Het beleid ten aanzien van garant- en borgstellingen moet zijn geformuleerd 

 De praktijk moet aansluiten bij het geformuleerde beleid 

 De dossiervorming  van elke afgegeven garant- of borgstelling moet op orde zijn 

 De risico’s en zekerheden dienen inzichtelijk te zijn en waar mogelijk belegd met 
maatregelen  

§1 Garantstellingen, leningen en terugkoopverplichtingen. 
Er is geen beleid geformuleerd voor garantstellingen. Daarom zijn er ook geen richtlijnen voor de 
besluit- en dossiervorming. Er is geen aanknopingspunt of –persoon waar alle garantstellingen langs 
gaan. Voor de dossiervorming geldt het volgende4: 

 Deze is niet uniform 

 Veel dossiers ontbreken 

 Veel benodigde informatie ontbreekt terwijl die wel aanwezig dient te zijn 

 De risicoanalyses, zeer belangrijk voor risicomanagement, ontbreken 

 Raads- en collegebesluiten ontbreken in veel gevallen 
 
Het risico wordt bepaald door de wethouder die de garantstelling verstrekt. Dat kan elke wethouder 
in de organisatie zijn. Hoewel de gemeente financiële risico’s aangaat, gaat de afgifte of aanvraag 
niet in alle gevallen langs de afdeling financiën. Als er met stichtingen / organisaties afspraken zijn 
gemaakt over de financiële inzage, dan blijkt dat die wel aangeleverd en bekeken worden, maar er is 
niet bekend wat er daarna mee gebeurt. De financiële stukken komen in ieder geval niet in de 
dossiers want in geen enkel dossier zitten financiële stukken van tijdens de looptijd. 
 
‘Vitens’ betreft een hele oude garantstelling. Er ontbreekt veel informatie hierover. Er is ambtelijk 
niet bekend of het overzicht van garantstellingen  compleet is. Het overzicht wordt pas sinds 2013 
gemaakt, daarvoor was er nog minder overzicht. 
 
Met betrekking tot de aard en risico’s van de leningen geldt: 

 De lening aan de woningbouwcorporatie Gendt heeft als onderpand het vastgoed van die 
woningbouwcorporatie. Daarmee is het risico afgedekt. 

 Voor de leningen aan het personeel wordt er jaarlijks gekeken of voldaan wordt aan de 
verplichtingen. 

 
Er wordt binnen de gemeente Lingewaard niet gewerkt met exploitatiegaranties of 
terugkoopverplichtingen. Dit komt uit het interview over exploitatiegaranties naar voren. 
 
 
 
 
 
  

                                                           
4
 Zie samenvatting bevindingen dossieronderzoek, pag 14 van dit onderzoek. 
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§2 WSW en WEW 
In de jaarverslagen van de gemeente Lingewaard staan drie  grote posten in het overzicht borg- en 
garantstellingen5, te weten: 

 Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), met een oorspronkelijk leenbedrag van  
€110.674.754; 

 Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor de Nationale Hypotheekgarantie vóór 2011, met 
een oorspronkelijk leenbedrag van €332.000.000; 

 Waarborgfonds Eigen Woningen voor de Nationale Hypotheekgarantie vanaf 2011, met een 
oorspronkelijk leenbedrag van €187.000.000; 

 
De gemeente staat niet garant voor de WEW zoals die vanaf 2011 geldt1. Voor het WSW en het WEW 
zoals deze vóór 2011 gold staat de gemeente voor 50% garant1. 
 
Het WSW is een privaatrechtelijke stichting, gezeteld in Hilversum.6 De stichting heeft als 
voornaamste taak te zorgen dat woningbouwcorporaties tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden 
geld kunnen lenen. De stichting doet dat door garanties te verstrekken aan kredietverstrekkers. De 
woningbouwcorporaties kunnen zo tegen zo gunstig mogelijke tarieven geld lenen en de 
kredietverstrekkers krijgen zo maximale zekerheid. Het WSW kan derhalve gezien worden als een 
soort vangnet. Mocht het WSW toch geld tekort komen dan is de volgende constructie opgezet7: 

 Het Rijk staat voor 50% garant. 

 De schadegemeenten staan voor 25% garant. Schadegemeenten zijn gemeenten waarvoor 
het WSW de garantie moet nakomen. 

 Alle gemeenten (inclusief de schadegemeenten) staan voor de resterende 25% garant. 

 Alle garanties zijn in de vorm van een renteloze lening zodat de rekening niet bij de 
belastingbetaler komt. 

Door deze constructie heeft het WSW de hoogste kredietrating, AAA, met als vooruitzicht ‘stabiel’ 
gekregen8. Dat is de hoogst haalbare rating en betekent derhalve dat er een zeer laag risico mee 
gepaard gaat. 
 
De WEW is het waarborgfonds dat voor de uitvoering van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) 
zorgt. Huizenkopers kunnen bij het afsluiten van een hypotheek de NHG aanvragen. Als de 
aanvragers het huis, om wat voor reden, moeten verkopen terwijl het huis minder oplevert dan de 
hypotheeksom, dan zijn zij gedekt door de NHG. Aanvragers betalen een percentage van de 
hypotheeksom aan de stichting. Daarnaast wordt er bij het afsluiten van een NHG gekeken naar het 
inkomen van de aanvrager zodat de gevallen met een (ver)hoog(d) risico meteen opvallen9. Deze 
gevallen zullen geen NHG kunnen krijgen. Op 31 december 2014 had de stichting voor € 176 miljard 
aan leningen gewaarborgd en heeft de stichting € 804 miljoen om te gebruiken voor haar kerndoel10. 
Voor de garanties die vóór 2011 zijn afgegeven is afgesproken dat, als de stichting WEW niet genoeg 
geld heeft om aan haar verplichtingen te voldoen, zij een beroep van 50% op gemeentes doet en 
50% op het Rijk11. Voor de garanties vanaf 2011 springt het Rijk in de vorm van een renteloze lening 
100% bij in geval van nood11. 
 
Net zoals bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is hier ook sprake van een driedubbel vangnet. 
In eerste instantie zijn dat de huiseigenaren, vervolgens de stichting WEW/NHG en tenslotte het Rijk 

                                                           
5
 Jaarrekening 2014, gemeente Lingewaard, pagina 109, overzicht borg- en garantstellingen 

6
 https://www.wsw.nl/over-wsw/ 

7
 https://www.wsw.nl/gemeenten/achtervang/ 

8
 https://www.wsw.nl/media/nieuwsarchief/nieuwsbericht/wsw-behoudt-aaa-rating-van-moodys/ 

9
 https://www.nhg.nl/consument/nhg-afsluiten.html 

10
 https://www.nhg.nl/over-nhg/stichting-wew.html 

11
 https://www.nhg.nl/over-nhg/stichting-wew/909/relatie-wew-rijk.html 
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en de gemeentes. Hierdoor ontstaat een win-win situatie: de huiseigenaren kunnen een korting 
bedingen bij hun kredietverstrekker omdat ze gegarandeerd kunnen aflossen en de 
kredietverstrekkers krijgen gegarandeerd hun geld. In 2008 kreeg de stichting WEW een AAA-rating 
met als vooruitzicht ‘stabiel’ van Moody’s. Dit is de hoogst haalbare rating en geeft derhalve aan dat 
er een zeer laag risico mee gepaard gaat. 
 
Concluderend kunnen we stellen dat het risico voor de grootste borgstellingen in het overzicht borg- 
en garantstellingen goed is afgedekt. De gemeente Lingewaard loopt weinig risico omdat de 
garantstelling een renteloze lening betreft. Er is landelijk een duidelijk beleid geformuleerd dat voor 
elke gemeente geldt.  
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§3 Samenvatting bevindingen dossieronderzoek 
 
Een dossier van een garantstelling is volgens de rekenkamercommissie volledig als: 

 een raads- of collegebesluit aanwezig is 
 voorwaarden die de gemeente stelt voor garantstellingen aanwezig zijn 
 een beschrijving van de risicoanalyse is geformuleerd en bijgevoegd 
 jaarstukken, begrotingen, investerings- en dekkingsplannen voor de actualisatie van het 

risicoprofiel aanwezig zijn. 
 
De volgende bevindingen zijn tijdens het onderzoek naar boven gekomen12: 

 Van 8 van de 19 garantstellingen is geen dossier gevonden 

 Het is vaak niet duidelijk wat het doel is van een garantstelling 
o In het overzicht borg en garantstellingen13 zijn dat er 9, maar na onderzoek zijn er 

van drie het doel gevonden 
o Voor 6 van de 19 garantstellingen is uiteindelijk geen omschrijving aanwezig 
 

 Het is vaak niet duidelijk wat – en hoe groot - het risico is van een garantstelling 

 Er is bij één afgegeven garantstelling een zeer korte beschrijving van de risicoanalyse 
o Voor de rest van de garantstellingen ontbreekt een risicoanalyse 

 In de voorwaarden (mits aanwezig) staat vaak dat jaarstukken moeten worden toegezonden. 
Deze zijn in geen van de dossiers aanwezig. 

 Van 12 van de 19 garantstellingen is geen raadsbesluit aanwezig/gevonden. 8 daarvan omdat 
geen dossier gevonden is en van 4 omdat die niet in het dossier aanwezig is. 

 Er is van 1 van de 19 garantstellingen een dekkingsplan aanwezig 

 Van de relatief grote post ‘Vitens’ is niet bekend wat de aard van de garantstelling is. Ook is 
niet bekend wat het bedrag is waarvoor een garantstelling is afgegeven.  

 De grootste post in instellingen en organisaties, stichting Liduina Bemmel van €9.550.145, 
staat in euro’s in het overzicht terwijl dat hetzelfde bedrag is dat in guldens in het dossier 
staat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12

 zie bijlage: Beschrijving van de bevindingen naar aanleiding van het dossieronderzoek, pag 17 van dit 
onderzoek. 
13

 Jaarrekening 2014, gemeente Lingewaard, pagina 109, overzicht borg- en garantstellingen. 
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 Dossier 
aan-
wezig 

Doel van 
garantie 

Beschrij-
ving 
Risico-
analyse 

Voor-
waar-
den 

Raads-
/college-
besluit 

Dekkings
-plan 

Finan-
ciële 
stukken 

 Dossier 
compleet 

          

Sprinters          

H.A.V.O.          

Paardensport          

Jeu de Boules          

Tennisclub          

G.V.A.          

Stinase          

Bataven          

          

R.I.O.          

Stg. St. Liduina          

Stg. Liduina          

St. Jozef Gendt          

St. Jozef          

Woonst. Gendt          

Woonst. Gendt          
Stg. Lingewaard wonen          
Stg. Lingewaard wonen          
Stg. Lingewaard wonen          

Vitens          
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Hoofdstuk 4 Conclusies  
 
In relatie tot de deelvragen kunnen we het volgende concluderen. 
 

(1) Waarvoor heeft de gemeente op dit moment een garantstelling gegeven, wat is de aard 
daarvan en welke zekerheden en risico’s zijn daaraan gekoppeld? 

In het eerste hoofdstuk is antwoord gegeven op de vraag waar een garantstelling voor uit stond. In 
de bijlage staat een overzicht per garantstelling en daarbij staat ook de aard beschreven. Er zijn geen 
risicoanalyses. 
 

(2) Hoe komt het besluit tot het afgeven van een garantstelling tot stand en wie is bevoegd 
een garantstelling af te geven? 

Er is geen beleid geformuleerd en derhalve zijn er geen richtlijnen over garantstellingen. Niet in alle 
dossiers is er een raads- of collegebesluit aangetroffen maar daar waar er wel een besluit aanwezig 
was, kwam een raadsbesluit tot stand na een raadsvoorstel. Er is niet één persoon of één afdeling die 
gaat over garantstellingen. Iedere wethouder of bewindspersoon kan een garantstelling afgeven. 
 

(3) Wordt er een risicoprofiel gemaakt bij het geven van een garantstelling en wordt dat 
profiel bijgehouden? 

De risico’s worden afgewogen door de ambtenaar of wethouder die de garantstellingen afgeeft. 
Omdat er geen richtlijnen zijn kan dat iedereen zijn. Er is zeer beperkte dossiervorming en van 
sommige garantstellingen is er geen dossier aanwezig. 
 

(4) Hoe worden de risico’s bepaald bij de afgifte van een garantie? 
Dat is niet bekend. Er is geen enkele uitgebreide risicoanalyse aanwezig in de dossiers. 
 

(5) Hoe worden risico’s beheerst tijdens de looptijd? 
Voor garantstellingen wordt gekeken naar de financiële stukken die binnenkomen van de stichtingen 
en organisaties. Wat er daarna mee gebeurt is niet bekend. Wat de leningen aan werknemers 
betreft: elk jaar wordt gecontroleerd of aan de aflossingsverplichting is voldaan. Er is niet bekend of 
de gemeente contact houdt met de kredietnemer en de kredietverstrekker over de staat van de 
aflossingsverplichtingen en financiën. Derhalve is niet bekend of de gemeente de financiële situatie 
van de kredietnemer in de gaten houdt en risico’s tijdig kan waarnemen. 
 
Beantwoording van de Hoofdvraag: 
Er is geen specifiek beleid geformuleerd voor garantstellingen. Derhalve kan ook niet gezegd worden 
of de praktijk daarbij aansluit. Er is wel beschreven hoe de gemeente Lingewaard tegenwoordig 
(vanaf 2014) beleidsmatig om dient te gaan met risico’s, maar er is niet bekend hoe dat in de praktijk 
wordt toegepast. Hoe de gemeente Lingewaard in de praktijk om gaat met garantstellingen, is naar 
voren gekomen in de interviews en dossieronderzoeken. Er is zeer beperkte dossiervorming en er is 
niet bekend of het overzicht van de gemeente Lingewaard compleet is. Er is weinig overzicht omdat 
er geen aanknopingspunt of richtlijnen zijn. Hierdoor zijn de zekerheden en risico’s niet inzichtelijk. 
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Hoofdstuk 5 Aanbevelingen 
 
 

 Voer met het college een discussie over de huidige stand van zaken van garantstellingen. 
Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van dit rapport. 

 

 Vraag het college een beleidsvoorstel te formuleren betreffende garantstellingen. Dit kan 
bijvoorbeeld door een aparte nota garantstellingen samen te stellen of een paragraaf 
garantstellingen toe te voegen aan de Beleidsnota Risicomanagement & 
Weerstandsvermogen. 

 

 Overweeg om voor garantstellingen een verordening op te stellen. 
 

 Stroomlijn het huidige proces van garantstellingen, door bijvoorbeeld alle garantstellingen 
via de afdeling financiën te laten lopen en de dossiervorming op orde te brengen. Hierdoor 
worden ook de risico’s en zekerheden inzichtelijker. 

 
 
De rekenkamercommissie van de gemeente Lingewaard hoopt dat door dit rapport meer structuur 
komt voor lopende en toekomstige garantstellingen en de risico’s en zekerheden inzichtelijk(er) 
worden. 
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Bijlage 1: Beschrijving van de bevindingen van het dossieronderzoek 
 
Bij het archief van de gemeente Lingewaard zijn de dossiers opgevraagd van de borg- en 
garantstellingen. De aanwezige dossiers heb ik doorgenomen en ik heb bekeken wat van belang was 
voor het onderzoek. Daarnaast heb ik, aan de hand van het normenkader, bekeken wat er volgens de 
rekenkamercommissie aanwezig zou moeten zijn, en wat niet aanwezig was. Deze bevindingen staan 
per afgegeven borg- of garantstelling beschreven. 
 
Volgens de rekenkamercommissie dient er in een dossier het volgende aanwezig te zijn: 

 een raads- of collegebesluit 

 voorwaarden die de gemeente stelt voor garantstellingen 

 een beschrijving van de risicoanalyse 

 jaarstukken, begrotingen, investerings- en dekkingsplannen voor de actualisatie van het 
risicoprofiel 

 De bevindingen worden aan dit normenkader getoetst. 
 

Verenigingen / stichtingen 
 
 De Sprinters Bemmel 
 Leenbedrag:  140.000 
 Doel: Bouw clubgebouw 
 Borg: 100% 
 Stand 31/12/14: 67.200 
In het dossier is het volgende aanwezig dat van belang is voor dit onderzoek: 

 Voorwaarden vanuit de kredietverstrekker voor een lening, inhoudende dat een 
gemeentegarantie vereist is 

 Jaarrekening 2001-2002 

 exploitatiebegroting 2003 

 een motivering  vanuit de gemeente met: 
o een overzicht van de financieringsbehoefte 
o een analyse van de draagkracht met daarbij kritische kanttekeningen. Ze stelt dat er 

draagkracht is voor de aflossings- en rentebedragen, maar dat er daardoor weinig 
ruimte over blijft voor incidentele tegenvallers 

o een positief advies 

 het raadsbesluit op 31-10-2002 tot afgifte van de garantstelling 
 
niet aanwezig is: 

 een aanvraag vanuit de vereniging zelf met een duidelijke schets van de situatie en 
financieringsbehoefte 

 een dekkingsplan voor de aflossingsverplichtingen 

 een overzicht met voorwaarden die de gemeente stelt voor afgifte van een garantstelling 

 Een beschrijving van de risicoanalyse  

 recente financiële stukken voor een actuele risicoanalyse 
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 Voetbalvereniging H.A.V.O. Haalderen 
 Leenbedrag:  27.227 
 Doel: aankoop sportpark “de Nootenboom” 

Borg: 100% 
 Stand 31/12/14: 8.173 
In het dossier is het volgende aanwezig dat van belang is voor dit onderzoek: 

 Aanvraag voor een gemeentelijke garantie op 24 augustus 2001 met een duidelijke schets van 
de situatie en financieringsbehoefte 

 Een investeringsplan 

 Motivering van de afdeling Financiën geen verhoogd risico waarneemt 
 
Niet aanwezig is: 

 Een raads- of collegebesluit 

 Een overzicht met voorwaarden die de gemeente stelt voor afgifte van een garantstelling 

 Een dekkingsplan voor de aflossingsverplichtingen 

 Een beschrijving van de risicoanalyse 

 Recente financiële stukken voor een actuele risicoanalyse 
 
 
 Stichting tot bevordering Paardensport 
 Leenbedrag:  81.680 
 Doel: Aankoop manege 
 Borg: 100% 
 Stand 31/12/14: 19.051 
In het dossier is het volgende aanwezig dat van belang is voor dit onderzoek: 

 De aanvraag voor de garantstelling op 1 september 1992 

 Een financieringsplan 

 Een positief advies van de afdeling financiën  

 Voorwaarden vanuit de kredietverstrekker 

 Voorwaarden vanuit de gemeente Lingewaard: 
o In geval van het niet nakomen van de aflossingsverplichtingen komt het registergoed 

aan de gemeente toe 
o De stichting mag geen andere verplichtingen aangaan 
o De stichting dient jaarlijks vóór 1 juni de gemeente inzage te verstrekken in de 

financiële situatie 

 Het raadsbesluit op 17 december 1992 
 
Niet aanwezig zijn: 

 Een beschrijving van de risicoanalyse  

 De jaarstukken zoals overeengekomen, benodigd voor een recente risicoanalyse 
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 Jeu de Boules-vereniging Angeren 
 Leenbedrag:  11.345 
 Doel: bouw onderkomen naast speelbaan 
 Borg: 100% 
 Stand 31/12/14: 4.537 
In het dossier is het volgende aanwezig dat van belang is voor dit onderzoek: 

 De aanvraag voor de garantstelling op 9 oktober 1999 

 Vanuit de kredietverstrekker: 
o Een financieringsvoorstel 
o Financieringsvoorwaarden 

 Een begroting voor het jaar 2000 

 Een advies van de afdeling financiën met betrekking tot de financiering waarin zeer globaal is 
gesteld, dat, na beoordeling van de financiële situatie, de stichting in staat wordt geacht aan 
haar aflossingsverplichtingen te voldoen 

 
Niet aanwezig zijn: 

 Een raads- of collegebesluit 

 Een beschrijving van de risicoanalyse 

 Jaarstukken benodigd voor een recente risicoanalyse 

 Voorwaarden die gesteld zijn vanuit de gemeente 
 
 Tennisclub Bemmel 
 Leenbedrag:  260.000 
 Doel: verbouwing clubgebouw 
 Borg: 100% 
 Stand 31/12/14: 52.000 
In het dossier is het volgende aanwezig dat van belang is voor dit onderzoek: 

 De aanvraag voor een garantstelling op 27 april 2004 met een duidelijke schets van de situatie 

 Een beschrijving van op 27 september van de situatie met het advies een garantstelling af te 
geven 

 Interne memo’s van de gemeente die een duidelijk beeld schetsen van de 
financieringsbehoefte 

 Het raadsbesluit tot het afgeven van de garantie op 23 december 2004 
 
Niet aanwezig is: 

 Een duidelijke beschrijving van de financieringsbehoefte van de stichting zelf 

 Een dekkingsplan voor de aflossingsverplichtingen 

 Een beschrijving van de risicoanalyse  

 Recente financiële stukken benodigd voor een actuele risicoanalyse 

 Voorwaarden die vanuit de gemeente gesteld zijn aan de vereniging 
 
 Voetbalvereniging G.V.A. Doornenburg 
 Leenbedrag:  90.000 
 Doel: bouw tribune, kleedkamers etc. 
 Borg: 100% 
 Stand 31/12/14: 38.250 
In het dossier is het volgende aanwezig dat van belang is voor dit onderzoek: 

 De bevestiging van de gemeente aan de voetbalvereniging dat de garantstelling verleend 
wordt 

 
Niet aanwezig is: 



J.H.B. Krul 21 Garantstellingen 

 Een raads- of collegebesluit 

 De aanvraag van de garantstelling met een duidelijke schets van de situatie en 
financieringsbehoefte 

 Een dekkingsplan voor de aflossingsverplichtingen 

 Voorwaarden die vanuit de gemeente gesteld zijn aan de vereniging 

 Een beschrijving van de risicoanalyse  

 Financiële stukken, benodigd voor een recente risicoanalyse 
 
 Stichting Stinase Huissen 
 Leenbedrag:  4.600 
 Doel: risico van de organisatie 
 Borg: 100% 
 Stand 31/12/14: 4.600 
Het dossier is opgevraagd maar niet gevonden. 
 
 Voetbalvereniging Bataven Gendt 
 Leenbedrag:  170.000 
 Doel: belastingschuld 
 Borg: 100% 
 Stand 31/12/14: 98.750 
In het dossier is het volgende aanwezig dat van belang is voor dit onderzoek: 

 Een aanvraag voor een gemeentelening met een duidelijke schets van de situatie op 12 mei 
2009 

 Een overzicht van de belastingschuld van de belastingdienst 

 Een voorstel voor B&W waarin een gemeentegarantie wordt voorgesteld in plaats van een 
gemeentelijke lening 

 Een risicobeschrijving: als de vereniging kan niet aan haar verplichtingen voldoen. In dat geval 
staat de gemeente garant voor het restant van de lening 

 Voorwaarden vanuit de gemeente om het risico zo klein mogelijk te houden: 
o De vereniging dient jaarlijks inzage te verstrekken aan de gemeente in haar financiële 

situatie om zo te controleren of de vereniging goed omgaat met haar financiële 
verplichtingen 

o De vereniging laat halfjaarlijks weten hoe het staat met de aflossingen 
o De vereniging mag, zonder goedkeuring van de gemeente, géén andere leningen 

afsluiten 
o De gemeente mag, in het geval van aflossingsproblemen, bindend advies geven 

aangaande het financiële beleid van de gemeente 

 Een dekkingsplan van De Bataven om aan haar aflossingsverplichtingen te voldoen 

 Een financieel verslag van De Bataven 2007-2008 

 Het raadsbesluit op 16 juli 2009 
 
Niet aanwezig zijn: 

 Een beschrijving van de risicoanalyse 

 De financiële stukken van de vereniging, benodigd voor een recente risicoanalyse 
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Instellingen en organisaties 
 
 Regionaal indicatieorgaan  

Leenbedrag:  4.538 
Doel:  
Borg: 100% 
Stand 31/12/14: 4.538 

Het dossier is niet gevonden. 
 
 Stg. Liduina Bemmel  

Leenbedrag:  10.563.900 
Doel: bouw verzorgingstehuis 
Borg: 100% 
Stand 31/12/14: 9.550.145 

In het dossier is het volgende aanwezig dat van belang is voor dit onderzoek: 

 Het raadsbesluit 

 Een korte beschrijving van de financieringsbehoefte 

 De stichting sluit een lening af bij de Rabobank, maar de gemeente Gelderland betaalt de rente 
en de aflossing. De gemeente Lingewaard staat garant voor de lening. 

 De voorwaarden die de gemeente heeft gesteld aan de stichting: 
o De stichting dient de gemeente ieder jaar inzicht te verschaffen in de financiele 

situatie door de begroting en het jaarverslag (inclusief de jaarrekening) ter inzage toe 
te sturen. 

 Het bedrag (in €) dat in het overzicht borg- en garantstellingen van de jaarrekening 2014 staat, 
komt overeen met het bedrag van de lening in guldens. 

 
Niet aanwezig zijn: 

 Een beschrijving van de risicoanalyse  

 De financiële stukken zoals overeengekomen in de voorwaarden. 
 
 Stg. Liduina Bemmel  

Leenbedrag:  34.034 
Doel: betalingsverkeer 
Borg: 100% 
Stand 31/12/14: 34.034 

In het dossier is het volgende aanwezig dat van belang is voor dit onderzoek: 

 Een beschrijving van de aard van de garantstelling 

 Het raadsbesluit 

 De gemeente geeft aan dat er geen risico’s verbonden zijn aan de garantstelling 
 
Niet aanwezig is: 

 Een beschrijving van de risicoanalyse 

 Een recente risicoanalyse 

 Voorwaarden die de gemeente stelt aan de stichting 
 
 Zorgcentrum st. Jozef Gendt  

Leenbedrag:  1.497.475 
Doel:  
Borg: 100% 
Stand 31/12/14: 861.048 

Het dossier is niet gevonden. 
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 Zorgcentrum st. Jozef  
Leenbedrag:  90.064 
Doel:  
Borg: 100% 
Stand 31/12/14: 54.463 

Het dossier is niet gevonden. 
 
 Woonstichting Gendt  

Leenbedrag:  2.732.664 
Doel:  
Borg: 100% 
Stand 31/12/14: 1.815.985 

Het dossier is niet gevonden. 
 
 Woonstichting Gendt  

Leenbedrag:  272.2681 
Doel:  
Borg: 100% 
Stand 31/12/14: 179.6820 

Het dossier is niet gevonden. 
 
 Stg. Lingewaard Wonen  

Leenbedrag:  215.757 
Doel: aflossing schuldrestant wooncomplex 
Borg: 100% 
Stand 31/12/14: 215.757 

In het dossier is het volgende aanwezig dat van belang is voor dit onderzoek: 

 Het raadsbesluit 

 Benoemd wordt waar de financiering voor nodig is (aflossing schuldrestant wooncomplex) 

 Een aflossings- en renteschema 
 
Niet aanwezig is: 

 Een beschrijving van de risicoanalyse 

 Voorwaarden die de gemeente stelt aan de stichting 

 Een dekkingsplan voor de aflossings- en renteverplichtingen 
 
 Stg. Lingewaard Wonen  

Leenbedrag:  318.673 
Doel: vervroegde aflossing schuldrestant wooncomplex 
Borg: 100% 
Stand 31/12/14: 318.673 

In het dossier is het volgende aanwezig dat van belang is voor dit onderzoek: 

 Het raadsbesluit 

 Benoemd wordt waar de financiering voor benodigd is (een vervroegde aflossing van het 
schuldrestant van een wooncomplex) 

 Een aflossings- en renteschema 
 
Niet aanwezig is: 

 Een beschrijving van de risicoanalyse 

 Voorwaarden die de gemeente stelt aan de stichting 

 Een dekkingsplan voor de aflossings- en renteverplichtingen 



J.H.B. Krul 24 Garantstellingen 

 Stg. Lingewaard Wonen  
Leenbedrag:  294.573 
Doel:  
Borg: 100% 
Stand 31/12/14: 186.799 

Het dossier is niet gevonden. 
 
 Vitens  

Leenbedrag:   
Doel:  
Borg: 4% 
Stand 31/12/14: 377.479 

Het dossier is niet gevonden. 
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