
-{D
.D

(D

Gemeente

oosenR daal Raadsmededeling

30-1 1 -1 6 NrDatum:

Van:

Aan:
het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Hans Verbraak

de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: A. Scheerhoorn, J. Koevoets

Ondenarerp: Gemeentegarantie De Kring

Bijlage:

lnleiding
Het College is voornemens om een gemeentegarantie af te geven ten behoeve van Stichting De Kring
ln 2009 is reeds een gemeentegarantie aan Stichting De Kring verstrekt voor € 7,2 mln. voor het
aangaan van een lening. Op deze lening is inmiddels afgelost. Er resteert een restschuld van
€ 5.342.000. De Stichting De Kring wil de bestaande lening herfinancieren om een rentevoordeel te
behalen. De leningen worden gesplitst in twee leningen:

'l. € 891.000,- met een looptijd van 36 maanden,
2. € 4.451.000,- met een looptijd van 153 maanden.

De in 2009 verstrekte gemeentegarantie ten bedrage van €7,2 miljoen zal worden ingetrokken.

Doel
Uw raad middels deze raadsmededeling in de gelegenheid te stellen tot het kenbaar maken van
wensen en bedenkingen aan het college inzake het afgeven van een gemeentegarantie van maximaal
€ 5.342.000 ten behoeve van een lening van de Stichting De Kring.

lnformatie
Volgens de Wet Financiering decentrale overheden is het de gemeente uitsluitend toegestaan om
geldleningen of garanties te verstrekken ten behoeve van de publieke taak. De exploitatie van de Kring
kan gezien worden als een publieke taak.
Het College van B&W is op grond van artikel 160 van de Gemeentewet bevoegd tot het verstrekken
van geldleningen en/of garanties. Wel dient het College uw raad naar ziln wensen en bedenkingen te
vragen indien het bedrag groter is dan € 250.000.

Hertinanciering Lening
het voorstel om een nieuwe gemeente garantie af te geven voor de 2 nieuwe leningen van € 891.000,-
en van € 4.451.000,- met een totale hoofdsom van € 5.342.000,--. Deze 2leningen kennen een looptijd
van 36 maanden (= 3 jaar) respectievelijk 153 maanden (= 12 jaar en l0 maanden). Deze wijze van
financieren vraagt voor de periode van november 2016 Vm augustus2029 een gefarceerde opbouw
van de gemeente garantie:

o Van november 2016 t/m november 2019 een garantie van € 5.342.000,- en
o Vanaf november 2019 tlm augustus 2029 een garantie van € 4.451.000,-.

Er is reeds een hypothecaire inschrijving van €7,2 miljoen afgegeven. Deze kan in principe
gehandhaafd blijven.

Vervolg (procedure)
Ons college stelt de raad in de gelegenheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken inzake de
voorgenomen af te geven gemeentegarantie. Om eventuele boetes van de bank te voorkomen,
verzoekt het college uw raad om wensen en bedenkingen uiterlijk op 15 december 2016 te uiten.

Afsluiting en ondertekening
Wijvertrouwen erop U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Bu r en wethouders van Roosendaal,

De burgemeester,De
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