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Datum:

Gemeente

oosenR daal Raadsmededeling

Nr

Van: het college van burgemeester en wethouders

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: D. Maaskant, A. Scheerhoorn, W. van den Heuvel, l. Schippers-van de Velde

Onderwerp: emeentegarantie

Bijlage:

lnleiding
Het College is voornemens om een gemeentegarantie af te geven ten behoeve van het Duurzaam
Energiebedrijf Roosendaal BV (DER BV).

DER BV is in 2014 opgericht en is een 1OO%-deelneming van de gemeente Roosendaal.
ln DER BV vindt de aanleg en exploitatie van het zogenaamde Smart Climate Grid (SCG) plaats. Het
SCG is een duurzaam laagtemperatuur warmtenet. De gemeente Roosendaalwil met de aanleg en
exploitatie van het warmtenet de restwarmte van afvalvenverker Sita benutten. Het doel is de te
ontwikkelen wijk Stadsoevers daarmee te voorzien van duurzame energie.
Onlangs is een onderzoek uitgevoerd om het voormalige douanekantoor op de Kade aan te kunnen
sluiten op het SCG. Om het douanekantoor aan te sluiten is € 750.000 benodigd. Voor dit bedrag moet
DER BV een lening afsluiten, waarvoor ons college een garantstelling wil afgeven.

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
€ 750.000 ten behoeve van een lening van het Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal BV.

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 het SCG
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 zijn wensen en bedenkingen te
vragen indien het bedrag groter is dan € 250.000.

DER BV
Zoals hierboven aangegeven is DER BV opgericht met als doel het aanleggen en exploiteren van het
SCG. ln de afgelopen periode is reeds een netwerk met pompinstallaties aangelegd en wordt via
restwarmte van Sita het Kellebeek College van energie voorzien. Thans staat er een uitbreiding van het
netwerk op het programma om het voormalige douanekantoor aan de Kade te kunnen aansluiten.
Hiervoor is een investering van € 750.000 benodigd.
Voor dit bedrag moet DER BV een lening aantrekken voor 20 jaar. De gemeente Roosendaal wil een
garantstelling t.b.v. DER BV afgeven.
ln ruil daarvoor krijgt de gemeente Roosendaal het recht van eerste hypotheek op het bestaande
netwerk. Tevens zal DER BV een nader te bepalen marktconforme risicopremie moeten betalen aan de
gemeente Roosendaal voor het garant staan.

Regelgeving met betrekking fof sfaafssfeun
Volgens Europese regelgeving inzake staatssteun mag de gemeente in principe slechts een
garantstelling afgeven van maximaal B0% van de lening. Omdat DER BV door uw raad is aangewezen
als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB), geldt deze beperking echter niet. De gemeente
mag derhalve een garantstelling van 100% afgeven, mits sprake is van een marktconforme prijs. Deze
marktconforme prijs wordt gerealiseerd middels de risicopremie die de gemeente in rekening zal
brengen bij DER BV.



Vervolg (procedure)
Ons college stelt de raad in de gelegenheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken inzake de
voorgenomen af te geven gemeentegarantie. Om de activiteiten met betrekking tot de aansluiting van
het voormalige douanekantoor op het SCG zo snel mogelijk plaats te kunnen laten vinden, verzoekt het
college uw raad om eventuele wensen en bedenkingen uiterlijk op l7 mei 2016 te uiten.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
De wethouder voor Financiën

T. Theunis


