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Roosendaal Raadsmededeling

NrDatum

Van:

Aan:

het college van burgemeester en wethouders

de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: D. Maaskant, A. Scheerhoorn

Onderurerp: Gemeentegarantie Parkeerbeheer BV

Bijlage:

lnleiding
Het College is voornemens om een gemeentegarantie af te geven ten behoeve van Parkeer Beheer
Roosendaal BV (PBR BV).

PBR BV is een 95%-deelneming van de gemeente Roosendaal. De activiteiten van PBR BV bestaan
uit het uitvoeren van het parkeerbeleid en de exploitatie van de parkeergarages en
vrachtwagenparking.
Ten behoeve van de parkeergarages zijn investeringen gedaan in de apparatuur. Deze investeringen
zorgen ervoor dat er meer klantgericht parkeerplaatsen aangeboden kunnen worden. Ook de
samenwerking met ondernemers in de binnenstad kan hierdoor bevorderd worden. De investeringen
hebben betrekking op zaken als kentekenherkenning, moderne betaaltechnieken en koppelingen met
loyaltysystemen.

Met de benodigde investeringen is een bedrag gemoeid van € 440.000. Om liquiditeitsproblemen te
voorkomen, moet PBR BV voor dit bedrag een lening afsluiten, waarvoor ons college een garantstelling
wilafgeven.

Doel
Uw raad middels deze raadsmededeling in de gelegenheid stellen tot het kenbaar maken van wensen
en bedenkingen aan het college inzake het afgeven van een gemeentegarantie van maximaal
€ 440.000 ten behoeve van een lening van Parkeer Beheer Roosendaal BV.

lnformatie
Volgens de Wet Financiering decentrale overheden is het de gemeente toegestaan om geldleningen of
garanties te verstrekken ten behoeve van de publieke taak. De activiteiten van PBR BV kunnen gezien
worden als 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.

Voor de nodige technische aanpassingen in de parkeergarages is een investering gedaan van
€ 440.000. Tegenover deze investering wil PBR een lening afsluiten voor een periode van 10 jaar
BNG Bank is bereid deze lening te verstrekken aan PBR onder de voorwaarde van een 100%-
gemeentegarantie.

Regelgeving met betrekking tot staatssteun
Volgens Europese regelgeving inzake staatssteun mag de gemeente in principe slechts een
garantstelling afgeven van maximaal B0% van de lening. Op basis van juridisch advies van Pels
Rijcken kan geconcludeerd worden dat van staatssteun geen sprake is indien de kredietnemer een
marktconforme prijs moet betalen voor de borgstelling. Deze marktconforme prijs wordt gerealiseerd
middels de risicopremie die de gemeente Roosendaal in rekening zal brengen bij Parkeerbeheer BV

Vervolg (procedure)
Ons college stelt de raad in de gelegenheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken inzake de
voorgenomen af te geven gemeentegarantie. Het college verzoekt uw raad om eventuele wensen en
bedenkingen uiterlijk op 19 september 2016 te uiten.



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

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

ens dezen,
en mobiliteit


