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Aan de Gemeenteraad
Aanleiding
VVV Schiermonnikoog heeft zich bereid verklaard voor een bedrag € 50.000 deel te nemen in de
realisatie van informatiecentrum Het Baken. VVV Schiermonnikoog kan uit eigen middelen € 20.000
bij dragen. Voor de resterende maximaal € 30.000 wordt een lening gevraagd aan de gemeente
Schiermonnikoog.
Het besluit om een lening te verstrekken is voorbehouden aan de raad (Treasurystatuut gemeente
Schiermonnikoog artikel 12 lid 2). Het Treasurystatuut geeft aan dat er een publiek belang moet zijn
en dat de risico’s te overzien zijn.
Argumenten
Het waddenfonds heeft erop aangedrongen dat alle vijf deelnemende partijen in het centrum een
financiële bijdrage leveren. De VVV kan alleen bijdragen als ze een lening aantrekken. Een lening via
de bank zorgt echter voor extra kosten (hoog rentepercentage). De VVV doet daarom een beroep op
de gemeente om die extra kosten te minimaliseren en op deze wijze het gemeenschapsgeld dat ze
ontvangen via de prestatieovereenkomst zo doelmatig te besteden. De gemeente vindt het van belang
dat het proces om te komen tot een informatiecentrum zijn doorgang vindt en stelt de gemeenteraad
daarom ook voor om een lening te verstrekken aan het VVV.
Wettelijke basis
In de wet Fido wordt aangegeven dat het verstrekken van leningen uitsluitend is toegestaan voor het
uitoefenen van de publieke taak. Dit betekent dat de gemeente iets tot haar publieke taak kan/mag
rekenen wanneer het particuliere bedrijfsleven niet of tegen bijzonder hoge kosten in een voorziening
voorziet, waardoor deze niet of voor velen niet bereikbaar is. Als college vinden wij de VVV
Schiermonnikoog voor onze gemeente van dusdanige betekenis dat wij het verantwoord vinden om
een geldlening te verstrekken.
De bevoegdheid tot het verstrekken van leningen ligt bij ons college. Dit houdt niet in dat het college
hierin geheel vrij is en uw raad hierover nooit vooraf hoeft in te lichten. Ten eerste zijn wij in materiële
zin gebonden aan de kaders van de begroting, de begroting wordt door uw raad vastgesteld. Ten
tweede geldt, bij het aangaan van dergelijke verplichtingen de actieve informatieplicht van ons college
aan uw raad, zoals neergelegd in artikel 169, lid 4 Gemeentewet. Ten derde zijn wij als college voor
het verstrekken van leningen gebonden aan de door uw raad vastgestelde financiële verordening en
het Treasurystatuut.
Financiën
Voorgesteld wordt om een lening van maximaal € 30.000 aan VVV Schiermonnikoog te vertrekken
voor een looptijd van 10 jaar tegen een rente van ongeveer 0,75%. Voor een 10-jaars lening bij de
BNG betaalt de gemeente momenteel ongeveer 0,75%. Het definitieve rentepercentage wordt
bepaald op het moment van ondertekening van de leningsovereenkomst.
“Maximaal” € 30.000, omdat de VVV de precieze financiële ruimte pas kan bepalen tegen de tijd dat
de bijdrage aan Het Baken daadwerkelijk moet worden betaald.
De rente op de lening van € 225 per jaar wordt één-op-één vergoed door VVV Schiermonnikoog,
waardoor dit budgetneutraal is voor de gemeentebegroting.

Risico
Het risico bestaat dat VVV Schiermonnikoog niet meer aan haar betalingsverplichting (rente en
aflossing) kan voldoen.
VVV Schiermonnikoog heeft de afgelopen jaren onder leiding van een nieuw bestuur financieel een
grote stap voorwaarts gemaakt. Het eigen vermogen is weliswaar nog negatief (€ 12.000 per 31-122017), maar de jaren 2016 en 2017 werden afgesloten met een voordeel, waardoor het negatieve
vermogen daalde. Ook de begrotingen 2018 en 2019 laten een voordeel zien, waarmee het negatieve
eigen vermogen zou zijn weggewerkt. Gezien de recente resultaten lijkt het risico van het niet meer
kunnen voldoen van haar betalingsverplichtingen op dit moment gering. Bovendien kan de gemeente,
bij het niet meer betalen van rente/aflossing op grond van de prestatie-overeenkomst het
achterstallige bedrag inhouden op de gemeentelijke bijdrage aan de VVV van € 45.000 per jaar.
Voorstel
1. Akkoord te gaan met het verstrekken van een geldlening van maximaal € 30.000 (aflossing in
10 jaar) aan VVV Schiermonnikoog voor haar bijdrage aan de realisatie van
informatiecentrum Het Baken;
2. Het rentepercentage van de lening gelijk te laten zijn aan het geldende rentepercentage bij de
BNG voor een 10-jaarslening en dit te bepalen op het moment van het ondertekenen van de
leningsovereenkomst;
3. Het college van burgemeester en wethouders te machtigen een overeenkomst tot geldlening
te verstrekken;
de
4. De financiële consequenties te verwerken in de 5 begrotingswijziging 2019.
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