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Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: C.J. Freeke, LLB, 55 terneuzen
ONDERWERP:
Garantstellingen
TOELICHTING:
De schuldenpositie van Terneuzen is the talk of the town. Ik bedoel dan het terugbrengen
daarvan naar aanvaardbare proporties. In mijn berekening van het schuldenplafond heb ik in
de Algemene beschouwingen een post opgenomen: ‘Onverhoopte garantstellingen (je hand
in een wespennest) 65 miljoen’. Dit naar aanleiding van het debacle van Termphos Vlissingen, dat via Zeeland Seaports op ons bordje terecht dreigt te komen. Uit een andere bron
constateert onze fractie dat de gemeente ook voor de woningbouwvereniging voor niet onbelangrijke bedragen garant staat. Woningbouwverenigingen halen nog wel eens het nieuws
aangaande het minder verantwoord omgaan met financieringen. De vraag rijst voor welke
instanties of bestuursorganen, enz. de gemeente Terneuzen nog meer garant staat. Verder
schijnt het zo te zijn dat de gemeente de kapitaallasten gunstiger voorstelt door op een andere rekenrente over te gaan. Dit behoeft nadere toelichting. Een bestendige gedragslijn is
voorgeschreven.
In verband met de komende raadsvergadering graag schriftelijk antwoord vóór 3 juli
a.s.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

Graag een volledige specificatie van
alle door de gemeente verleende garantstellingen aan instanties, bestuursorganen, B.V. enz. met het
daarbij behorende bedrag en sinds
wanneer.

1

Voor een volledige specificatie van de verleende garantstellingen kan verwezen worden naar
het bijlagenboek behorende bij de Productenrealisatie 2013, blz. 117. Medio 2013 staan wij
garant voor een bedrag van € 152,2 miljoen op
een oorspronkelijk bedrag aan gewaarborgde
geldleningen van € 182,7 miljoen. Ook de data
van de desbetreffende raads-en/of collegebesluiten tot garantstelling zijn hierbij afzonderlijk
vermeld. De hierboven genoemde documenten
liggen bij de griffie ter inzage.

2

Is de gemeente over gegaan op een
andere rekenmethode en zo ja, welke? Geeft dit een gunstiger beeld?

2

Nee, door de rente ontwikkelingen is de omslagrente iets lager dan voorheen ( 2013
3,911% t.o.v. 2012: 4,039%). Lagere rentelasten leiden tot lagere kapitaallasten. Wij hanteren hierbij dus geen andere rekenmethode. Als
de werkelijke rentelasten iets gunstiger uitpakken dan de geraamde rentelasten op begrotingsbasis kan dit resulteren in een gering gun-
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Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
stiger effect in de werkelijkheid.

3

Wij nemen aan dat de historische
kostprijs wordt geactiveerd. Welk systeem wordt gehanteerd, lineair of
annuïtair?

3

Inderdaad wordt de historische kostprijs geactiveerd. De gangbare afschrijvingsmethode is
lineair.

Datum antwoorden: 15 juli 2014

Datum vragen: 30 juni 2014

Verzonden: 17 juli 2014
Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

Namens deze(n)

Raadsgriffier gemeente Terneuzen

2

loco-secretaris,

loco-burgemeester,

J.G. Princen CCMM

J.F. Begijn

