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Raadsvergadering Agendanummer:

Onderwerp: Aanvraag lening nieuwbouw kleedaccommodatie W Steenbergen

Steenbergen; 11 augustus 2020

Aan de raad,

1. Inleiding
W Steenbergen wil graag in aanmerking komen voor een geldlening voor de nieuwbouw van de 
kleedaccommodatie op sportpark Seringenlaan.
Omdat afgeweken wordt van het recent vastgestelde Afsprakenkader Financiën ten aanzien van de 
looptijd van de lening (geen 20 jaar maar 30 jaar) is instemming van uw raad nodig.

2. Achtergrond
Vanwege bezuinigingen is in 2015 een privatiseringstraject doorlopen waarbij o.a. de 
kleedaccommodaties op de gemeentelijke sportparken in eigendom overgedragen werden aan de 
betreffende buitensportverenigingen. In 2016 is dit gerealiseerd met uitzondering van de 
kleedaccommodatie van W Steenbergen (en daarmee ook die van SV Diomedon /atletiek).
W Steenbergen heeft aangegeven dat zij nieuwe kleedlokalen wil bouwen. Om de nieuwbouw te 
bekostigen hebben zij nu een aanvraag voor een geldlening gedaan.

2.1. Afspraken 2015 bij overdacht kleedlokalen
Vastgesteld is (raadsbesluit van 15 september 2015/BM1501641) dat bij de daadwerkelijke juridische 
overdracht van het eigendom van de kleedlokalen aan de betreffende buitensportverenigingen 
gemeentelijke budget beschikbaar wordt gesteld. Het gaat om:

A. Onderhoudsbudget:
Budget dat in de gemeentelijke begroting 2015 was opgenomen voor het onderhoud aan de 
kleedlokalen. Dit budget bedroeg toen C 9.852,--. Het actuele budget bedraagt C 6.582,92 omdat 
er in de periode tot heden nog noodzakelijke onderhoudskosten van zijn afgeboekt. De gemeente 
is tenslotte nog steeds eigenaar van de kleedaccommodatie op Sportpark Seringenlaan zolang die 
niet aan de betreffende verenigingen is overgedragen. Het onderhoudsbudget voor SV Diomedon 
bedraagt C 1.893,--. Deze budgetten Het budget zijn in het financieel systeem opgenomen als nog 
uit te betalen verplichting.



B. Budget vanuit de Nulmeting:
In 2015 heeft een Nulmeting van alle kleedlokalen op de buitensportaccommodaties plaats 
gevonden. Op die manier werd de kwaliteit van de lokalen op een eerlijke manier beoordeeld en 
kon vastgesteld worden welk budget nodig was om een kleedaccommodatie op het vereiste 
kwaliteitsniveau te brengen. In de bijlage is de Nulmeting toegevoegd.
Aan een vereniging aan wie het juridisch eigendom van de kleedaccommodatie is overgedragen 
én die een plan indienen voor verbetering van de kleedlokalen, wordt na collegebesluit het 
bedrag uit de Nulmeting beschikbaar gesteld.

Voor W steenbergen is vanuit de Nulmeting een bedrag van C 58.608,-- gereserveerd. Voor 
SV Diomedon is dit C 10.968,--. De benodigde middelen hiervoor kunnen ten laste worden 
gebracht van de bestemmingsreserve die hiervoor is gevormd.

C. Kosten rechten van opstal
De kosten voor het vestigen van een recht van opstal voor de kleedlokalen op sportpark 
Seringenlaan financiert de gemeente. De kosten bedragen zo'n C 2.100,- per transactie. Deze 
kosten worden ten laste gebracht van de begroting 2020.

2.2. Beoordeling aanvraag lening
Vooraf
In overleg met W Steenbergen is aangegeven dat de gemeente bij voorkeur een garantstelling afwil 
geven voor een lening die de vereniging zelf bij een bank afsluit. W Steenbergen heeft het verzoek 
om een lening bij een drie banken gedaan en daarbij toegelicht dat de gemeente garant wil staan. 
Geen van de banken is bereid aan W Steenbergen een lening te verstrekken (ook niet terwijl de 
gemeente garant staat) omdat de financiële positie van de vereniging geen waarborg geeft voor de 
aflossing van de lening.

Financiële toets door afdeling Financiën
Door de financieel adviseur is de aanvraag voor de geldlening getoetst op de vereiste voorwaarden 
en in financiële zin aan de hand van de gegevens die W Steenbergen heeft aangeleverd; dit waren 
de jaarrekeningen over de afgelopen 3 jaar en een begroting voor de komende járen waarin de 
financiering van de nieuwbouw is meegenomen. Dit in relatie tot de kosten die aflossing van de 
geldlening met zich meebrengt.

Voorwaarden geldlening
In het "Afsprakenkader Financiën" zijn de onderstaande vereisten opgenomen: 

de organisatie is gevestigd in de gemeente Steenbergen; 
de organisatie heeft geen winstoogmerk;
de te financieren activiteiten en/of objecten passen binnen het door de raad vastgestelde 
gemeentelijke beleid;
de te financieren activiteiten zijn onder gemeentelijke lening of garantie niet te realiseren; 
bij de aanvraag voor een lening moet de organisatie aantonen dat de lening niet zonder 
bezwaren kan worden verstrekt door een reguliere bank of financiële instelling.
De looptijd van een lening bedraagt maximaal 20 jaar.

W Steenbergen voldoet aan de gestelde eisen. Hierna wordt nog verder ingegaan op de looptijd van 
de lening.
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Rentepercentage lening
Het rentepercentage voor een lening wordt bepaald op het niveau van de op dat moment geldende 
rente bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) voor een lening, te verhogen met 0,5*)!) ter dekking 
van de administratieve kosten. De looptijd van de lening wordt afgestemd op de levensduur van het 
te financieren object, maar bedraagt maximaal 20jaar.

Resultaat van deze toets
Uit de kostenopzet van W Steenbergen blijkt een te financieren bedrag nodig van afgerond 
e 300.000.

Op een eerder tijdstip is een meerjarenbegroting aangeleverd waarin de extra financieringslasten 
zijn meegenomen en hieruit blijkt dat deze door de vereniging gedragen kunnen worden. In dit 
overzicht wordt uitgegaan van een jaarlijkse financieringslast van C 12.500.

De geprognosticeerde járen komen uit op voordelige resultaten variërend van C 3.300 tot C 5.300. 
Wel kan hieruit geconcludeerd worden dat er financiële risico's zijn om de jaarlijkse lasten van de 
lening te dekken. In de meerjarenbegroting zijn diverse extra opbrengsten opgenomen waarbij 
vraagtekens kunnen worden gezet. In het huidige tijdperk zijn die vraagtekens alleen maar groter 
geworden. Te denken valt aan de te verwachte extra inkomsten uit sponsorgelden en 
kantineopbrengsten. Iets wat de vereniging zelf ook al als risico in hun aanvraag vermeldt.
Daarnaast moeten geraamde kostenbesparingen, bv huisvestingskosten, eerst nog maar 
gerealiseerd zien te worden.

Aan iedere lening zitten risico's. Dit dekken wij juridisch af door in de geldovereenkomst vast te 
leggen dat de nieuwe kleedkamers aan de gemeente terugvallen als de vereniging niet aan de 
betalingsverplichting kan voldoen.
Wanneer een lening van C 300.000,-- met een looptijd van 30 jaar wordt verstrekt ligt de 
jaarannuïteit op C 11.624,43. Dit is nog iets lager dan de eerdergenoemde C 12.500,-- die voor de 
vereniging haalbaar is. Hiermee wordt ten aanzien van de looptijd wel afgeweken van het 
Afsprakenkader Financiën door de termijn van 20 jaar te verlengen naar 30 jaar

2.3. Mogelijke verplaatsing sportpark Seringenlaan
Op dit moment wordt het Masterplan Steenbergen ontwikkeld. Hierin wordt ingezoomd op 
stategische locatie voor toekomstige ontwikkelingen in de kern Steenbergen. Sportpark 
Seringenlaan kan een van die locaties zijn. Hierover zijn op dit moment geen concrete plannen 
bekend.

Door W Steenbergen is in ambtelijk overleg ook een plan genoemd voor een alternatieve locatie 
voor het sportpark. De locatie kent meerdere grondeigenaren. Op dit moment lopen er geen 
concrete projecten/acties.

Sportbeleid
Vanuit het sportbeleid is er geen aanleiding om het sportpark te verplaatsen. De capaciteit van de 
huisvesting van W Steenbergen en SV Diomedon is voldoende. Wat betreft het kunstgrasveld is er al 
járen sprake van meer dan voldoende capaciteit. Een kunstgrasveld kan 1.500 bespelingsuren, die 
overigens op geen enkel sportpark in Steenbergen behaald worden. In de toekomst zal het 
sportpark naar verwachting nog meer overcapaciteit krijgen. Er is ruimte om als vereniging te 
groeien.
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3. Overwegingen
Als er niet alleen financieel naar de lening gekeken wordt maar breder dan geeft het verstrekken 
van een lening voor de nieuwbouw ook voordelen:

het raadsbesluit van 2015 (om de kleedkamers over te dragen aan de buitensportverenigingen) 
kan helemaal uitgevoerd worden door nu ook aan W Steenbergen en SV Diomedon de 
kleedlokalen juridisch over te dagen;
Sportpark Seringenlaan krijgt een nieuwe kwaliteitsimpuls en wordt daarmee meer 
toekomstbestendig;
de nieuwbouw zal een positief effect hebben op gebruikers (leden en tegenstanders) van het 
sportpark en daarmee voordelen bieden voor W Steenbergen;
dit levert een impuls op voor de vereniging waardoor mogelijk behoud van leden en het het 
werven van nieuwe leden voor W Steenbergen het resultaat is;
de saamhorigheid wordt hierdoor vergroot en er kan een sterkere vereniging ontstaan.

Randvoorwaarden om in aanmerking te komen voor een geldlening
Aan het verstrekken van de lening hebben wij de onderstaande randvoorwaarden verbonden:

W Steenbergen levert het besluit aan van de Algemene Ledenvergadering voor instemming 
met de overdracht én nieuwbouw van de kleedlokalen.
Juridische overdracht van de kleedlokalen zodat W Steenbergen juridisch eigenaar is. Via de 
notaris wordt de juridische overdracht van het eigendom bekrachtigd. De akte zal eerst bij de 
notaris gepasseerd moeten zijn voordat de geldeling verstrekt wordt.
W Steenbergen levert een positieve toezegging aan van de subsidie voor de BOSA-regeling 
(Subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties).
W Steenbergen levert schríftelijk de afspraken aan die gemaakt zijn met 
SV Diomedon over het gebruik van de kleedkamers D + E (die straks eigendom zijn van 
SV Diomedon), door beide partijen ondertekend.

4. Middelen
* Het verstrekken van een geldlening betekent gezien de liquiditeitspositie van de gemeente en de 

huidige rentestand minimale kosten. De kosten die er zijn kunnen worden gedekt uit de te 
ontvangen rente.

*Het beschikbaar stellen van de bijdrage vanuit de Nulmeting ad. C 58.608 kan ten laste worden 
gebracht van de bestemmingsreserve kleedlokalen buitensportaccommodaties.

* Het overdragen van het budget uit het Onderhoudsfonds van C 6.582,92,- voor W Steenbergen is 
opgenomen als een verplichting en staat op de grootboekrekening Crediteuren jaarrekening.

* De kosten voor het vestigen van het recht van opstal kan vanuit de lopende rekening worden 
betaald.

5. Risico's
*Aan het verstrekken van een geldlening kleven risico's voor zowel vereniging als gemeente. 
Ondanks dat er goed is gekeken naar de liquidite it van de vereniging, kan dit in de toekomst 
veranderen. Zo worden er in het financiële overzicht die W Steenbergen heeft aangeleverd, baten 
geraamd zonder dat hier overeenkomsten of afspraken onder liggen. Deze geraamde inkomsten 
kunnen tegen vallen. Het risico daarvan is dat de vereniging de aflossing niet meer kan voldoen en 
failliet gaat.
Het risico voor de gemeente is vervolgens dat de lasten van de geldlening op de begroting blijven 
drukken en hier geen inkomsten meer tegenover staan bij faillissement van de vereniging.
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* Het risico van desinvestering is reëel aanwezig wanneer het Masterplan Steenbergen uitwijst dat 
het sportpark toch over enige tijd verplaatst gaat worden.

6. Communicatie/Aanpak
Na besluitvorming door uw raad:
- Met het bestuur van W Steenbergen in overleg treden en het raadsbesluit meedelen.

7. Wij stellen uw raad voor om:

1. Aan W Steenbergen een lening te verstrekken van C 300.000,-- met een looptijd van 30 jaar en dit 
vast te leggen in een overeenkomst tot geldlening waarbij is opgenomen dat de kleedlokalen 
terugvallen aan de gemeente als de aflossing niet meer voldaan kan worden.

2. W Steenbergen te informeren over het raadsbesluit.

Hoogachtend, Z
burgemeester en wethouders var/steenbepgen,
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