
B - 22215; technische vragen lening zonnepark Nieuw-Vossemeer 
 
Onderstaand ontvangt U technische vragen inzake Uw mededeling RD2200127 aangaande 
“Aanvraag lening Duurzaam Steenbergen” gedagtekend 19 juli 2022.  
 
Op bladzijde 3 heeft U het over de op 24 juni 2020 vastgestelde “Verordening op de 
uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor 
de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Steenbergen”.  
 
In deze verordening is tevens het volgende opgenomen:  
“Artikel 9 Informatieplicht Het college informeert in ieder geval de raad en voert haar besluit 
eerst uit, nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van 
het college te brengen voor zover het betreft niet bij begroting vastgestelde afzonderlijke 
verplichtingen inzake het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties indien de som per 
transactie groter is dan € 100.000. Hieronder vallen niet achtervang overeenkomsten met het 
Waarborgfonds voor het verkrijgen van borgtocht ten behoeve van leningen van toegelaten 
instellingen voor de financiering van in de gemeenten gelegen woongelegenheden”.  
 
In de verordening wordt gesteld dat de raad in de gelegenheid moet worden gesteld om zijn 
wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. De raad kan dit alleen doen 
indien zij volledig wordt geïnformeerd. Bij de door U aangeleverde stukken zijn geen statuten of 
financiële gegevens van de coöperatie gevoegd. Dit zijn echter voor de raad essentiële gegevens 
om te komen tot een gedegen afweging van wensen en bedenkingen.  
 

Vraag: Ik verzoek U de statuten en de door de coöperatie aan U ter beschikking gestelde 
financiële gegevens ter kennis te doen toe komen aan de raad dan wel deze toe te voegen 
aan het betreffende agendapunt.  

Antwoord: 

De volgende stukken zijn toegevoegd aan het agendapunt: 

- Statuten Coöperatieve vereniging Duurzaam Steenbergen; 
- Jaarstukken 2020 Duurzaam Steenbergen; 
- Jaarstukken 2021 Duurzaam Steenbergen; 
- Begroting SDE Deel NVS Zonneveld; 
- Liquiditeirsverloop SDE Deel NVS Zonneveld. 

Op bladzijde 4 noemt U het rentepercentage voor de lening van 2%. Het percentage dient echter 
vastgesteld te worden op het moment van het verstrekken van de lening, dus ultimo september 
2022. Rentepercentages zijn inmiddels gewijzigd.  
 
Vraag: Wat is op het moment van beantwoording van deze technische vragen het toe te 
passen rentepercentage inclusief de toe te passen verhoging van 0,5%?  

Antwoord:  

De gemiddelde rente, voor een lening 15 jaar gelijkblijvend, over de periode 1 augustus – 17 
augustus is 2,50%, zie onderstaand tabel van de BNG Bank.  



 

Op bladzijde 4 stelt U dat de aflossingstermijnen nog nader afgestemd dienen te worden met de 
coöperatie. 

Vraag: Geeft U hiermee aan dat de lening mogelijk aan het einde van de looptijd in één 
keer zal worden afgelost en kunt U aangeven hoe de raad over het verstrekken van deze 
geldlening een weloverwogen besluit kan nemen zonder dat alle voorwaarden van de 
lening bekend zijn? 

Antwoord:  

Nee, afgesproken is jaarlijks af te lossen over een periode van 15 jaar. Dit is ook meegenomen in 
de liquiditeitsverloop SDE Deel NVS Zonneveld. De afstemming met de Coöperatie over de 
aflossingstermijnen zal gaan om dit maandelijks, per kwartaal of per jaar te doen. 

 

*Interest Rate Date* 15 jaar gelijk Opslag Totaal
17-8-2022 2,07% 0,50% 2,57%
16-8-2022 2,01% 0,50% 2,51%
15-8-2022 2,08% 0,50% 2,58%
12-8-2022 2,11% 0,50% 2,61%
11-8-2022 2,04% 0,50% 2,54%
10-8-2022 2,05% 0,50% 2,55%
9-8-2022 2,01% 0,50% 2,51%
8-8-2022 2,03% 0,50% 2,53%
5-8-2022 1,92% 0,50% 2,42%
4-8-2022 1,92% 0,50% 2,42%
3-8-2022 1,93% 0,50% 2,43%
2-8-2022 1,83% 0,50% 2,33%
1-8-2022 1,95% 0,50% 2,45%

gemiddelde rente 2,00% 0,50% 2,50%


