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Onderwerp
Overeenkomst van geldlening 25 miljoen

Steenbergen; 5 april 2022 

Aan de Raad,

Op 24 februari 2022 heeft u het college, via het raadsbesluit Wet voorkeursrecht gemeenten, 
opdracht gegeven een geldlening van C 25 miljoen aan te gaan, af te lossen over een periode van 
50 jaar tegen het alsdan geldende rentepercentage en de rentelasten te dekken vanuit de 
stelpost ambities uit de samenleving. Met het oog op de actieve informatieplicht informeren wij u 
over de stappen die daarna zijn gezet en het uiteindelijke resultaat. In 1e instantie wordt 
ingegaan op het proces. Vervolgens worden de financiële implicaties en gevolgen voor de 
begroting geschetst.

Proces
Na de raadsvergadering is op vrijdag 25 februari 2022 het proces gestart voor het opvragen van 
een offerte bij een tweetal banken, Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandse 
Waterschapsbank (NWB). Zoals gebruikelijk, heeft dit telefonisch plaatsgevonden. Dit proces van 
offreren vindt plaats onder grote tijdsdruk en gelet op de oorlogsperikelen in Oekraïne was de 
geldigheid van de geoffreerde tarieven slechts vijf minuten. De renteoffertes die wij hebben 
ontvangen, zijn beoordeeld door twee functionarissen uit de organisatie. Daarmee is invulling 
gegeven aan het vier ogenprincipe. Uit de beoordeling kwam de NWB als winnaar met een 
rentetarief van 1,120Zo. Daarbij heeft de BNG bank als huisbankier nog de mogelijkheid gehad een 
tegenbod te doen, maar het rentepercentage kwam hoger uit dan de NWB. Binnen de 
beschikbare tijd is de keuze gemaakt voor de NWB en is deze renteofferte goedgekeurd door de 
twee functionarissen.
Op woensdag 2 maart 2022 hebben wij de, bij de rentestand horende, overeenkomst van 
geldlening door de NWB ontvangen. Daarbij kwam naar voren dat de lening, conform de 
goedgekeurde renteofferte, niet in 50 gelijke termijnen (lineair) zou worden afgelost, maar in één 
keer na 50 jaar (aflossingsvrij). Dit was niet in lijn met het besluit van de raad. Daarnaast zou dit 
leiden tot substantiële hogere kosten omdat er gedurende de looptijd geen aflossingen 
plaatsvinden waardoor ook de jaarlijkse rentelast over de looptijd niet daalt. De NWB is daarom 
verzocht de overeenkomst aan te passen aan een lening met de voorwaarden die door uw raad 
zijn gesteld. Deze aanpassing heeft plaatsgevonden in de overeenkomst. Echter het 
rentepercentage is hierop ook aangepast naar 1,3707o. De stijging is een gevolg van de nieuwe 
voorwaarden en de daaraan gekoppelde rentepercentage. Deze overeenkomst is op 4 maart 
2022 ondertekend en later bekrachtigd in het college.

Financiën
De lening heeft een totale omvang van C 25 miljoen met een looptijd van 50 jaar, verdeelt over 3 
stortingsmomenten van 5 miljoen (4 maart 2022), 10 miljoen (4 januari 2023) en 10 miljoen (4
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januari 2024). De rente bedraagt '\,31Vo per jaar (jaarlijks te voldoen) en de aflossing geschiedt in 
50 jaarlijkse termijnen van C 500.000 voor het eerst te voldoen op 4 januari 2023.

Rentekosten over de periode 2022-2026
Rentekosten lening 25 miljoen

Leningdeel 1 Leningdeel 2 Leningdeel 3 Totaal
2022 C C - C - C -

2023 C 57.427,40 C - C - C 57.427,40
2024 C 61.650,00 c 137.000,00 C - C 198.650,00
2025 C 57.595,90 c 134.204,10 C 137.000,00 C 328.800,00
2026 C 56.396,00 e 131.408,20 C 134.145,80 C 321.950,00

De dekking van de rentekosten komt uit de stelpost ambities uit de samenleving en zal bij de 
begroting 2023-2026 worden overgeheveld naar de post financiering onder het programma 
Bestuur 8c Dienstverlening.

Stelpost: Ambities uit de samenleving 2022 2023 2024 2025 2026 Raadstuk

Beginsaldo C 650.000 C 900.000 C 900.000 C 900.000 C 900.000 Meerjarenbegroting 2021-2024

Mutaties C -595.400 C -518.000 C -193.000 C -193.000 e -193.000 Vastgestelde raadsvoorstellen

Nieuw saldo C 54.600 C 382.000 C 707.000 C 707.000 C 707.000

Claim: Fort Henricus; slopen loods e -25.000 c e e e Raadsvoorstel Fort Henricus
Claim: Fort Henricus; opwaarderen van de 
openbare ruimte

c C -14.250 C -14.250 C -14.250 C -14.250 Raadsvoorstel Fort Henricus

Claim: financieringskosten geldlening 25 
miljoen

C -57.427 C -198.650 C -328.800 C -321.950 Raadsvoorstel WVG

Nieuw Saldo na claims C 29.600 C 310.323 C 494.100 C 363.950 C 370.800

Aflossing over de periode 2022-2026
Aflossing lening 25 miljoen

Leningdeel 1 Leningdeel 2 Leningdeel 3 Totaal
2022 e C C C -
2023 C 500.000,00 C C e 500.000,00
2024 C 295.918,35 C 204.081,65 e e 500.000,00
2025 C 87.585,05 C 204.081,65 C 208.333,30 e 500.000,00
2026 C 87.585,05 C 204.081,65 e 208.333,30 e 500.000,00

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burĝemi
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