ì'

raadsmededeling

E*
:rì
rlrl

zaak/onderwerp
portefeu¡ llehouder

team
opgesteld door

datum/nr

::rr=fD

2-16-14462 / Gemeentegarantie wijziging geldlening tafeltennisvereniging Pecos
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Geachte raad,

Op 19 april zo16 heeft hebben wij besloten de bestaande gemeentegarantie op een fixe lening
van € z8.ooo, die tafeltennisvereniging Oegstgeest ( Pecos) is aangegaan bij de Bank
Nederlandse Gemeente (BNG), te vernieuwen. Dit op verzoekvan Pecos d.d. z4 maart zo16. Uw
raad heeft al eerder op rr april 1991 en in zoor ingestemd met de garantsstelling voor Pecos. Bij
het vernieuwen van de gemeentegarantie bij de BNG wordt de garantsstelling omgezet naar een
lineaire lening van € z5.ooo tegen een rente percentage yãrt t,go/o met een looptijd van r4 jaar.

Het gaat hier om een vernieuwde garantsstelling met andere condities. In de vastgestelde
financiêle verordening van r4 januanzot4 is, volgens artikel S lid 6, het niet noodzakelijk de
raad te verzoeken hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken omdat het bedrag lager is dan

€ 5o.ooo. Daarmee kunnen wij overgaan tot het afgeven van een gemeentegarantie.
Zouden wij niet overgaan tot het afgeven van een gemeentegarantie / borgstelling, dan kan
Pecos niet aan haar verplichtingen voldoen. Dit zou het einde van Pecos betekenen. De
gemeente wordt in dat geval aangesproken op haar lopende garantstelling van € z8.ooo en
wordt dan eigenaar van de sportaccommodatie van Pecos.
Onderzocht is of borging (deels) plaats kan vinden bij de Stichting Waarborgfonds voor de Sport
(SWS). Het SWS geeft echter geen borging omdat het een herfinanciering betreft.
Pecos heeft afi,vijzingen ontvangen van de Rabobank, SNS, Regiobankvoor financiering zonder
borgstelling en heeft daarom de gemeente verzocht om wederom borg te staan voor de gewenste
herfinanciering.

Wij willen de diversiteit van het aanbod van sport in stand houden en voorkomen dat de
gemeente wordt aangesproken op haar gemeentegarantie. De financiële ruimte die ontstaat voor
Pecos, door een gunstige rentestand, maakt dat zij nu in staat is om af te lossen. Hierdoor neemt
het risico voor de gemeente af.
Tegelijkertijd maken wij met Pecos een afspraak om in een periode van vier jaar toe te groeien
naar het betalen van het recht van opstal € tz,go per m2. Dit is in lijn met het huidige beleid en
met eerdere afspraken die zijn gemaakt met de Leidsche en Oegstgeester Hockey Club (LOHC).
Indien de in zo16 vast te stellen sportnota "Samen in beweging" aanleiding geeft tot het
hanteren van een lager tariefvoor het recht van opstal voor sportverenigingen, wordt het tarief
van Pecos daarop aangepast.
Op basis van het bovenstaande heeft het college besloten tot een nieuwe garantstelling.
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