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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. De Verordening gemeentelijke garantstelling gemeente Stichtse Vecht 2020 vast te stellen. 
2. De Verordening gemeentelijke garantstelling gemeente Stichtse Vecht 2016 in te trekken. 
 
Samenvatting 
Voor de financiering van duurzame investeringen kan het nodig zijn dat sportverenigingen,  
-organisaties en instellingen die activiteiten ontplooien op het gebied van maatschappelijk nut een 
geldlening moeten aantrekken. Hierbij stelt de bank veelal de eis dat de gemeente en/of een 
waarborgfondsen zich onherroepelijk garantstelt voor betaling van de rente- en 
aflossingsverplichtingen indien bijvoorbeeld de sportvereniging (de geldnemer) hiervoor in gebreke 
blijft. In deze verordening zijn voorwaarden en criteria geformuleerd waaraan dient te worden voldaan 
voordat de gemeente Stichtse Vecht de aangevraagde garantstelling verstrekt. 
 
Bijlagen 
 
 

1. Verordening gemeentelijke garantstelling gemeente Stichtse Vecht 2020. 
  

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Verordening gemeentelijke garantstelling gemeente Stichtse Vecht 2020. 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
15 december 2020 
 

 

Commissie 
 
 
Portefeuillehouder 
J.W.E. Klomps 
 
Organisatie onderdeel 
Financiën 
 
E-mail opsteller 
gijsbert.heij@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254561 
 
Registratie nummer 
Z/20/185607-VB/20/96252 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
De Verordening gemeentelijke garantstelling Gemeente Stichtse Vecht 2020 is geactualiseerd. En 
mede aangepast vanwege de wens vanuit de gemeenteraad over de eenduidigheid van de 
garantstellingsvereisten. In deze verordening zijn nu de vereisten voor een gemeentelijke 
garantstelling opgenomen. In het nieuwe Treasurystatuut zijn nu geen vereisten meer beschreven.  
 
De gemeente Stichtse Vecht stimuleert en faciliteert sportverenigingen, -organisatie en instellingen 
van maatschappelijk nut bij de realisatie van maatschappelijke initiatieven die voor het welzijn van de 
inwoners van de Gemeente Stichtse Vecht in het algemeen nuttig, gewenst of nodig zijn. Hiervoor 
kan het nodig zijn dat er een geldlening moet worden aangetrokken. Banken blijken vaak niet bereid 
een geldlening te verstrekken zonder garantstelling van de gemeente.  
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
De Verordening gemeentelijke garantstelling gemeente Stichtse Vecht wordt periodiek 
geactualiseerd. Het Treasurystatuut 2020 is u via een afzonderlijk voorstel aangeboden. 
 
Argumenten 
Om maatschappelijk actief te (kunnen) blijven is het van belang dat sportverenigingen, -organisaties 
en instellingen van maatschappelijk nut de mogelijkheid hebben om bij een geldlening een 
gemeentelijke garantstelling aan te kunnen vragen. In deze verordening zijn de voorwaarden en 
criteria opgenomen waaraan een aanvraag voor een gemeentelijke garantstelling moet voldoen.  
 
Kanttekeningen 
Deze verordening is van toepassing op het verstrekken van een gemeentelijke garantstelling aan 
sportverenigingen, -organisatie en instellingen van maatschappelijk nut. Op het gebied van sociale 
woningbouw, monumenten, kinderopvang en zorg zijn specifieke waarborgfondsen actief. 
Garantstellingen aan instellingen op deze taakvelden vallen buiten de reikwijdte van deze 
verordening. 
 
Communicatie 
Na het vaststellen van de 'Verordening gemeentelijke garantstelling gemeente Stichtse Vecht 2020' 
door de gemeenteraad wordt deze verordening gepubliceerd op www.overheid.nl. 
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
Het verstrekken van garantstellingen geeft financiële risico’s voor de gemeente. Bij ingebrekestelling 
van bijvoorbeeld de sportvereniging (de geldnemer) zal de gemeente verantwoordelijk 
worden gehouden voor betaling van de rente- en aflossingsverplichtingen en overige kosten. Om de 
risico's te beperken zijn er in de Verordening gemeentelijke garantstellingen gemeente Stichtse Vecht 
2020 voorwaarden en criteria vastgesteld waaronder een garantstelling verstrekt kan worden. Indien 
de Stichting Waarborgfonds voor de Sport een negatief advies geeft over een garantstelling aan een 
sportvereniging dan verstrekt de gemeente geen garantstelling. Hierdoor draagt deze verordening bij 
aan het financieel solide beleid van onze gemeente (hoofdstuk 1 Collegewerkprogamma). 
 
Wet en regelgeving 
Het (wettelijk) kader voor het verstrekken van een gemeentelijke garantstelling wordt gevormd door: 
• Burgerlijk wetboek 
• Gemeentewet 
• Wet financiering decentrale overheden en daaraan gekoppelde uitvoeringsregelingen 
• Treasurystatuut gemeente Stichtse Vecht 2020. 
 
 

http://www.overheid.nl./
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Uitvoering 
De bevoegdheid tot het verstrekken van een gemeentelijke garantstelling ligt primair bij het college 
van burgemeester en wethouders. Het college informeert de raad over de uitoefening van deze 
bevoegdheid als de raad daarom verzoekt of als de uitoefening van deze bevoegdheid ingrijpende 
gevolgen heeft voor de gemeente. Instemming van de raad is vereist indien het gemeentelijk aandeel 
in het garantstellingsverzoek een bedrag van € 100.000 te boven gaat. 
 
 
3 november 2020 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
Drs. F.J. Halsema    drs. A.J.H.T.H. Reinders 
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