
GEMEENTE vVEERT

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 5 november 2019

Onderwerp
Kenmerk

: Garantstelling leningen Motie VII.M.1
: B6BL43/868L47

Geachte raadsleden,

Bij de behandeling van de kadernota 2O2O (29-5-2019) is de volgende motie VILM.1 BNG
leningen aangenomen:
1. Voorde begroting2020 te onderzoeken wat de voor- en nadelen c.q. kansen en
bedreigingen zijn van het garant staan voor leningen voor coöperatieve duurzame
projecten voor de gemeente Weert.
2. Hierbij ook te kijken hoe revenuen van dergelijke afspraken in de Weerter economie
ingezet kunnen worden voor duurzame doeleinden.

Het Cof lege komt tot de conclusie dat het niet wenselijk is voor het verstrekken van
garanties algemeen beleid te maken. Wel zal vanuit een positieve grondhouding ter
stimulering van duurzaamheid casus specifiek op basis van de risico's en de kansen
worden beoordeeld hoe we kunnen faciliteren. Indíen mogelijk zullen we daarbij afspraken
maken over de inzet van revenuen.

Duurzame projecten gaan over het algemeen gepaard met hoge investeringen. De
traditionele financieringsmogelijkheden sluiten hierbij vaak niet goed aan. Deze zijn geënt
op korte termijn projecten, met een bewezen risicoprofiel. Duurzame projecten zijn
gebaseerd op verdienmodellen met looptijden die overeenkomen met de levensduur of
exploitatieperiode van projecten. Voor coöperaties kan het lastig zijn om (betaalbare)
externe financiering aan te trekken. De gemeente kan deze projecten stimuleren door
onzekerheden weg te nemen en waar mogelijk te faciliteren (b.v. door een garantstelling).
Op deze wijze worden coöperaties in staat gesteld om een bijdrage te leveren aan de
duurzaamheidsambities van de gemeente,
De kracht van coöperaties is dat het voor en door burgers wordt georganiseerd. Dus ook
de financiële baten komen beschikbaar binnen de gemeente.

Bij een borgstelling (c.q. gemeentegarantie) neemt de gemeente de risico's van de bank
over. De risico's die hieraan verbonden zijn worden gemonitord via de P&C cyclus.
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Doordat dc bank gcen risico loopt (de gemeente heeft dit overgenomen) is de rente voor
de lenende partij lager. Ook laat de gemeente met een garantstelling zien dat zij het
belangrijk vindt om bepaalde initiatieven mogelijk te maken. In het geval van projecten op
het gebied van de energietransitie zoals zonne- en windparken ts het bijkomende voordeel
dat inwoners makkelijk kunnen participeren in het project (via bijvoorbeeld de aankoop
van certificaten) met een bescheiden bedrag, wat een redelijk rendement oplevert. Het is
dus bereikbaar voor veel mensen.

De revenuen liggen in eerste instantie bij de coöperatie. Het is per casus verschillend of
het mogelijk zalzijn afspraken te maken over de inzet hiervan. Omdat de gemeente
betrokken is en een deel van de opbrengsten ook weer terugvloeit naar de samenleving in

Weert, is de kans op succes en aanvaarding ook vaak groter dan bij een puur commercieel
project. Met een garantstelling draagt de gemeente dus bij aan de realisatie van
maatschappelijke projecten, die normaliter via een bank niet of tegen aanzienlijk hogere
kosten zouden worden gefinancierd. Dit draagt bij aan onze ambitie om energieneutraal te
worden in 2040. De effecten op lange termijn z¡jn een schone, duurzame én voorai
onafha n kel ij ke betaalba re energ ievoorzie n i ng.

Niet elk maatschappelijk project kan rekenen op gemeentelijk garantstelling. Een project
zal getoetst moeten worden aan de Europese regels m.b.t staatssteun. Daarnaast zal de
gemeente ook een afweging maken over het al dan niet afgeven van een garantstelling
aan een project op basis van een aantal toetscriteria (zoals financiële haalbaarheid,
bijdrage aan doelstellrngen van de gemeente e.d.). Ieder proJect ls wat dat betreft uniek
en er zal per casus beoordeeld worden wat de risico's zijn in relatie tot de bijdrage aan de

duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Weet.

Op basis van de regels waar gemeenten zich aan moeten houden, zal er ook een vertaling
plaats vinden in het weerstandsvermogen en dus een inschatting van de kans dat het mis
gaat. Als de gemeente meer garantstell¡ngen gaat verlenen heeft dit een negatief effect op
het weerstandsvermogen (bij een gelijkblijvende weerstandscapaciteit). Aan uw raad is
toegezegd dat we irr de eersle lrelft van 2020 een nieuwe nota reserves en voorzietringen
zullen maken, waarin meegenomen zal worden of we een deel van de huidige algemene
reserve willen bestemmen voor duurzaamheid.

De regelgeving c.q. het overheidsbeleid kan een bedreiging gaan vormen. Indien
regelgeving (bijvoorbeeld Europese staatssteunregels, Wet markt en overheid, Wet Fido,
BBV) strenger wordt, komen er wellicht minder initiatieven van de grond voor duurzame
projecten waardoor doelstellingen op het gebied van duurzaamheid onder druk komen te
staan. Ook wijziging van overheidsbeleid (wel/geen subsidie, fiscale prikkels) heeft in het
verleden al bewezen een grote invloed te hebben op het succes van een initiatief.

Met vriendelijke groet,
bu rgemeester en wethouders,

M.J.M. Meertens
gemeentesecretaris burg


