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Onderwerp: 
Overeenkomst van geldlening GR Souburgh 

Voorgesteld besluit:

1. Geen wensen en bedenkingen kenbaar maken tegen het verstrekken van een lening van € 
1.100.000,00 aan Gemeenschappelijke Regeling Sportpark Souburgh.

Inleiding
Gemeenschappelijke Regeling Sportpark Souburgh is een samenwerkingsverband tussen de 
gemeente Alblasserdam en de gemeente Molenlanden. De GR beheert het sportpark Souburgh. In 
2023 wordt een hockeyveld gerenoveerd. Hiervoor zijn financiële middelen nodig. Het is gebruikelijk 
dat de GR deze middelen leent van de gemeente. 

Beoogd effect
Het verstrekken van financiële middelen aan GR Souburgh, zodat deze het hockeyveld kan 
renoveren. 

Argumenten
In 2023 staat de renovatie van het hockeyveld op de planning. Dit is vastgelegd in de begroting van de 
GR, die door beide deelnemers is goedgekeurd. De GR beschikt zelf niet over de benodigde 
financiering om over te gaan tot een dergelijke investering. Hiervoor is een lening van de gemeente 
Alblasserdam noodzakelijk. Dit is een gebruikelijke werkwijze bij grote investeringen door de GR.

De investering van het hockeyveld is geraamd op  € 750.000,00. Daarnaast heeft de GR een 
bestaand liquiditeitsprobleem. Er is aanvullende financiering  nodig om de bestaande leningen aan de 
gemeente Alblasserdam te kunnen aflossen. Op 12 oktober 2022 heeft het bestuur van de GR 
daarom verzocht om de GR een lening te verstrekken van € 1.100.000,00. 

De GR heeft geen liquiditeitsplanning. Hierdoor bestaat geen inzicht in hoeverre de GR in de toekomst 
aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit is een risico. Een groot deel van de 
betalingsverplichtingen bestaat uit rente en aflossingen voor reeds verstrekte leningen. Na het 
verstekken van de lening van € 1.100.000 komen daar de rente en aflossingen voor deze lening bij. 
Als verstrekker van de leningen is het voor de gemeente Alblasserdam van belang om te weten of de 
GR in staat is aan deze verplichtingen te voldoen. Ook voor de deelnemers aan de GR( Alblasserdam 
en Molenlanden) is dit van belang. 

Aan het bestuur van de GR zal worden medegedeeld dat een liquiditeitsplanning noodzakelijk wordt 
geacht. Deze kan geleverd worden door de SGD. De opdracht hiervoor moet worden verstrekt vanuit 
de GR. Het is niet mogelijk de liquiditeitsplanning op te leveren voor besluitvorming over deze lening. 

Een liquiditeitsplanning is geen wettelijke plicht. De jaarrekening 2021 is immers ook zonder de 
aanwezigheid van een liquiditeitsplanning rechtmatig bevonden door de accountant. Uit het oogpunt 
van gezond financieel beleid is het echter noodzaak om de GR te verzoeken om een dergelijke 
planning op te stellen. 



Kanttekeningen
Het niet verstrekken van de lening heeft tot gevolg dat het hockeyveld niet kan worden gerealiseerd. 
Daarnaast kan GR Souburgh dan niet meer voldoen aan de plicht om andere leningen af te lossen. Dit 
heeft consequenties voor de gemeentelijke bijdrage.

Financiële informatie
De lening bedraagt € 1.100.000,00. De financiering binnen de gemeente is geborgd. De lening wordt 
verstrekt aan de GR voor een looptijd van 20 jaar. Gedurende die 20 jaar wordt de lening afgelost. 
Ook is een rente van 2,5% verschuldigd. Dit is een marktconforme rente. 

Uitvoering
Er zal een overeenkomst van geldlening worden afgesloten met GR Souburgh. Vervolgens zal het 
geld worden overgemaakt van de gemeente Alblasserdam naar de GR. 

Communicatie
Uw besluit zal kenbaar worden gemaakt aan het bestuur van GR Souburgh en aan de gemeente 
Molenlanden. Verdere communicatie is niet nodig. 
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CONCEPT RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelet op:
artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet

B E S L U I T:

1. Geen wensen en bedenkingen kenbaar maken tegen het verstrekken van een lening van € 
1.100.000,00 aan Gemeenschappelijke Regeling Sportpark Souburgh.


