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C o n t ac t p e rs o o n

In de jaarrekening 2012 hebben wij o.a. de borgstellingen vermeld die gerelateerd
zijn aan gemeenschappelijke regelingen. In de raadsvergadering van 28 m ei jl.
heeft u gevraagd hierover inlichtingen te verstrekken.
Uw
1.
2.
3.
4.

vragen daarover waren:
W at is hiervan de achtergrond en oorzaak?
Lopen we hierdoor extra risico zonder dat wij daarop invloed kunnen uitoefen?
Had de raad hierover actief geïnformeerd dienen te worden?
Geef aan of er aanleiding is andere, aanvullende afspraken te maken t.a.v. de
actieve informatieplicht.
5. Verduidelijk de situatie voor alle GR-en (niet alleen de GRD).

Ad 1
Voor de achtergrond verwijzen wij naar een aantal wettelijke bepalingen. De W et
Gemeenschappelijke regelingen (W Gr) is, zoals de portefeuillehouder in het debat
reeds aan gaf, kaderstellend.
Artikel lOa legt vast dat de deelnemers in een gemeenschappelijke regeling hun
medewerking verlenen aan de uitvoering van de besluiten van het bestuur van het
openbare lichaam , in verband met de uitoefening van de aan het bestuur
toegekende bevoegdheden. Financiering hoort daar bij. Dit artikel gaat zelfs zover
dat de GR kan handelen indien deelnemers in verzuim blijven.
Artikel 33 bepaalt dat op onder andere de uitoefening van de bevoegdheden van
het bestuur van een openbaar lichaam de regels in de ruim ste zin die bij of
krachtens de wet zijn gesteld voor de uitoefening van de bevoegdheden van
gemeentebesturen van overeenkomstige toepassing zijn. Naar zijn aard is een
openbaar lichaam een publiekrechtelijke rechtspersoon, die zelf verantwoordelijk/
aansprakelijk is voor zijn eigen verplichtingen. In iedere gemeenschappelijke
regeling is dat ook uitgewerkt.
-

-

Financiële verplichtingen die voortvloeien uit hetgeen overeen is gekomen in een
gemeenschappelijke regeling behoren volgens opvattingen, verwoord in een
circulaire van 1999 van het ministerie van BZK, tot de verplichte uitgaven zoals
bedoeld in artikel 193 van de Gemeentewet.
Het gaat om leningen die gemeenschappelijke regelingen aantrekken in het kader
van aanvullende financieringsbehoefte; naast de reguliere bevoorschottingen vanuit
deelnemende gem eenten. Aan die financiering liggen afzonderlijke bestuurlijke
besluiten als oorzaak ten grondslag.
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Wij verwijzen als voorbeeld naar het debat waarin raadsleden terecht al de relatie
met financiering en het GRD-krediet voor het ICT-programma legden).
Het college wilde slechts transparant zijn door de leningen van Gemeenschappelijke
regelingen in de gemeentelijke verslaglegging te vermelden.
GRD
Een groot deel van het debat had betrekking op de leningen van de GRD.
Uw raad verwees naar bijlage 8 van de brief d.d. 12-04-2012 van het
Drechtstedenbestuur aangaande de bevoegdheden van Drechtstedenbestuur en
Drechtraad.
Bijlage 8 heeft betrekking op de financiering van gemeentelijke klanten, waarvoor
het SCD treasurytaken verricht; niet op de financiering van GRD zelf. Beide
documenten zijn voor uw gemak bijgevoegd. Het Financieringstatuut GRD regelt de
interne verantwoordelijkheden binnen de GRD. Die zijn correct nageleefd. In de
jaarstukken 2011 van GRD is de aangegane lening op pagina 58 benoemd.
Een eventuele discussie daarover dient in de Drechtraad gevoerd te worden.
Verderop in deze brief komen wij hierop nog terug.
Ad 2
Het verlenen van een borgstelling betekent dat een risico op een aanspraak wordt
geaccepteerd. Cruciaal is of deelnemers van een gemeenschappelijke regeling het
ooit laten aankomen op een aanspraak van een bank. Dit is niet waarschijnlijk.
Zoals in de Dordtse nota borgstellingen is vermeld betreft het een bijzondere vorm
van borgstelling, omdat het om verlengd lokaal bestuur gaat, waarvoor door de
deelnemers toereikende middelen moeten worden verstrekt. De WGr biedt een
ingrijpmogelijkheid voor een GR indien deelnemers in verzuim zijn.
Kanttekening is dat het voork6men van een aanspraak wel kan betekenen dat
jaarlijks hogere bijdragen aan de GR in kwestie moeten worden voldaan. Aldus
verschuift het accent van financiering naar jaarlijks te bepalen budget.
Gemeenschappelijke regelingen moeten daarom in het eigen risicoprofiel van
deelnemers worden beschouwd. Dat is op zich niets bijzonders. Voor andere
partijen waarvoor de gemeente borg staat geldt dit evenzeer.
Ad 3 en 4
Een gemeenschappelijke regeling mag slechts financieringen afsluiten voor de aan
haar toegewezen taken en doelen. Uw raad heeft daarbij een mogelijkheid om
wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de begroting(swijzigingen) van de
gemeenschappelijke regeling. Bij uitgaven moet de financiering adequaat worden
geregeld.
Daarnaast heeft de raad in principe een nog veel directere invloedmogelijkheid. De
raad kan haar vertegenwoordigers in het AB een stemopdracht meegeven en op die
manier rechtstreeks invloed uitoefenen op de vaststelling van de begroting.
Bijvoorbeeld via de Drechtraad, die begroting van de GRD moet goedkeuren. Met
het geven van stemopdrachten adviseert de VNG echter wel om terughoudend om
te gaan. In de praktijk stemt een AB-lid in de regel in overeenstemming met de lijn
zoals deze door de gemeente die hij/zij vertegenwoordigt is uitgezet, maar heeft
deze daarnaast ook een verantwoordelijkheid jegens de gemeenschappelijke
regeling. Daarbij zouden belangen kunnen conflicteren.
Wij zouden ons liever willen beperken tot de wettelijk beoogde wensen- en
bedenkingenpositie ten aanzien van rekening en begroting van de GR.
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Indien u desondanks een actieve inform atieplicht beoogt, dan ligt het meer voor de
hand dat deze bij de GR wordt gelegd via een clausule in het Financieringsstatuut.
Of, indien u de informatieplicht breder wilt trekken dan op het gebied van
financiering, tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling zelf. Dat is
duidelijker dan dat, lokaal, per deelnemer wordt bepaald of die plicht wel of niet
geldt.
GRD
W ij doen zelf het voorstel aan DSB om het Financieringsstatuut aan te passen, in
die zin dat de Drechtraad wordt geïnformeerd over genomen besluiten. Aldus is het
binnen het openbare lichaam de hoogste bestuurslaag die expliciet over leningen
wordt geïnformeerd.
regelingen

gemeenschappelijke

bij plaatsen is dat
Kanttekening die wij er voor alle
het aangaan van een leningovereenkom st vergelijkbaar is m et het aangaan van
iedere andere overeenkom st. Dat is een beheerstaak, waarvoor ieder dagelijks
bestuur (zoals DSB) zelf jegens het algemene bestuur (de Drechtraad)
verantwoordelijk is. Ook bij gem eenten is dit de bevoegdheid van het dagelijks
bestuur (het college/treasurycomite). Uiteraard dienen de transacties te allen tijde
te voldoen aan wet- en regelgeving. Bij een goedkeuringspositie bij
overeenkom sten treedt het algem een bestuur naar onze mening teveel in
verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur. Treasury vergt bovendien ook
een mate van flexibiliteit, zodat adequaat kan worden ingespeeld op ontwikkelingen
op de geldmarkten. Een te uitgebreide "beslisboom zal dat belemmeren. W ij
ontraden u daarom op dit punt een verandering.
Onze conclusie/advies aan u is dat nadere afspraken over de informatieplicht van
het college aan de Dordtse gemeenteraad ter zake van leningen van
gemeenschappelijke regelingen, ook bij het concrete voorbeeld GRD, niet voor de
hand liggen.
Ad 5
Hieronder specificeren wij de borgstellingen nogmaals per deelnem er ultimo 2012
(zie ook antwoorden technische vragen jaarrekening).
Percentage
Do r dr ec ht

Openstaande
leningbedrag

42,00%

19.478.871

5,68%

33.581.913

GR Drechtwerk

44,27%

1.583.103

Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

65,63%

675.147

GR Drechtsteden

44,27%

12.395.422

GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

24,71%

1.358.809

GR Regio Zuid-Holland Zuid(oude
financiering)

24,71°h

1.815.863

GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

24,71%

617.641

Naam
GR Wegschap Tunnel Dordtse Kil
NV HVC Alkmaar (getrapt via GR Gevudo)
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Wij merken hierbij op dat er per deelnemer een eigen treasurybeleid geldt (veelal
in de vorm van een Financieringsstatuut) en dat de uitwerking ook onderling
verschilt. Bijvoorbeeld bij het parkschap is er vanwege de beperkte omvang van het
personeelsbestand geen officiële treasurer. Die taak is verdeeld tussen de controller
en de administrateur. De directeur autoriseert de taken van de controller.
Het wegschap heeft voor de treasurytaken een penningmeester.
Over Drechtwerk merken wij op dat voorbereidingen worden getroffen om de
regeling op te laten gaan in die van de GRD.
Gevudo is een uitzonderlijke regeling. Zij draagt immers, naast de overige
aandeelhouders, de risico's van het formeel private HVC. Wij hebben u reeds
toegezegd dat wij u actief gaan en blijven informeren over HVC.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
de l o c o - h t i r n e m es t r

M.M. van der Kraan
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