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Onderwerp: kasgeldlening 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
De afgelopen periode heeft u er via de besluitenlijst kennis van kunnen nemen, dat het college 
maandelijks een kasgeldlening afsluit ter voorziening van het liquiditeitstekort. Wij kunnen ons 
voorstellen dat dit terugkerende verschijnsel bij raadsleden vragen oproept dan wel op zal gaan 
roepen. Vandaar dat wij u hieronder een toelichting geven op deze kasgeldleningen. 
 
De gemeente Ridderkerk heeft een relatief groot eigen vermogen. Dit vermogen bestaat echter uit 
bezittingen, die maar voor een klein deel zijn gefinancierd met geleend geld. Het is net als bij een 
huizenbezitter, die omdat er nog maar een kleine hypotheek op zijn pand rust, een vermogen heeft 
in de vorm van overwaarde van het pand. 
 
Deze huizenbezitter kan voor de financiering van een verbouwing zijn hypotheek verhogen. Op 
dezelfde manier kan de gemeente een lening afsluiten om nieuwe zaken te kunnen betalen. Omdat 
de behoefte aan liquide middelen structureel is, zou het meest voor de hand liggen om een 
langlopende lening op te nemen. De huidige situatie op de kapitaalmarkt is echter zo dat voor een 
korte lening (bijvoorbeeld 1 maand) maar heel weinig rente wordt gevraagd. Zolang deze situatie 
zo is, kiest het college er voor om steeds een kortlopende lening af te sluiten ter vervanging van de 
vorige. Als de rente-situatie verandert, dan kan alsnog worden besloten een langer lopende lening 
af te sluiten.  
 
Voor het aantrekken en uitzetten van gelden door de gemeente gelden de regels van de wet 
Financiering decentrale overheden (wet Fido). Volgens deze wet is een korte lening toegestaan, 
maar als daar maximaal vijf kwartalen achtereen gebruik van wordt gemaakt, dan is omzetting in 
een langlopende lening voorgeschreven.   
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de reden en aanleiding van de 
kasgeldleningbesluiten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris,    de burgemeester, 
 


