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Onderwerp: Financieringsstatuut 2009 
 
1. Voorstel 
 
Voorgesteld wordt: 

 de Verordening financieringsstatuut gemeente Ridderkerk 2009 vast te stellen, onder 
intrekking van de Verordening financieringsstatuut gemeente Ridderkerk 2001; 

 de Regeling inzake het verstrekken van hypothecaire geldleningen gemeente Ridderkerk 
in te trekken (raadsbesluit van 17 december 1990). 

 
2. Aanleiding 
 
Per 1 januari 2009 is de uit 2001 daterende Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) 
vernieuwd. De evaluatie door het vorige Kabinet en de Tweede Kamer gaf aan dat de Wet fido 
naar behoren functioneert en dat het tot een verbetering heeft geleid van de financieringsfunctie 
van de decentrale overheden. Wel kwam een aantal punten voor vereenvoudiging naar voren, die 
nu in de nieuwe Wet fido zijn opgenomen.  
 
3. Aspecten 
 
Algemeen 
Uitgangspunt blijft het beheersen van risico’s. Concreet verloopt deze beheersing via de 
kasgeldlimiet (voor de korte schuld) en de renterisiconorm (voor de lange schuld). Daarnaast is 
tegelijk een verbod op de hypotheekverstrekking aan het eigen personeel en politieke 
ambtsdragers van kracht geworden. 
 
Kasgeldlimiet 
Voor de kasgeldlimiet is nu vastgelegd dat indien de gemeente voor het derde achtereenvolgende 
kwartaal de kasgeldlimiet overschrijdt, de toezichthouder moet worden ingelicht. Daarbij moet een 
plan ter goedkeuring worden gelegd om binnen de kasgeldlimiet te blijven. De kasgeldlimiet 2009 
voor Ridderkerk bedraagt afgerond € 11,2 miljoen. Binnen dit bedrag mogen we kort financieren. 
Wordt het tekort blijvend hoger, dan moeten we na drie kwartalen een vaste geldlening aantrekken. 
 
Renterisiconorm 
De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De oude 
norm ging er nog vanuit dat het totaal van de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen 
niet meer mocht bedragen dan 20% van de totale vaste schuld. De ‘vaste schuld’ wordt nu 
vervangen door het ‘begrotingstotaal’. Voor Ridderkerk is dat gunstiger omdat ons begrotingstotaal 
vier keer zo groot is als onze schuld. Dit betekent dat we meer aflossingsverplichtingen en 
renteherzieningen in één kalenderjaar mogen hebben dan voorheen. 
 
Hypotheekleningen aan personeel 
Net als diverse andere gemeenten hebben wij voor het personeel de mogelijkheid geschapen om 
tegen gunstige voorwaarden een hypotheek af te sluiten voor het bekostigen van de eigen woning. 
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Vanwege groeiende weerstand tegen deze secundaire arbeidsvoorwaarde heeft de toenmalige 
minister van BiZa een dringend beroep gedaan op gemeenten om deze faciliteit af te bouwen. 
Omdat dit onvoldoende effect had, is per 1-1-2009 een nadrukkelijk verbod van kracht geworden 
om hypothecaire leningen aan het personeel en politieke ambtdragers te verstrekken. Dit verbod 
geldt voor nieuwe hypotheken en garanties hierop. Bestaande leningen kunnen ongewijzigd door 
blijven lopen. Dat zijn er op dit moment nog 5 stuks met een uitstaand saldo van € 216.000, -.  
 
Uitzettingen/derivaten 
 Een ambtelijke werkgroep van het ministerie is nog bezig om de op de Wet fido gebaseerde 
“Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden” (= uitvoeringsregeling) aan te passen. 
Om aan te sluiten bij deze voorstellen is het handig om deze alvast in ons eigen statuut te 
verwerken. De uitgewerkte aanpassingen in de ministeriële regeling gaan binnenkort voor 
goedkeuring naar de Tweede Kamer. 
Volgens de werkgroep kunnen financieringspartijen zijn: financiële instellingen binnen de Europese 
Unie, die onder Nederlands toezicht door bijvoorbeeld De Nederlandse Bank of de 
Verzekeringskamer of anderszins EU-toezicht vallen en die minimaal een AA-rating hebben. Deze 
beperking tot landen die de euro gebruiken moet wel internationaalrechtelijk mogelijk zijn.  
De werkgroep stelt ook voor om de rating voor banken voor lang uit te zetten geld (vanaf 3 
maanden) te verhogen naar minimaal AA. Dit voorstel moet voorkomen dat gemeenten voor 
langere tijd geld wegzetten bij banken met een relatief lage rating, die tijdens de looptijd ook nog 
eens kan worden verlaagd. Voorgesteld wordt om in onze gemeente geen onderscheid in de duur 
van de uitzetting te maken en voor alle uitzettingen minimaal een AA-rating op te nemen. In de 
praktijk zetten wij tijdelijke overschotten uit bij onze huisbankier, de Bank Nederlandse Gemeenten. 
Dit is een bank met een AAA-rating. 
  
Garanderen geldleningen aan derden 
Het nieuwe financieringsstatuut is aangepast aan het collegebesluit d.d. 4-10-2005 om vanaf  
1-1-20008 te stoppen met het verstrekken van gemeentegaranties aan woningbouwcorporaties.  
In plaats hiervan is met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een achtervangovereenkomst 
met onze gemeente gesloten (b&w besluit d.d. 12-12-2006), zodat Stichting Woonvisie goedkoper 
geldleningen kan aantrekken.  
 
Voor andere plaatselijke instellingen, werkzaam in het sociale en/of culturele belang van 
Ridderkerk is het belangrijk, dat de mogelijkheid blijft bestaan om een garantie aan te vragen voor 
een geldlening. Dit geldt dan vooral voor sportverenigingen, muziekverenigingen, bibliotheek e.d.  
Tot vorig jaar was een financiering mét gemeentegarantie enkele tienden van procenten goedkoper 
dan zónder gemeentegarantie. In de huidige instabiele markt is het verschil opgelopen tot ca. 
1,5%. Voor de meeste stichtingen/verenigingen is dit verschil te groot om hun financiering zonder 
hulp van de gemeente rond te krijgen. Zolang de garantie niet wordt aangesproken is dit voor de 
gemeente een kosteloos middel. Jaarlijks wordt in de gaten gehouden hoe de stichting/vereniging 
ervoor staat. 
 
Sportverenigingen, aangesloten bij het NOC*NSF kunnen een borgstelling aanvragen bij de 
Stichting Waarborgfonds Sport voor de bouw of verbouw van een sportaccommodatie.  
De borgstelling bedraagt ten hoogste 50% van het te lenen bedrag met een maximum van  
€ 226.890,--. Aan de borgstelling wordt door de SWS de voorwaarde verbonden dat in beginsel 
ook een gemeentegarantie wordt verstrekt voor de andere 50%. Deze voorwaarde geldt niet als de 
gemeente op een andere wijze een substantiële bijdrage levert d.m.v. een aanzienlijke 
investerings- of exploitatiesubsidie. In het financieringsstatuut zal worden opgenomen dat voor 
sportverenigingen gebruik wordt gemaakt van de diensten van de Stichting Waarborgfonds Sport. 
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4. Aanpak/Uitvoering 
In bijgaand raadsbesluit/verordening en bijbehorende memorie van toelichting zijn alle 
bovengenoemde- en relevante wijzigingen van de nieuwe Wet fido verwerkt. Daarnaast zijn enkele 
onderdelen aangepast aan de wijzigingen in de ambtelijke organisatie sinds de vorige verordening.  
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden. 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in de raad d.d. 28 mei 2009 
j.vogelaar@ridderkerk.nl/228/K 


