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Geadviseerd besluit
1. In verband met de overname van de geldlening uit 1997 van het OZHW de begroting 2019-2022 en 
later aan te passen omdat de raming van de bijdrage aan het OZHW  van € 118.380 vervalt.

2. De rentecomponent van de geldlening in de begroting 2019-2022 op te nemen.

3. Op basis van de verplicht voorgeschreven verslagleggingsregels, ermee in te stemmen dat de 
toegekende meerjarige bijdrage aan OZHW voor de aflossing van de lening van €1.478.108, in één 
keer ten laste van het resultaat van de jaarrekening 2018 wordt gebracht.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Op 24 april 2018 heeft het college besloten de garantstelling voor een lening van de BNG aan het 
Openbaar Lichaam voor Openbaar Voorgezet Oost-IJsselmonde Onderwijs (thans OZHW voor PO en 
VO) om te zetten in een lening aan de gemeente Ridderkerk. De aanleiding daarvoor was in 
2018 gelegen in de voorgenomen nieuwbouw van het Gemini college en het daarmee 
samenhangende verlaten van het huidige pand. In het bijzonder omdat het pand waarop de 
onderhavige geldlening betrekking heeft op termijn niet meer bestaat. Hierover is in 2018 overleg 
geweest tussen de BNG (de geldverstrekker), OZHW voor PO en VO en de gemeente.

Het overnemen van deze lening gebeurt budgettair neutraal. De gemeente krijgt de rentelasten van 
deze lening en de verplichting om de lening af te lossen. Tegelijk vervalt de bijdrage die de gemeente 
jaarlijks aan OZHW deed voor de rentelasten en aflossing. Hoewel de overname van de lening en het 
vervallen van de jaarlijkse bijdrage aan OZHW over de gehele resterende looptijd per saldo budgettair 
neutraal gebeurt, wijzigen wel de balansposten en begrotingsposten. Dit hadden we moeten 
verwerken in de begroting 2019-2022. Middels de voorliggende begrotingswijzing, wordt de begroting 
hierop alsnog aangepast.

Door overname van de lening moet volgens de verslaggevingsregels de jaarlijkse vergoeding voor de 
aflossing nu in één keer ten laste van de exploitatie worden verantwoord. Uiteraard betekent dit dat 
deze last in toekomstige begrotingen wegvalt. 

Op basis van de afspraken uit 1997 zou de gemeente jaarlijks aan OZHW voor PO en VO de betaling 
van rente en aflossing, samen € 118.380 vergoeden. Dit alles vloeit voort uit de zorg die de gemeente 
voor de huisvesting van onderwijsinstellingen heeft.

Beoogd effect
Door het voorstel aan uw raad voor te leggen wordt voldaan aan de positie die de raad heeft. Het 
inhoudelijke besluit brengt transparantie in de financiële relatie tussen BNG, OZHW voor PO en VO en 
de gemeente. 

Relatie met beleidskaders
N.v.t.

Argumenten
1.1 Het besluit brengt – de thans ontbrekende - transparantie in de financiële relatie tussen BNG, 
OZHW voor PO en VO en de gemeente.

2.1 Door de begroting te wijzigen sluit deze aan op de gewijzigde aard van de verplichting.

3.1 Hiermee voldoen wij aan de verslagleggingsregels.

Overleg gevoerd met
Deloitte.

Kanttekeningen
N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
N.v.t.

Evaluatie/monitoring
N.v.t.
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Financiën
De gemeente had de meerjarige verplichting jegens OZHW om de rente en aflossing van de 
lening van €1.478.108 jaarlijks te vergoeden. Het gaat hierbij om een vergoeding voor de aflossing 
van in totaal €1.478.108 en een vergoeding van €858.171 voor de rentelasten.

Door de overname van de lening moet volgens de verslaggevingsregels de jaarlijkse vergoeding voor 
de aflossing nu in één keer ten laste van de exploitatie worden verantwoord. Uiteraard betekent dit dat 
deze last in toekomstige begrotingen wegvalt.

Het saldo van de lening ad € 1.478.108 moet daarom incidenteel ten laste worden gebracht van het 
resultaat van 2018. De rentecomponent is een jaarlijks terugkerende kostenpost voor de (restant) 
looptijd van de lening en komt zodanig terug in de begroting.

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema
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CONCEPT BESLUIT

Gemeenteraad:
11 april 2019

Zaaknummer:
54649

Onderwerp:
Begrotingswijziging naar 
aanleiding van overname 
geldlening OZHW

Commissie Samen wonen
28 maart 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 12 maart 2019,

BESLUIT:

1. In verband met de overname van de geldlening uit 1997 van het OZHW de begroting 2019-2022 en 
later aan te passen omdat de raming van de bijdrage aan het OZHW  van € 118.380 vervalt.

2. De rentecomponent van de geldlening in de begroting 2019-2022 op te nemen.

3. Op basis van de verplicht voorgeschreven verslagleggingsregels, ermee in te stemmen dat de 
toegekende meerjarige bijdrage aan OZHW voor de aflossing van de lening van €1.478.108, in één 
keer ten laste van het resultaat van de jaarrekening 2018 wordt gebracht.


