
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN KEES VAN DER DUIJN SCHOUTEN (SGP) EN EDWARD PIENA 
(VVD), INZAKE HERFINANCIERING LENINGENPORTEFEUILLE 
 
Voorgesteld: 7 juli 2020 
 
Nr. 2020 –  65 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, 166939, om kennis te nemen van de Kadernota Begroting 2021; 
 
overwegende dat: 
 
1. het in de kadernota geschetste financiële meerjarenperspectief nog niet sluitend is; 

 
2. er richting de begroting, maar ook voor de jaren daarna nog tal van financiële onzekerheden zijn; 
  
3. Ridderkerk momenteel bijna 40 miljoen aan leningen heeft tegen een gemiddeld rentepercentage 

van bijna 3%; 
 

4. herfinanciering van de leningenportefeuille tegen de huidige rentes circa 1 miljoen aan structurele 
ruimte in de begroting kan creëren; 

 
5. Ridderkerk momenteel genoeg financiële middelen heeft om deze herfinanciering te financieren; 

 
6. er blijkens de antwoorden van de accountant gegeven in de commissievergadering van 25 juni jl. 

meerdere mogelijkheden zijn waarop deze ruimte in de begroting kan worden gecreëerd; 
 

7. het herfinancieren van de leningenportefeuille als mogelijkheid om structurele ruimte te creëren in 
de begroting niet is opgenomen in de kadernota; 
 

is van mening dat; 
 
a. het wenselijk is dat eerst financieel technische mogelijkheden worden aangewend om tot een 

sluitende begroting te komen voordat in bestaand beleid word gesneden; 
 

verzoekt het college in de begroting 2021 tevens een voorstel te doen om de ruimte die er zit tussen 
de huidige marktrente en de werkelijke rente op (een deel van) de huidige leningenportefeuille te 
benutten voor het creëren van structurele ruimte in de begroting van de gemeente Ridderkerk en om 
de keuze voor dat voorstel te motiveren, afgezet tegen de andere mogelijkheden (overweging 6) die er 
zijn; 
      
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
 
 
Kees van der Duijn Schouten SGP        Edward Piena VVD 
 
 

Aangenomen Verworpen  

Stemverhouding:  
Voor 29: VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, D66, SGP, Burger op 1, Partij 
18PLUS, Leefbaar Ridderkerk, PvdA.  
Tegen geen. 
 


