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ONDERWERP
Borgstelling voor financiering voor nieuw- en verbouw kleedaccommodatie SV Laar

ADVIES
1. Principebesluit nemen tot afwijzen van het verzoek tot borgstelling.
2. Keuze voor eventueel nieuw beleid te betrekken bij keuzecatalogus en voorjaarsnota

TOELICHTING
Relatie met voriq voorstel:

n.v.t.
Algemeen:
Door voetbalvereniging SV Laar is het verzoek ingediend voor een borgstelling van 50o/o
voor financiering van de nieuw- en verbouw van de kleedaccommodatie.
Ze brengt hiervoor een bedrag aan eigen geld in, verwacht een bedrag aan gemeentelijke
investeringssubsidie en is voor het resterende deel (€ 210.000,-) genoodzaaktte lenen.
Voor de 500/o van het restant staat de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) borg. Deze
stichting heeft als doel het bevorderen van het bezit van accommodaties door
spoftorganisaties, door borgstellingen af te geven aan banken ten behoeve van
sportverenigingen.
SWS staat voor maximaal 50o/o van de financiering borg. Zij heeft als beleid dat de
betreffende gemeente voor de andere 50o/o borg staat.
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In het verleden is vaker door sportverenigingen een dergelijk verzoek gedaan. Het beleid
van de gemeente Weert is altijd geweest dat het geen gemeentelijke taak is om borg te
staan in dit soort situaties.
SWS heeft in dat soort gevallen, ondanks haar beleidsregel dat de gemeente ook borg
dient te staan, diverse malen toch voor de helft van het bedrag borg gestaan. Met daarbij
wel de voorwaarde dat de gemeente een investeringssubsidie (25olo) verleende.
SWS heeft nu echter aangegeven niet meer af te wijken van haar beleidsregel dat zij voor
maximaal 50o/o borg staat met daarbij de voorwaarde dat de gemeente voor de andere
50Vo borg gaat staan.
Het risico dat er een beroep wordt gedaan op de borgstelling is, op basis van historische
gegevens, minder dan Io/o. Verder volgt het SWS jaarlijks de clubfinanciën om zodoende

indien nodig te kunnen bijsturen.

Indien de gemeente Weet borg zou willen staan dan dient de gemeenteraad te besluiten
om Spoftverenigingen voortaan te beschouwen als 'goedgekeurde derde paftijen' als
bedoeld in artikel 3 lid 1 van het Treasurystatuut.
Geadviseerd wordt om dit niet te doen.
Argumenten:
Wijziging van het standpunt van SWS leidt er nu toe dat de gemeente Weeft wordt
gevraagd haar beleid, om niet borg te staan voor derden, aan te passen.
Vanuit het bestaande beleíd is bij verenigingen bekend datzij, indien aan een aantal
voorwaarden wordt voldaan, 257o investeringssubsidie kunnen krijgen. De verenigingen
weten datzij zelf in het resterende bedrag moeten voorzien en houden daar rekening mee
rn reservenngen.
SV Laar heeft dat beperkt gedaan, maar heeft de afgelopen jaren wel geÏnvesteerd in
andere onderdelen van de accommodatie, zoals bijvoorbeeld de lichtinstallatie op het
hoofdveld.

In het licht van de in 2015 te voeren discussie over principiële keuzes in het gemeentelijk
beleid wordt het niet wenselijk geacht, om vooruitlopend op deze discussie, hier nieuw
beleid aan toe voegen.
Daarnaast heeft het borg staan invloed op het weerstandvermogen van de gemeente. Het
SWS hanteert een termijn van 15 jaar. Voor elke borgstelling betekent dat gedurende 15
jaar sprake is van invloed op het weerstandsvermogen. Dit neemt wel jaarlijks af.
Een besluit om borg te staan zou er in de toekomst toe kunnen leiden dat ook andere
verenigingen zich melden voor een borgstelling (bijvoorbeeld FC Oda, Wilhelmina '08,
maar ook nog andere verenigingen).
SV Laar voert als argumenten voor borgstelling aan dat de vereniging in de problemen

komt wanneer er geen permanente uitbreiding van de kleedaccommodatie plaatsvindt.
Ook wordt het zeer noodzakelijk geacht om de bestaande kleedaccommodatie te
renoveren. Deze plannen kunnen niet in deze vorm worden uitgevoerd aangezien

geldverstrekkers niet bereid blijken te zijn om te financieren als er geen 100o/o borgstelling
ts.

Kanttekeningen:
Er is een aanvraag voor investeringssubsidie ingediend door SV Laar. De investering
behelst een renovatie van de 6 bestaande kleedlokalen en nieuwbouw van 6 kleedlokalen
met berging. De vereniging wil naar in totaal 12 kleedlokalen.
Bij beoordeling van de investeringssubsidie wordt gekeken naar de KNVB richtlijnen als
het gaat over aantallen kleedlokalen. Deze gaan uit van minimaal 2 tot maximaal 4 per
wedstrijdveld in de meest ideale situatie.
SV Laar heeft 3 wedstrijdvelden zodat, in de door de vereniging beoogde situatie, er
sprake is van 4 kleedlokalen per wedstrijdveld.
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Bekeken zal moeten worden of de gemeente deze meest ideale situatie wil faciliteren. Of
te wel moet er investeringssubsidie verleend worden voor 12 kleedlokalen of voor een

geringer aantal.
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