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Onderwerp 

Verhoging limiet aan te trekken langlopende geldleningen 2012 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. de limiet voor het aantrekken van langlopende leningen voor hetjaar 2012 te verhogen met 
een bedrag van 50 miljoen etiro tot een bedrag van 150 miljoen euro. 
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(Publieks-)samenvatting 

Concern Treasury is de inteme bank van de gemeente Groningen en verzorgt de financiering van de 
gemeente Groningen op de geld- en kapitaalmarkt. Dat gebeurt veilig en tegen zo laag mogelijke 
kosten. Voorstellen om leningen aan te trekken woorden vastgesteld in het Treasury Overleg. 
Itmiiddels is in 2012 tot en met augustus voor 100 miljoen euro aan langlopende leningen 
aangetrokken. Per jaar mag tot een bedrag van 100 miljoen euro aan langlopende geldleningen 
worden aangetrokken ter dekking van de eigen gemeentelijke financieringsbehoefte. Daarboven is 
een nieuw raadsbesluit nodig. Omdat de financieringsbehoefte en de financieringsmiddelen zoveel 
mogelijk met elkaar in overeenstemming moeten zijn wordt voor 2012 een extra mandaat gevraagd 
van 50 miljoen euro. 

Inleiding 

Concern Treasury maakt op basis van prognoses van diensten voorstellen om leningen aan te 
trekken. Looptijden van financieringsmiddelen en financieringsbehoefte moeten zoveel mogelijk 
met elkaar in overeenstemming zijn. Daarom is het van belang tijdig in beeld te krijgen hoeveel geld 
de gemeente nodig heeft. Voorstellen om leningen aan te trekken worden vastgesteld in het Treasury 
Overleg. Iimiiddels is in 2012 voor 100 miljoen euro aan leningen aangetrokken. Uit de prognoses 
van de financieringsbehoefte blijkt dat wij nog minimaal 20 miljoen euro aan extra leningen nodig 
hebben. Dit is meer dan in het Treasury Statuut is geregeld. Daarom is een verruiming van de limiet 
voor 2012 nodig. 

Beoogd resultaat 

Door de limiet voor het aantrekken van langlopende geldleningen te verhogen met 50 miljoen euro 
kan in het laatste kwartaal van 2012 nog geld worden aangetrokken. Dit is nodig om de looptijden 
van de financieringsbehoefte en financieringsmiddelen zoveel mogelijk met elkaar in 
overeenstenmiing te laten zijn, maar ook om te kunnen profiteren van de huidige lage marktrente 
voor langlopende leningen. 

Kader 

Het aantrekken van langlopende leningen is geregeld in het Treasury Statuut. Per jaar mag een 
bedrag van 100 miljoen euro aan geldleningen worden aangetrokken ter dekking van de eigen 
gemeentelijke financieringsbehoefte. Daarboven is een nieuw raadsbesluit nodig. Het Treasury 
Statuut 2012-2013 is op 25 april 2012 door de raad vastgesteld. De concemdirecteur Bedrijfsvoering 
is gemandateerd voor het aangaan van de leningen. 

Argumenten/afwegingen 

Tot en met augustus 2012 is inmiddels voor een bedrag van 100 miljoen euro aan langlopende 
geldleningen aangetrokken. Uit de prognose van de financieringsbehoefte voor de rest van 2012 
blijkt dat nog tetmiinste voor 20 miljoen euro aan langlopende leningen moet worden aangetrokken 
om binnen de limieten van het Treasury Statuut te blijven. Het resterende bedrag is nodig vanaf 
September 2012. Daamaast willen wij de financieringsbehoefte en de beschikbare financierings
middelen nog meer met elkaar in overeenstemming brengen. Dit maakt ons in de eerste plaats 
minder kwetsbaar voor mogelijke toekomstige rentestijgingen. Daamaast profiteren wij daardoor 
van de huidige lage marktrente voor langlopende leningen. In totaal beloopt daarmee de behoefte 
aan nieuwe geldleningen in 2012 een bedrag van 150 miljoen euro. Daarvan is 100 miljoen euro 
reeds gerealiseerd, is 20 miljoen euro nog nodig en is tenslotte 30 miljoen euro beschikbaar om 
toekomstige renterisico's te beperken door het aantrekken van relatief goedkope langlopende 
geldleningen. 



De gemeentelijke financieringsbehoefte is in 2012 aanzienlijk groter dan in de jaren 2010 en 2011. 
Zowel in 2010 als in 2011 is er voor 60 miljoen euro aan nieuwe langlopende geldleningen aan
getrokken. In 2012 bedraagt de behoefte zoals aangegeven 150 miljoen euro. Dit komt omdat 
reserves en voorzieningen in achterliggende jaren goed voorradig zijn geweest, zodat er beperkt 
hoefde te worden bij geleend. Vanaf 2012 is echter een inhaalslag nodig. Het volume aan beschik
bare reserves en voorzieningen is sinds 2011 behoorlijk temggelopen. Er is sprake van fors lagere 
voorzieningen (onder andere als gevolg van de inzet van de voorziening Meerstad) en ook de 
algemene egalisatiereserve is met de afboeking van het rekeningsresultaat 2011 in volume 
afgenomen. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

N.v.t. 

Financiele consequentles 

De kosten van de gemeentelijke financiering worden door middel van het rente omslag percentage in 
rekening gebracht aan de activa (kapitaalverstrekking wegens investeringen in voorgaande jaren en 
nieuwe investeringen) van de diensten. Nu goedkoop lenen leidt in de komende jaren tot een lager 
rente omslag percentage en daarmee tot lagere financieringslasten op termijn. 

Realisering en evaluatie 

De langlopende leningen zullen worden aangetrokken in de tweede helft van 2012. De uitvoering 
van de voornemens en de resultaten zullen worden toegelicht in de treasuryparagraaf bij de 
jaarrekening 2012. 
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