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Andere tijden
 Meer leningen nodig

 Materiele vaste activa nemen toe
 Beschikbaar eigen vermogen neemt af
 Door meer te lenen neemt de toekomstige aflossingsverplichting toe

 Kort lenen of lang lenen
 Vaste activa in principe  financieren met lang beschikbaar vermogen
 Langlopende leningen plannen aan de hand van rentevisie en 

planning uitgaven
 Kort lenen betekent variabele (lage) rente maar ook renterisico

 Korte mismatchlimiet
 Deze limiet beperkt de omvang van het renterisico op kort geld
 Omdat de limiet samenhangt met de omvang van de 

leningenportefeuille  is hij de afgelopen jaren gestegen
 Het renterisico is niet afgenomen, daarom stellen we voor de limiet te 

verlagen (van 25% naar 17,5% van de leningenportefeuille)



aan te trekken langlopende 
leningen
Advies

De begroting bevat informatie waaruit  het volume aan te trekken 
leningen kan worden afgeleid. Deze vertaling wordt inzichtelijk aan de 
financieringsparagraaf toegevoegd

In de rekening en in het bijzonder bij de resultaatbestemming kunnen 
nieuwe inzichten ontstaan waardoor de aannames in de lopende 
begroting niet langer actueel zijn

Door inzicht te geven in de begroting (financieringsparagraaf), 
tussentijds bij de voortgangsrapportages en uiteindelijk in het 
raadsvoorstel bij de jaarrekening wordt de raad goed geïnformeerd. 

Hiermee is het vaststellen van een formele limiet in het statuut feitelijk 
niet meer nodig.



Kritisch bankieren

 De kritische banken hebben een  voorkeur voor projectfinanciering
 Geen partij bij het afsluiten van kasgeldleningen
 In 2013 is er na lange tijd weer een vaste geldlening aangetrokken bij Triodos 

(cultuurfonds)



Bankrelatie met ideële banken

 Overschotten gaan niet naar de banken maar naar de schatkist
 Huisbank BNG (de overheidsbank, aandeelhouder, afromen SKB automatisch, blok 

interne rekeningen) 
 ABN uitwijkvoorziening en beter in debet cards en internetkassa’s 
 Toegevoegde waarde van ideële bank????



Overige ontwikkelingen

 Schatkistbankieren is ingevoerd in 2013 en verwerkt in het statuut 2014-2015
 Derivatencontracten vereisen een collegebesluit, de raad wordt geïnformeerd
 Aanvalsplan woningbouw is verwerkt in het statuut (artikel 6); normencriteria in de 

nadere uitwerking van het statuut
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