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RAADSINFORMATIEBRIEF 

 
 
 
Geachte raadsleden/gemeenteraad, 
 
Inleiding/aanleiding 
De rekenkamercommissie (RKC) heeft op verzoek van de auditcommissie van uw 
gemeenteraad de garantstellingen van de gemeente Albrandswaard beoordeeld. De 
bevindingen en aanbevelingen van de RKC zijn besproken en mondeling door de RKC 
toegelicht in de auditcommissie van 20 mei 2014. In dit overleg is de wens geuit van 
de raad dat het college een schriftelijke reactie geeft op de aangedragen 
aanbevelingen vanuit dit onderzoek. Middels dit schrijven willen wij graag gehoor 
geven aan dit verzoek vanuit de auditcommissie. 
 
Kernboodschap 
Samenvattend zijn de aanbevelingen uit het onderzoek van de RKC de volgende: 
1. Strikte toepassing van de wettelijke en eigen regels voor het afgeven van 
garantstellingen en elk voornemen tot garantstelling aan de gemeenteraad ter 
besluitvorming voor te leggen. 
2. De gemeenteraad laat zich bij een verzoek tot garantstelling altijd informeren over 
het realiteitsgehalte van de business case of het exploitatieplan van de aanvrager. 
3. De gemeenteraad geeft alleen garanties af indien er een voldoende waardevast 
onderpand is waarop de gemeente aanspraak kan maken bij materialisatie van het 
risico. 
4. De RKC beveelt aan om ook (kleine)garantstellingen, die een andere vorm hebben 
dan borgstelling voor een lening, conform de afgesproken regels van het vigerende 
treasurystatuut, te verstrekken na goedkeuring van de gemeenteraad en hierbij uiterst 
terughoudend te zijn. Alleen als er sprake is van het niet kunnen behalen van 
maatschappelijke doelen die aansluiten bij het gemeentelijke beleid en indien er een 
goede onderbouwing is van de risico’s en opbrengsten, zou de gemeente dit soort 
garantstellingen pas moeten afgeven. 
5. In 2014 een geactualiseerde nota weerstandsvermogen door het college te laten 
opstellen inclusief een totaaloverzicht van alle garantstellingen met risicobeoordeling 
en deze aan de gemeenteraad toe te zenden. 
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Conclusies/Argumenten 
Het college van Albrandswaard kan zich vinden in de conclusies van de RKC omtrent 
dit onderzoek en neemt alle betreffende aanbevelingen over.  
 
Voor wat betreft de opmerkingen van de RKC over het niet kunnen achterhalen dat de 
gemeenteraad vooraf is geïnformeerd over een vijftal afgegeven garantstellingen (het 
geen op grond van artikel 169 GW verplicht is) noch dat de gemeenteraad is gevraagd 
om wensen en bedenkingen erover te uiten, kunnen wij melden dat voor de 
garantstelling van de eerstelijns zorg Portland op 22 juni 2004 een brief aan de 
gemeenteraad is gestuurd om haar wensen en/of bedenkingen te uiten. De 
gemeenteraad heeft daarop geen wensen en/of bedenkingen kenbaar gemaakt. 
 
Wij danken u voor de aangedragen aanbevelingen door de RKC en gaan zorg dragen 
voor verdere procesverbeteringen rondom dit onderwerp. 
 
Evaluatie/monitoring 
De evaluatie en monitoring laten we aansluiten met de reguliere P&C-cyclus. 
 
Onderliggende stuk 

- 37990 Onderzoeksbrief RKC d.d. 7 mei 2014. 
 
 
Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


