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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp: Raadsvoorstel Vaststelling 
aansturingsscenario BNG 
Albrandswaard 2017 

 Agendapunt: 
 

Commissie:  
 
 

e-mailadres opsteller: 
k.kolf@bar-organisatie.nl    

Portefeuillehouder: Graaff, van der 
H.J. 

Openbaar 

BBVnummer: 1256904 Raadsvoorstelnr: 1256907  

 

ONDERWERP 

Vaststelling aansturingsscenario BNG Albrandswaard 2017 

 

GEADVISEERDE BESLISSING 

1. Vast te stellen het aansturingsscenario achterbank voor de verbonden partij BNG.  

2. De instrumenten beoordelen jaarstukken, één accountanthouder en één vast financieel 

adviseur, eenduidige correspondentie processen en jaarlijkse risicoanalyse worden gebruikt 

om aan dit scenario invulling te geven. 

 

INLEIDING 

In april 2016 heeft de raad de Nota Verbonden Partijen (1074843) vastgesteld. Om de raad te 

ondersteunen in de sturing op verbonden partijen is er een Handleiding Verbonden Partijen opgesteld 

(1204370). Als uitvloeisel daarvan wordt voor iedere verbonden partij een advies opgesteld over welk 

aansturingsscenario het beste past. Dit advies is de uitkomst van het proces van positiebepaling 

waarbij de governance-scan/risicoscan van de verbonden partij besproken is door de accounthouder, 

portefeuillehouder en taakhouder(s). Het advies bevat de voorgestelde keuze voor het scenario en 

van passende instrumentarium. Met de keuze voor een scenario wordt de mate van betrokkenheid en 

aandacht voor de verbonden partij bepaald.  

 
  

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Vestigingsplaats Den Haag Naamloze vennootschap 

Deelnemende partijen 401 gemeenten 

Stemverhouding: 0,006 %  

Openbaar belang 

BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank 
draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de 
burger. Ze verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De 
klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, 
onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit 
maatschappelijke belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging. 
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Bestuurlijk belang 

Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van Aandeelhouders via portefeuillehouder Financiën. 

Actuele ontwikkelingen 

Gezien de aanhoudende economische onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te 
doen over de toekomstige winstverwachtingen. 

Financiële positie - Verbonden partij Financieel belang - gemeente 

 01-01-2016 31-12-2016 
Aandelenkapitaal (3.510 
aandelen/0,006% van 
totaal = balanswaarde) 

10.752 

Eigen vermogen 4.163.000.000 4.486.000.000 Leningen/garantstellingen  0 

Vreemd vermogen 145.317.000.000 149.483.000.000 Bijdrage gemeente 2018  0 

Resultaat 2016  369.000.000  

Risico's 

Verlaging van het dividend als gevolg van ontwikkelingen op de kapitaalmarkt (lage rentestand). 

Sturingscenario: Achterbank 

 

BEOOGD EFFECT 

De raad geeft optimaal sturing aan BNG en aan de maatschappelijke effecten (verstrekken van krediet 

tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden) die zij namens de 

deelnemende gemeenten nastreeft.  

 

ARGUMENTEN 

1.1. Sturing op de achterbank is voor de BNG de enige mogelijkheid 

 1.1.1. Als individuele gemeente hebben we geen invloed op de wijze en mate van  

  financiering door de BNG van (nieuwe) investeringen aan of onder garantie van 

  Nederlandse overheden. 

2.1. Deze instrumenten zijn effectief en efficiënt om sturing “achterbank” vorm te geven 

 2.1.1. De instrumenten beoordelen jaarstukken, één accountanthouder en één vast  

  financieel adviseur, eenduidige correspondentie processen en jaarlijkse risicoanalyse 

  worden gebruikt en cyclisch met de portefeuillehouder Financiën afgestemd als lid 

  van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van BNG, om aan dit scenario 

  invulling te geven. 

 2.1.2. De raad wordt via de jaarstukken (begroting en jaarrekening) in de paragraaf  

  Verbonden Partijen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en risico’s binnen 

  de BNG. 
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KANTTEKENINGEN 

1.1 Door sturing op de achterbank is onze invloed op het beleid van de BNG gering 

Door de onzekerheid over hun toekomstige inkomsten en verplichtingen blijven gemeenten, als 

kernklanten van de BNG, relatief terughoudend met nieuwe investeringen. De decentralisatie van 

taken van het rijk richting gemeenten is een van de redenen van die onzekerheid. Door die overdracht 

is de afhankelijkheid van inkomsten vanuit het rijk en het gemeentefonds namelijk toegenomen. Het 

afgelopen jaar was volgens de BNG wel sprake van een verbetering van de financiële positie van 

woningcorporaties. De beleidsmaatregelen die zijn ingezet naar aanleiding van de verhuurdersheffing 

hebben hun effect, maar hebben geleid tot minder investeringen in zowel nieuwbouw als bestaand 

bezit. In de zorgsector daalde de kredietaanvraag. Dat komt mede doordat het rijk zich deels heeft 

teruggetrokken uit die sector en financiële risico’s zoveel mogelijk bij de partijen zelf legt. Als 

individuele gemeente hebben we dus geen invloed op de wijze en mate van financiering door de BNG 

van (nieuwe) investeringen aan of onder garantie van Nederlandse overheden. 

Bovendien hebben we als individuele gemeente  slechts een zeer bescheiden deelname in het 

aandelenkapitaal van slechts 0,006% en daarmee geen zeggenschap op het beleid van de BNG. 

 

FINANCIËN 

Onze gemeente is geen financiële bijdrage verschuldigd aan BNG. In plaats daarvan ontvangen we 

op basis van ons aandelenkapitaal (3.510 aandelen, zijnde een zeer geringe 0,006% van het totale 

aandelenpakket) een jaarlijks bescheiden dividend. Over de afgelopen drie jaar bedraagt de jaarlijkse 

dividendopbrengst gemiddeld afgerond €  3.500. 

   

 

BIJLAGEN 

1. Raadsbesluit aansturingscenario BNG (1257385) 

2. Governance-scan BNG (1257201) 
 
 
Poortugaal, 29 augustus 2017 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de loco - secretaris, de burgemeester, 

 

  

Dick Mol drs. Hans-Christoph Wagner 
 


