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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 05 
Zaaknummer: 2018-000532 
 
Onderwerp 
Glasvezel Tijvoort 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
16 januari 2018 30 januari 2018   

 
Aan de gemeenteraad, 
 
Voorstel 

1. Het aanleggen van glasvezel op Tijvoort aanmerken als een publieke zaak; 
2. In te stemmen met het verstrekken van een geldlening aan Stichting Ons Tijvoort van  

€ 225.000,00; 
3. In te stemmen met de concept geldleningsovereenkomst. 

 
Inleiding 
Stichting Ons Tijvoort wil voor haar deelnemers een snelle internetverbinding realiseren. Er ligt nu 
een voorstel om in te stemmen met het voorstel van Midden Brabant Glas. De Stichting Ons Tijvoort 
vraagt de gemeente om een kortlopende geldlening zodat de kosten van de aanleg van glasvezel op 
het bedrijventerrein Tijvoort betaald kan worden. 
 
Argumenten 
 
1.1  Uitvoering geven aan het Bestuursakkoord en het Collegeprogramma.  
 
In het bestuursakkoord gemeente Goirle 2014-2018 staat op bladzijde 9 punt 12 het volgende: 
"Voor bedrijven en inwoners is een goede en snelle internetverbinding cruciaal. Glasvezelverbinding 
biedt dat. Investeringen van netwerkbedrijven zijn echter afhankelijk van het aantal aanvragen van 
glasvezelverbindingen. De gemeente zet daarom een programma op om, indien mogelijk, in de hele 
gemeente glasvezel uit te kunnen rollen. De gemeente faciliteert voor bedrijventerreinen en 
buitengebied het oprichten van een ondernemersfonds voor glasvezel bij een gedragen verzoek van 
ondernemers. De bijbetaling van glasvezel wordt geheven via de aanslag OZB door de gebruikers". 
Door het College van Burgemeester en wethouders is deze passage in het college programma 2014-
2018 als volgt opgenomen: zie bladzijde 15 punt 4.12 infrastructuur en ruimtelijk beheer: 
 
Wat is onze ambitie? 
Net zo goed als een goede verkeersontsluiting van grote economische waarde is, denken wij ook dat 
onze digitale infrastructuur (glasvezel, wifi, etc.) steeds belangrijker wordt voor onze lokale 
economie. Zo groeit belang van glasvezel, vooral voor bedrijven en huishoudens die nieuwe (digitale) 
producten (bv. domotica) afnemen; de wifi-spots beschouwen we als een extra pluspunt voor de 
aantrekkelijkheid van ons centrum.  
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Nieuwe technieken (zoals 4G) dragen bij aan de digitale infrastructuur in onze gemeente. 
Randvoorwaarde daarbij is uiteraard een goed mobiel bereik. 
 
Welke doelen streven wij na? 
Aan het einde van de bestuursperiode is breedbandinternet ( al dan niet via glasvezel, wifi of andere 
nieuwe technieken) beschikbaar op ten minste 90% van alle adressen in onze gemeente. 
 
1.2  Aansluiten bij burgerinitiatief om bedrijventerreinen en buitengebieden te voorzien van 
glasvezel.  
 
In 2015 is er samen met Kempenglas een onderzoek ingesteld voor een burger initiatief om in de 
vorm van een coöperatie, glasvezel aan te leggen in de buitengebieden en bedrijventerreinen. 
In het buitengebied van Riel en het bedrijventerrein Veertels is door de coöperatie GilzeRijen, waar 
Goirle ondervalt ) in juli 2017 glasvezel  aangelegd.  
Voor het buitengebied Goirle is de verwachting dat begin 2018 ook daar door de coöperatie glasvezel  
wordt aangelegd. Hiervoor is de deelname van het bedrijventerrein van cruciaal belang om 
voldioende massa te hebben om de aanleg exploitabel te maken. 
 
1.3.  Snel internet.  
 
Na regelmatig overleg  is er het volgende tot stand gekomen bij de leverancier Midden-Brabant Glas: 
·         Zakelijke aansluiting (met SLA); 
·         Zakelijke Fair Use 100Mb internet (met SLA). 
 
Kanttekeningen 
 
1.1  Publiek belang.  
 
Op grond van artikel 2 lid 1 van de Wet Financiering decentrale overheden (Wet fido) mag de 
gemeente alleen geldleningen dan wel garanties verstrekken ten behoeve van de uitoefening van de 
publieke zaak.  
In ons Treasurystatuut is op basis van dit artikel het volgende opgenomen. 
Artikel 3 van ons Treasurystatuut luidt als volgt: 

1. De gemeente mag leningen of garanties uitsluitend verstrekken uit hoofde van de ‘publieke 
taak’; de gemeenteraad bepaalt de publieke taak. Vooraf dient advies te worden gevraagd 
aan de afdeling Ondersteuning over de financiële positie en kredietwaardigheid van de 
betreffende partij. Indien mogelijk worden zekerheden of garanties geëist. 

 
Bij het verstrekken van een geldlening dan wel gemeentegarantie/borgstelling dient Financiën de 
financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij te beoordelen. 
Cluster Financiën dient daartoe te beschikken over alle relevantie financiële stukken zoals: 

• De laatste vastgestelde jaarrekening met de daarbij behorende verklaring van de 
accountant; 

• Alle lopende verplichtingen; 
• Alle inkomsten;  
• En overige relevantie bescheiden. 
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De aanleg van glasvezel is vanwege het aantrekkelijk houden van het bedrijventerrein voor de lange 
termijn van cruciaal belang. Daarom is dat aspect ook opgenomen in het bestuursakkoord. Ondanks 
het ontbreken van een wettelijke plicht om een breedbandvoorziening aan te leggen, wordt deze 
voorziening als een eerstelijnsvoorziening en publieke taak beschouwd. 
Een lening of garantstelling valt dan  binnen de regels van het Treasurystatuut. De te verstrekken 
lening of bancaire lening zal bovendien volgens de regels die daarvoor van toepassing zijn, 
marktconform plaatsvinden. Ook wordt toepassing gegeven aan de Europese AGV (Algemene 
Groepsvrijstellings Verordening) en is het netwerk een "open netwerk". Dit laatste houdt in dat alle 
aanbieders van breedbanddiensten onder gelijke condities hun diensten over het netwerk moeten 
kunnen leveren. Voor de consumenten en bedrijven die diensten afnemen betekent dit 
keuzevrijheid. 
 
1.2  Verstrekken van garantie dan wel een geldlening.  
 
De gemeente kan op twee manieren financiële medewerking geven: 

a. Financiering/lening verstrekken; 
b. Een garantie verstrekken. 

  
Risico voor de gemeente 
De gemeente loopt bij beide vormen een financieel risico. Er bestaat immers de mogelijkheid dat de 
marktpartij niet meer volledig kan voldoen aan haar betalingsverplichting. 
 
De gemeente kiest voor het verstrekken van een geldlening mede gelet  op het gegeven dat de 
aflossing en de rente wordt verrekend via de bevoorschotting van de BIZ. 
In bijlage 1 zijn de voordelen en nadelen opgenomen van het verstrekken van een garantie dan wel 
het rechtstreeks verstrekken van, in dit geval, een kortlopende geldlening. 
 
Financiën 
Voor de totale werkzaamheden worden de kosten geraamd op € 360.000,00. 
Men vraagt aan de gemeente Goirle een kortlopende lening van € 225.000,00 zodat de aanleg 
betaald kan worden. 
 
De Stichting wil het bedrag van € 225.000,00 aflossen in 2019 tot en met 2021 en dat is jaarlijks 
€ 75.000,00. Het voorstel is om de aflossing te verrekenen via dezelfde methode als de 
voorschotverstrekking. 
Het te hanteren rentepercentage  voor derden is in Goirle bepaald op 4% en dat is een 
marktconforme rente zodat hier geen sprake is van staatssteun. 
Ook de te betalen rente wordt verrekend met de voorschotbetaling. 
 
Baten/lasten  
De renteopbrengsten zijn voldoende om de rentelasten te dekken. 
Het risico wordt beperkt geschat omdat de aflossing en de te betalen rente wordt verrekend met het 
voorschot in het kader van de BIZ. 
 
Samenwerking 
Niet van toepassing. 
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Communicatie 
Na het besluit van de gemeenteraad wordt de Stichting Ons Tijvoort geïnformeerd over het besluit. 
 
Vervolg 
Het te verstrekken bedrag wordt beschikbaar gesteld als de Stichting Ons Tijvoort daarom verzoekt. 
 
Bijlagen 
Concept geldleningsovereenkomst. 
 
 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2018; 
 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
 
b e s l u i t : 
 
 
 

1. Dat het aanleggen van glasvezel een publiek belang dient; 
2. In stemmen met het verstrekken van een geldlening aan Stichting Ons Tijvoort van  

€ 225.000,00; 
3. In te stemmen met de bijgevoegde concept geldleningsovereenkomst'; 
4. Het besluit te verwerken in de begroting 2018 conform de bijgevoegde begrotingswijziging 

2018; 
 
 

 
 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 30 januari 2018. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
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Bijlage 1: Voor- en nadelen verstrekken garantie/ geldlening  
 
Risico voor de gemeente: 
De gemeente loopt bij beide vormen een financieel risico. Er bestaat immers de mogelijkheid dat de 
marktpartij niet meer volledig kan voldoen aan haar betalingsverplichting. 
 
Ad a. Lening verstrekken 
 
Voordelen financiering/ leningverstrekken 
 
De gemeente heeft veel grip op een verstrekte lening 
Op het moment dat de gemeente zelf een financiering verstrekt, heeft zij in vergelijking met het 
afgeven van een garantie/borgstelling meer mogelijkheden om grip te houden op het project en de 
besteding van de financiering. Ook kan de gemeente voorwaarden stellen omtrent de lening. 
Zoals direct de aflossing en rente inhouden op de BIZ-afdracht. 
 
De gemeente heeft op dit moment voldoende liquiditeit en kan voor de lening een rente vragen van 
circa 4%, op dit moment krijgen wij voor ons geld 0,10% 
 
Nadelen financiering/ lening verstrekken 
 
On-balance vs. off-balance 
Een financiering staat op de balans van de gemeente. Indien de gemeente zelf een financiering moet 
aantrekken om deze financiering te kunnen verstrekken, zorgt dit voor balansverlegging en minder 
gunstige financieringsratio’s. 
 
Cash outflow 
In beginsel is er met het verstrekken van een lening een uitgaande kasstroom wat de liquiditeit van 
de gemeente beïnvloedt.  
 
Ad b. Garantie/borgstelling 
 
Voordelen: 
On-balance vs. off-balance 
Een veelgebruikt argument om voor een garantie te kiezen is dat deze off-balance is. Met andere 
woorden: deze komt niet terug op de balans van de gemeente1 . Hierdoor zorgt de garantie niet voor 
druk op de verschillende financiële ratio’s.  
 
Cash outflow 
Een andere reden om voor een garantie te kiezen is dat hier in beginsel geen uitgaande kasstroom 
mee gemoeid is. De garantie is een schriftelijke verklaring waarin de gemeente aangeeft garant te 
staan voor een bepaalde financiering. Er hoeft in eerste instantie geen geld te worden verstrekt, iets 
dat bij het verstrekken van een financiering wel het geval is. Echter, op het moment dat een garantie 
wordt ingeroepen, dient de gemeente wel per direct het bedrag waarvoor zij garant staat te betalen. 
 
 

http://www.eymontesquieu.com/gemeente-als-bank-financiering-vs-garantie/#fn1
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Nadelen: 
Beperkte grip op de verstrekte steun of de doelstellingen van publieke taak ook gehaald worden. 
Bij een garantie heeft de gemeente beperkte mogelijkheden om in te grijpen, omdat de geldgever 
dan aan zet is. 
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