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_________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
De kwijtschelding van de nog openstaande lening aan de Stichting Sociaal Culturele Accommodaties 
(hierna: SCAG).  
 
Inleiding 
De gemeente Goirle heeft via besluiten van de gemeenteraad op 28 mei 2009 en 15 juni 2010 
renteloze geldleningen aan SCAG verstrekt. Deze leningen zijn nog niet afbetaald. Op verzoek van 
uw raad (zie bijlage) heeft het college het restant van de lening nu kwijtgescholden.  
 
Informatie 
De gemeente Goirle heeft aan SCAG via besluiten van de gemeenteraad op 28 mei 2009 en 15 juni 
2010 renteloze geldleningen verstrekt tot een bedrag van in totaal € 246.801,00. 
Met een besluit van de gemeenteraad op 10 december 2013 heeft de gemeente de nader 
vastgelegde inventaris van SCAG overgenomen tegen de boekwaarde per 1 januari 2014 van  
€ 43.382,00. Deze boekwaarde is in mindering gebracht op de geldleningen. 
In hetzelfde besluit werden de oorspronkelijke leningen ontbonden en werd een nieuwe lening 
overeenkomst aangegaan van € 203.419,00, aflosbaar in 10 jaar en renteloos gedurende haar 
looptijd. 
Op deze nieuwe lening overeenkomst werden 13 termijnen van € 1.695,00 ofwel € 22.035,00 
afgelost. De aflossingsverplichting van € 1.695,00 per maand wordt al jaren opgeschort wegens een 
voortdurende slechte financiële positie, waardoor de stichting niet aan haar 
aflossingsverplichtingen kan voldoen. Voor de gemeente resteert een vordering van € 181.384,00.  
 
Tijdens de begrotingsbehandeling 2019 is door de raad een amendement aangenomen dat heeft 
geleid tot beslispunt 2 van het besluit met de volgende tekst: “Het schuldrestant van de lening aan 
SCAG kwijt te schelden indien het juridisch mogelijk is en daarvoor eenmalig € 181.384,00 ten laste 
te brengen van de Algemene Weerstandsreserve”. 
Om erachter te komen of kwijtschelding van de lening juridisch mogelijk is en of kwijtschelding van 
de lening zou kunnen leden tot staatssteun, is A.K.D. N.V. om advies gevraagd. Uit het advies van 
deze advocatenpraktijk en de specifieke situatie van SCAG kan worden afgeleid dat geen sprake is 
van staatssteun. Het betreffende advies is op 26 februari 2019 door middel van de beantwoording 
van schriftelijk gestelde vragen, samengevat, ter kennis van de raad gebracht.  
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Vervolg 
In de jaarrekening 2019 van de gemeente is door de accountant voor de pro resto vordering van  
€ 181.384,00 een voorziening voor oninbaarheid ten laste van de Algemene Weerstandsreserve 
getroffen. Gelet op de reeds getroffen voorziening voor oninbaarheid in de jaarrekening 2019 zijn 
aan de kwijtschelding geen financiële lasten meer verbonden. 
 
Communicatie 
Het bestuur van SCAG is per brief op de hoogte gesteld van de kwijtschelding. 

 
Bijlagen 
1. Amendement PvdA, aanvaard tijdens raadsvergadering bij begroting d.d. 6 november 2018 
2. Beantwoording schriftelijk gestelde vragen VVD d.d. 26 februari 2019 
________________________________________________________________________________ 


