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Reden informatieverstrekking Laten weten dat onze Gr de Marrekrite via onze gemeente een 
lening wil aangaan 
 
 

Collegebesluit 

1. een lening te verstrekken van 4 miljoen tegen 2,1% (peildatum 09-05-2022) voor de duur van 
30 jaar aan de GR de Marrekrite. 

2. de overeenkomsten met de BNG voor het aangaan van een langlopende geldlening hiervoor 
te bekrachtigen. 

3. de raad via actieve info te informeren. 

 

Inleiding: 
De gemeente SWF neemt deel in de recreatieschap Marrekrite (de Marrekrite). De Marrekrite is 
een gemeenschappelijke regeling voor aanleg en onderhoud van recreatieve voorzieningen op 
water en land. De afgelopen jaren was de omvang van de werkzaamheden en investeringen 
dusdanig dat het banksaldo van de Marrekrite voldoende was. De komende jaren staan er een 
aantal grootschalige investeringen op de planning. De liquide middelen om deze investeringen te 
financieren zijn niet toereikend. De Marrekrite wil om die reden een lening aantrekken. Onze 
gemeente is gevraagd als grootste deelnemende gemeente om dit voor de Marrekrite in orde te 
maken. 
 
Doel: 
Het onder zo gunstig mogelijke condities verstrekken van een geldlening om te voorzien in de 
financieringsbehoefte van de Marrekrite. En hierin te voorzien door zelf een lening aan te 
trekken. 
 
Argumenten: 
De Marrekrite wil de komende jaren grootschalige werkzaamheden uitvoeren. Hiervoor heeft zij 
voldoende liquide middelen nodig. Het banksaldo is hiervoor niet toereikend. Om toch de 
werkzaamheden uit te kunnen voeren wil de Marrekrite een lening aantrekken.  
 
De belangrijkste reden dat onze gemeente is gevraagd om een lening aan de Marrekrite te 
verstrekken is omdat de Marrekrite niet aan bepaalde voorwaarden voldoet hierdoor kan de 
Marrekrite niet bij alle gewenste banken en meerdere banken een lening kan krijgen. Hiermee 
hebben zij tevens ook niet de garantie dat zij onder de meest gunstige voorwaarden kunnen 
lenen. Om die reden vragen zij een lening bij onze gemeente. De Marrekrite wil de lening graag 
onder de meest gunstige voorwaarden aangaan en daarmee aan de voorwaarden voldoen die er 
normaal net als een gemeente ook voor een Gemeenschappelijke regeling gelden (namelijk het 
opvragen van meerdere offertes). 
 



 

Omdat de gemeente deelnemer is in de gemeenschappelijk regeling is het ook voor de gemeente 
van belang dat de voorwaarden voor de lening zo gunstig mogelijk zijn. 
 
Conform ons Treasurystatuut mag de gemeente een lening verstrekken aan een derde partij als 
dit een publiek belang dient. Het aanleggen en onderhouden van recreatieve voorzieningen is een 
publieke taak voor de gemeente. Deze taak is uitbesteedt aan de Marrekrite. 
  
De gewenste lening bedraagt €4 miljoen, heeft een looptijd van 30 jaar en wordt lineair afgelost. 
Rente percentage bedraagt indicatief 1,8% (datum 21 april 2022). De rente wordt definitief bij 
het afsluiten van de lening. 
 
Om de lening te kunnen vertrekken wil de gemeente zelf een lening aangaan. Hiertoe zal de 
gemeente 2 banken en 4 geldverstrekkers vragen om een offerte. De voorwaarden van de lening 
worden 1 op 1 doorgezet naar de Marrekrite. Conform het Treasurystatuut is het College bevoegd 
om te besluiten over zowel het verstrekken als het aangaan van een lening.  
 
Alternatieven: 
De lening niet verstrekken. Dit kan tot twee situaties leiden. Ofwel de Marrekrite heeft 
onvoldoende liquiditeit voor de gewenste investeringen en moet investeringen uitstellen 
waardoor er een achterstand in het onderhoud kan ontstaan. Ofwel de Marrekrite gaat zelf een 
lening aantrekken. Dit zal dan mogelijk tegen minder gunstige voorwaarden zijn. Het risico 
bestaat in dat geval dat de bijdragen van de deelnemende gemeenten aan de 
gemeenschappelijke regeling onvoldoende zijn om deze kosten te dekken waardoor een 
aanvullende bijdrage nodig is. 
 
Risico’s: 
De Marrekrite is een gemeenschappelijk regeling. Mocht de Marrekrit niet in staat zijn om aan 
haar aflossingsverplichting te voldoen dan moeten de deelnemende gemeente zorgen voor 
voldoende middelen zodat dit toch gerealiseerd wordt. Het risico van het verstrekken van de 
lening aan de Marrekrite is hiermee beperkt en de invloed op ons weerstandsvermogen klein. 
Door de Marrekrite nu wel een lening te vertrekken kunnen ze ook eerder investeren. Langer 
wachten met de nodige investeringen kan ook leiden tot hogere investeringsuitgaven, door meer 
onderhoudskosten en hogere prijzen. 
 
Wettelijke basis: 

- Conform het mandaatbesluit is het College bevoegd tot het aantrekken en verstrekken 
van de geldlening 

- Conform het Treasurystatuut is de treasurer verantwoordelijk voor het aantrekken van 
geldleningen  

- Met het aantrekken van de geldlening wordt voldaan aan de wet fido. 
 
Financiële aspecten/gevolgen: 
Omdat onze gemeente in een gemeenschappelijke regeling zit is het risico op niet terugbetalen 
van de lening zeer klein. Alle deelnemers staan garant voor de uitgaven die de Marrekrite doet. 
Dus zullen ook moeten bijdragen mochten er problemen zijn. De aflossings en rentelasten die wij 
voor deze lening betalen worden 1 op 1 aan de Marrekrite gedurende de looptijd in rekening 
gebracht. Daarnaast is het zo dat mocht het onze gemeente verhoudingsgewijs veel geld kosten 
om dit voor hun uit te voeren dat hiervoor alsnog een vergoeding in rekening kan worden 
gebracht. 
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