
Voorlegger raadsvoorstel “Slim opgewekt duurzaamheidsfonds B.V.”.   

Onderwerp/dictum  en beoogd effect Slim opgewekt Duurzaamheidsfonds B.V. goed te keuren als derde 
partij waaraan een lening verstrekt mag worden (artikel 15 lid 4 van de 
Financiële verordening).

Commissie Leefomgeving 10 januari 2017
Raadsvergadering 25 januari 2017
Datum voorstel 8 december 2016
Contactpersoon Griffie Joyce le Comte
Ambtelijke organisatie a.haven@renkum.nl / 026-3348
College (portefeuillehouder) Wethouder Verstand
Type voorstel:
O Kaderstellend
X Budgetrecht (goedkeuring i.k.v. Financiële verordening)
O Verordenend
O Controlerend 
O Evaluatie
O Oriënterend bespreken
O Richting aangevend
O Consulterend (alleen in commissie)
O Vaststellen 
O Overig (informerend)
Rijp voor behandeling Ja Nee 
Tijdig aangeleverd x
Leesbaar/begrijpelijk x
Helder dictum x
Alternatieven x
Evt. wijzigingen zichtbaar aangegeven x
Integraliteit/kader x
Zijn in het voorstel de volgende aspecten van toepassing? Ja Nee

Zijn doelen en/of effecten beschreven X 

Financiële consequenties                                                    X 

Inspraak X

Beroep/bezwaar, zienswijzen                                         X

Openbaar X 

Duurzaamheidsaspecten X 

Wmo  X 

Besturingsfilosofie X 

Begrotingskader:        

Programmanaam Programma 3 Milieu, klimaat en duurzaamheid 

nummer  3b Energie en klimaat

Wettelijk en overig kader

Coalitieakkoord (vastgesteld april 2014) Pag. 5:
De noodzaak om in het beleid meer nadruk te leggen op 
duurzaamheid wordt inmiddels door iedereen onderschreven. Dat 
vraagt om verdere integratie van duurzaamheidprincipes in vrijwel alle 
beleidsvelden.

Pag. 19:
Duurzaamheid is een leidend begrip bij beleidsontwikkeling en 
-uitvoering. De gemeente Renkum is zich bewust van de 
voorbeeldfunctie, die zij heeft tegenover haar inwoners op dit gebied. 
Het streven is dat de gemeente Renkum op termijn een klimaat 
neutrale gemeente wordt.

Pag. 22:
Toepassen van de duurzaamheidcriteria, die de gemeente Renkum 
hanteert voor de eigen organisatie, in de selecties voor het 
gemeentelijk inkoopbeleid;

Begroting 2017 Duurzaamheid is een leidend principe. De stimulans is ook bedoeld 
om te komen tot een circulaire economie, waarbij zoveel als mogelijk 
afvalstoffen weer als gelijkwaardige grondstof in de economie terug 
komt.
Ondanks zeer beperkte financiële middelen formuleren we ambitieuze 
doelstellingen, die wij alleen gezamenlijk met inwoners, bedrijven en 
andere overheden kunnen bereiken.

Visies

Wetten

mailto:a.haven@renkum.nl


Verordeningen Financiële verordening gemeente Renkum

Overige

Beleidsvrijheid en raadsbevoegdheid

Is er een wettelijke verplichting In onze Financiële verordening staat in artikel 15 lid 4:
Bij het verstrekken van leningen, het verstrekken van garanties en het 
verstrekken van risicodragend kapitaal bedingt het college indien 
mogelijk zekerheden.
Verstrekkingen vinden uitsluitend plaats uit hoofde van de "publieke 
taak" en aan door de gemeenteraad goedgekeurde derde partijen, 
waarbij vooraf advies van de concerncontroller wordt ingewonnen 
over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende 
partij.

Betreft het een raadsbevoegdheid De raad is in dit geval het bevoegde orgaan om de goedkeuring al 
dan niet te geven.
U heeft in de Financiële verordening het volgende vastgesteld, 
hetgeen mede bepalend is voor de beleidsruimte die u heeft:

- dat bij het verstrekken van leningen, het verstrekken van 
garanties en het verstrekken van risicodragend kapitaal het 
college indien mogelijk zekerheden bedingt.

- dat verstrekkingen uitsluitend plaatsvinden uit hoofde van de 
"publieke taak";

- dat verstrekkingen uitsluitend plaatsvinden aan door de 
gemeenteraad goedgekeurde derde partijen;

- dat vooraf advies van de concerncontroller wordt 
ingewonnen over de financiële positie en de 
kredietwaardigheid van de betreffende partij.

Zijn alternatieven mogelijk Het voorstel noemt twee alternatieven wanneer de raad besluit de 
partij niet goed te keuren.

Rapportages aan de raad

Burgerparticipatie

Draagvlak Bij de schoolbesturen is er draagvlak voor het verduurzamen van het 
gebouw.

Procesgeschiedenis
Eerder behandeld door de 
raad en/of commissie?

- Raadsbrief september 2016 waarin de raad de gelegenheid werd geboden om 
wensen en bedenkingen in te dienen.

- Op 15 november 2016 reactie van college op de wensen en bedenkingen.
- Tijdens de raadsvergadering van 30 november 2016 is in een besloten deel 

gesproken over dit onderwerp. Het verslag van dit besloten gedeelte van de 
raadsvergadering ligt bij de griffie ter inzage.

Relevante informatie
Websites http://www.slimopgewekt.nl/

Aandachtspunten
- De raad wordt gevraagd zijn goedkeuring te geven voor de betrokken partij 

conform de Financiële verordening. Het gaat om de ‘derde partij’ waar de raad 
goedkeuring aan moet geven. 

- Het besluit  wat betreft het daadwerkelijk verstrekken van de lening, is echter 
niet aan goedkeuring van de raad onderhevig gemaakt.

- Het college is het bevoegde orgaan om privaatrechtelijke handelingen te 
verrichten (art 160 Gemeentewet). 

Advies Agendacommissie

Het voorstel is rijp voor behandeling op grond van de door u gestelde criteria.
Advies commissie  Bedrijvigheid 11 januari 2017:

Besluit raad 25 januari 2017:
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