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Raad 27 januari 2021 
Amendement is unaniem aangenomen. 

 

 

Amendement betreffende de Financiële Verordening 2021 

 

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 27 januari 2021, 

behandelend de actualisatie verordeningen artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet gemeente 

Renkum: 

 

Constaterende dat, 

 

1. het collegevoorstel, blijkens art. 15.2, betekent dat voor risico’s, verbonden aan het 

verstrekken van leningen, garanties en risicodragend kapitaal tot € 250.000,--, geen 

zekerheden worden bedongen; 

2. ook aan in die situaties dat het gaat om bedragen boven € 250.000,- slechts ‘indien 

mogelijk’ zekerheden bedongen zouden worden, 

 

Overwegende dat, 

 

• het bedingen van zekerheden bij elke verstrekking van leningen, garanties, risicodragend 

kapitaal van groot belang is voor de financiële positie van de gemeente en daarom 

noodzakelijk geacht wordt, ongeacht de hoogte van de lening, garantie of het risicodragend 

kapitaal; 

• het college voldoende uitvoeringsmogelijkheden dient te hebben om leningen, garanties en 

risicodragend kapitaal te verstrekken indien deze uit hoofde van de ‘publieke zaak’ zijn, 

Besluit Artikel 15 na het eerste lid als volgt te splitsen en te wijzigen: 

 

• 15.2  Bij het verstrekken van leningen, het verstrekken van garanties en het  

 verstrekken van risicodragend kapitaal bedingt het college altijd 

               zekerheden. 

• 15.3 Van de in het tweede lid genoemde zekerheden kan afgezien worden na  

 afstemming met de gemeenteraad. 

• 15.4.  Verstrekkingen vinden plaats uit hoofde van de “publieke taak” en,   

 voor zover deze verstrekkingen groter zijn dan € 250.000,--, aan vooraf  

 door de gemeenteraad goedgekeurde derde partijen.  

• 15.5.  Voor elke verstrekking aan derden dient vooraf advies van de    

 concerncontroller te worden ingewonnen over de financiële positie en de  

 kredietwaardigheid van de betreffende partij. 

• 15.3 e.v. tot vernummerd 15.6 e.v., 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

VVD                  GB              PRD           PvdA          Fractie Streefkerk        D66        CDA 

 

Het amendement is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 niet van handtekeningen 
voorzien. 
 


