
 

 

 
   

 

Raadsvoorstel  
 
 
Zaaknummer:   34837 
Datum vergadering:  16 april 2019 
Datum voorstel:  12 maart 2019 
Nummer:    A  
Onderwerp:   Garantstelling voetbalvereniging KOSC 
 
Voorgesteld raadsbesluit 

 Wij stellen uw raad voor in te stemmen met het ontwerpbesluit van het college om een garantstelling 
te verlenen aan voetbalvereniging KOSC voor een bedrag van €102.500 en geen wensen en 
bedenkingen in te dienen. 

 
 
Samenvatting van het voorstel 
Voetbalvereniging KOSC uit Ootmarsum heeft de gemeente gevraagd om garant te staan voor een 
geldlening. Het college heeft een voorgenomen besluit genomen een garantstelling te verlenen voor een 
bedrag van €102.500. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het ontwerpbesluit van het college en 
geen wensen en bedenkingen in te dienen. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Een deel van het geld voor deze investering brengt KOSC zelf in (€126.140). Om de investering te 
financieren zijn naast de eigen inbreng twee geldleningen nodig van in totaal €250.000. Dit bedrag is op te 
splitsen in €45.000 voor een investering in duurzaamheid en €205.000 aan overige investeringskosten. 
Stichting Waarborgfonds Sport staat 100% garant voor de duurzaamheidslening en 50% voor de lening voor 
overige investeringskosten. De gemeente Dinkelland wordt gevraagd om garant te staan voor de overige 50% 
van deze overige investeringskosten, het gaat hierbij om een bedrag van €102.500. 
 
De raad van de gemeente Dinkelland heeft het recht om zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken met 
betrekking tot deze garantstelling. 
 
Beoogd resultaat van te nemen voorstel 
Voetbalvereniging KOSC uit Ootmarsum in staat te stellen om de verbouwing/uitbreiding van de kantine te 
realiseren. In het Maatschappelijk Effecten Plan van de gemeente Dinkelland staat beschreven dat de 
aantrekkelijkheid van onze kernen voor een groot deel bepaald wordt door de aanwezigheid van voldoende 
en kwalitatief goede onderwijs- en sportvoorzieningen. Op dit speerpunt wil de gemeente Dinkelland dan ook 
inzetten. Daarnaast is de ambitie uitgesproken om te investeren in sport en bewegen omdat sport en 
bewegen een gezondere leefstijl ondersteunen en zorgen voor meer sociale contacten. 
 
Argumentatie 
Beoordeling aanvraag garantstelling 
Het verzoek van KOSC is getoetst aan de hand van de Nota geldleningen en garantstelling gemeente 
Dinkelland. Deze nota, die u als bijlage aantreft, is in december 2010 vastgesteld door de gemeenteraad. In 
de nota staan de volgende punten waaraan het verzoek van KOSC getoetst is: 
 
1. Kring van rechthebbenden 

 Garanties worden alleen verstrekt aan maatschappelijke organisaties op het gebied van sport, welzijn, 
zorg en opvang, volksgezondheid, onderwijs, kunst en cultuur. 

 Organisaties mogen geen winstoogmerk hebben. 

 Organisaties mogen geen besloten karakter en geen politieke of religieuze doelstelling hebben. 

 Organisaties dienen rechtspersoonlijkheid te bezitten en moeten in de gemeente Dinkelland zijn 
gevestigd. 

 
KOSC voldoet als sportvereniging aan alle criteria binnen de categorie kring van rechthebbenden. Ze 
hebben geen winstoogmerk, geen besloten karakter en politieke of religieuze doelstelling en zijn gevestigd in 
de gemeente Dinkelland. 
 
2. Inhoudelijke criteria 

 



 

 

 De te financieren zaken moeten nodig zijn in het kader van de uitvoering van een publieke taak in de 
gemeente Dinkelland. Dat wil zeggen dat ze moeten passen binnen en bijdragen aan het gemeentelijk 
beleid en het openbaar belang. Bovendien moet er met de financiering een voor de gemeente 
relevant maatschappelijk doel worden gediend. 

 De te financieren zaken moeten essentieel zijn voor het voortbestaan of het in voldoende mate 
kunnen functioneren van de aanvrager. 

 De te financieren zaken moeten in overwegende mate ten goede komen aan de inwoners van de 
gemeente Dinkelland. 

 De zaken zijn zonder gemeentelijke borgstelling niet te realiseren. Eerst dient zelfwerkzaamheid, 
eigen middelen, subsidiegelden en middelen van sponsoren, etc, door de aanvrager te worden benut. 

 Garantstellingen worden alleen verstrekt als er naar oordeel van de gemeente voldoende zekerheden 
door de aanvrager overlegd kunnen worden. 

 
Met een brief, die te vinden is in de bijlage, toont KOSC aan dat er met de financiering een voor de 
gemeente relevant maatschappelijk doel wordt gediend. Ze zijn namelijk een vereniging die breed verankerd 
is in de Ootmarsumse samenleving en ze stellen geen minimum eisen aan deelname, iedereen is welkom. 
De Ootmarsumse Lopers Club en de klootschietverenigingen mogen gebruik maken van hun complex en 
vergaderfaciliteiten en ook basisscholen en buitenschoolse opvangen maken regelmatig gebruik van het 
complex voor sport- en spelactiviteiten. Alle partijen waarvoor de verbouwing/uitbreiding van de kantine ook 
van belang is worden genoemd in de brief van KOSC. Voor wat betreft de zekerheid is het een optie om een 
2e hypotheekrecht te vestigen. Echter is dit een schijnzekerheid omdat we achter in de rij aansluiten. 
 
3. Financiële criteria 

 Een rentevoordeel is onvoldoende reden voor verstrekking van een garantie. 

 De financiële positie en prognoses van de aanvrager moeten zodanig zijn dat de rente en aflossing 
betaald kunnen blijven worden. 

 Gemeentegarantie is niet mogelijk indien voor het gehele bedrag een beroep kan worden gedaan op 
een waarborgfonds. 

 De totale garantstelling (van alle betrokken partijen) mag niet meer bedragen dan 50% van het te 
financieren bedrag. 

 
De rente + afschrijvingslasten voor KOSC zullen stijgen met een bedrag van €20.000. Dit bedrag zal door 
KOSC gedekt worden door een voordeel op energiekosten als gevolg van duurzaamheidsmaatregelen, de 
verhoging van contributie, een stijging van de kantineprijzen en een nieuw sponsorcontract. Een overzicht 
met de exacte bedragen voor dekking is te vinden in de bijlage. 
 
Er kan niet voor het gehele bedrag een beroep gedaan worden op Stichting Waarborgfonds Sport. Deze wil 
garant staan voor 50% van het eerder genoemde bedrag van €205.000. Er wordt aan de gemeente 
Dinkelland een garantstelling gevraagd voor de andere 50% van het bedrag. Dit betekent wel dat de totale 
garantstelling meer dan 50% van het te financieren bedrag bedraagt. Wij stellen u voor om in deze kwestie 
af te wijken van de voorwaarde in de nota garantstellingen aangezien KOSC niet 50% van het te financieren 
bedrag zelf op kan brengen. De nota biedt hiervoor de mogelijkheid. 
 
4. Overige criteria en uitgangsputen 

 De aanvrager moet instemmen met een aantal voorwaarden, zoals het geven van toestemming aan 
de gemeente voor een aantal juridische handelingen, zoals een statutenwijziging of een wijziging in de 
bestemming van het onderpand. 

 De aanvrager verstrekt periodiek informatie aan het college, welke nodig zijn voor de beoordeling van 
het financiële beheer van de aanvrager. 

 De aanvrager is verplicht om aan door burgemeester en wethouders aan te wijzen personen inzage te 
geven in alle boeken en bescheiden en volledige medewerking te verlenen aan maatregelen, welke 
voor een goede controle op het financieel beheer en een goede administratie nodig zullen zijn. 

 In zeer bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van het college, waarbij de afwijzing van een 
verzoek krachtens deze regeling of de toepassing van bepalingen in deze regeling tot onbillijkheden 
van overwegende aard zou leiden, kan het college ten gunste van de aanvrager van deze regeling 
afwijken. 

Het college kan (periodiek) inzage krijgen in de boeken en bescheiden zodat gecontroleerd kan worden of 
KOSC zich aan de gemaakte afspraken houdt. 
 
Financiele paragraaf 
KOSC trekt in totaal voor € 250.000,-- aan geldleningen aan. Deze worden afgelost in 20 jaar. De leningen 
worden aangegaan tegen 3% rente. De totale extra jaarlast voor KOSC bedraagt daarmee in het eerste jaar 



 

 

€ 20.000,--. 
 
De nota geldleningen en garantstellingen geeft aan dat nagegaan moet worden of de aanvrager in staat is 
om rente en aflossing te betalen. Dit is gedaan met de volgende conclusie: 
 
De stijging wordt als volgt gedekt: 

 een voordeel op energiekosten als gevolg van duurzaamheidsmaatregelen €4.000 

 de verhoging van contributie €7.600 

 een stijging van de kantineprijzen €4.500 

 een nieuw sponsorcontract €2.500 

 overige mutaties €1.400 
 
Een overzicht met de exacte bedragen voor dekking is te vinden in de bijlage. 
 
BTW en nieuwe subsidieregeling sport 
Voor investeringen en exploitatiekosten ten behoeve van sportvoorzieningen, vervalt met ingang van 1 
januari 2019 de mogelijkheid van aftrek van BTW. Als compensatie heeft het rijk een subsidieregeling 
vastgesteld. Deze regeling en het vervallen van aftrek van BTW zijn echter niet van toepassing op kantines 
van sportverenigingen. In de begroting heeft de voetbalvereniging dan ook terecht rekening gehouden met 
aftrek van BTW.  
 
Sociaal Waarborgfonds Sport 
SWS staat garant voor de lening van €45.000 voor investering in duurzaamheid en voor de overige 50% 
voor de overige investeringskosten (€102.500). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
E.M. Grobben    J.G.J. Joosten  



 

 

 
    

 

Raadsbesluit   
 
 
Datum:  16 april 2019 
Nummer:   B  
Onderwerp:  Garantstelling voetbalvereniging KOSC 
 
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2019, nr. A; 
 
gelet op het advies van de commissie Omgeving en Economie van 2 april 2019; 
 
 
gelet op artikel 169 van de Gemeentewet; 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college om een garantstelling te verlenen aan 
voetbalvereniging KOSC voor een bedrag van € 102.500,-- en geen wensen en bedenkingen ter kennis van 
het college te brengen. 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 16 april 2019 
 
 
  De raadsgriffier,    De voorzitter, 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


