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Geachte leden van de raad, 

Bij de behandeling van de jaarrekening 2012 is door de fractie van het CDA verzocht uit een 
te zetten wat de beheersmaatregel betreffende de garantstellingen behelst. Via deze brief 
willen wij u hier nader over informeren. 

De beheersmaatregel bestaat uit een financieel deel en een beleidsmatig deel. 

1. Het financiële deel 
Jaarlijks wordt aan de hand van het in de jaarrekening opgenomen overzicht van 
gegarandeerde geldleningen wordt bij alle geldnemers de jaarrekening opgevraagd. Deze 
wordt door Servicepunt71 beoordeeld op de volgende punten: Liquiditeit, Solvabiliteit en 
Jaarrekeningresultaat. 

De beoordeling wordt als volgt gedaan: 
Goed OK Slecht 

Solvabiliteit >0,50 0,25-0,50 <0,25 
Liquiditeit (current ratio) >2,00 1,50-2,00 < 1,50 
Jaarrekeningsaldo >0 0 <0 

Voor deze criteria bestaan verschillende berekeningen. Servicepunt71 heeft - net als de 
afdeling Concernzaken voorheen deed - een standaard berekening gehanteerd. Dit kan voor 
specifieke organisaties een vertekend beeld geven; dit is bijvoorbeeld het geval bij 
woningbouwcorporaties. De banken en waarborgfondsen houden de financiële posities in 
beeld. Deze organisaties zijn hier meer op toegerust en hebben meer mogelijkheden om 
vergelijkingen tussen gelijksoortige organisaties te maken. 

Vervolgens wordt aan de hand van deze cijfers een totaal oordeel bepaald, via onderstaande 
tabel: 

Oordeel 
3x goed positief 
3x ok positief 
combinatie goed/ok positief 

Oordeel 

2 goed/ok; 1x slecht risico 
1 goed/ok; 2 x slecht negatief 
3x slecht negatief 
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Solvabiliteitsratio: eigen vermogen/ vreemd vermogen 
De solvabiliteitsratio wordt berekend als verhouding tussen de verschillende 
vermogenscomponenten. Het gaat erom inzicht te verkrijgen in de mate waarin de 
onderneming in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. In feite wordt er 
gekeken of in geval van liquidatie de verschaffers van het vreemde vermogen kunnen worden 
betaald. Afhankelijk van de directe opbrengstwaarde van de activa ligt de minimumnorm van 
de waarde tussen de 0,25 en 0,50. 

Liguiditeitsratio: Vlottende activa/ kort vreemd vermogen (current ratio) 
De current ratio is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een 
bedrijf te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen 
(kortlopende schulden) uit de vlottende activa kunnen worden betaald. 
Een gezonde waarde voor dit kengetal ligt boven de 1. Alleen dan kan aan de schuldeisers 
tegemoet worden gekomen. Echter, in de vlottende activa kan sprake zijn van een incourante 
voorraad en dubieuze debiteuren. Algemeen geldt daarom een waarde tussen de 1,5 en 2 als 
gezond. 

2. Het beleidsmatige deel 
Naast het cijfermatige deel wordt ook beleidsmatig naar de positie van de geldnemer 
gekeken. In de beleidsmatige beoordeling worden ook de gesprekken met de geldnemer 
betrokken. 
Daarbij wordt natuurlijk ook gekeken of de gemeente eenzijdig garant staat of dat er sprake is 
van een medegarantsteller zoals het waarborgfonds sociale woningbouw of het 
waarborgfonds sport. Ook kan het zijn dat er een andere zekerheid tegenover de 
garantstelling staat zoals bijvoorbeeld een hypotheek. De uitkomst van de financiële toets en 
de beleidsmatige toets wordt jaarlijks aan het college toegezonden. 

Het is van belang om te realiseren dat de gemeente nimmer een garantstelling eenzijdig kan 
beëindigen. De beëindiging kan alleen plaats vinden na goedkeuring van de geldverstrekker 
(bank). De bank zal hier veelal alleen toe bereid zijn als de lening (grotendeels) wordt 
afgelost. Indien het minder goed gaat met de geldnemer zal de bank hier uiteraard ook minder 
toe geneigd zijn. 

Daarnaast is de geldverstrekker wel verplicht om zodra de geldnemer zijn 
aflossingsverplichting niet nakomt dit per ommegaande te melden aan de garantieverstrekker. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
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