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Aan : Gemeenteraad 
Van : Wethouder Boudewijnse 
Onderwerp : Beantwoording vragen Gesprek 070922 inzake ESCo 
Datum : 15-09-2022 
 

 
 
1. Inleiding 
Tijdens het Gesprek is door de wethouder toegezegd om op een aantal vragen schriftelijk terug te 
komen. 
 
2. Beantwoording vragen 
 
1. Kan het college voorzien in een lijstje van aankomende investeringsvoorstellen die in de knel 

zouden kunnen komen a.g.v. het ESCo voorstel, tegen de achtergrond van de kengetallen (de 
grotere investeringen die voor de deur liggen, komende 2-3 jaar)? 

 
Antwoord college: 
De gevraagde lijst betreft in feite de investeringslijst die in de Begroting 2022 als bijlage is 
opgenomen in relatie tot de in de paragraaf Weerstandsvermogen gepresenteerde kengetallen. 
Wij kunnen kortweg naar die lijst en paragraaf verwijzen maar kiezen ervoor om de vraag iets 
breder te interpreteren en te beantwoorden.  
 
De investeringen over 2022 komen niet in gevaar. De investeringen conform de 
meerjarenbegroting voor 2023 en 2024 ook niet. Dat komt omdat tegenover de toename aan 
kapitaallasten in het  voorstel ook besparingen op onderhoud en energie-uitgaven staan, zoals te 
lezen is in de financiële paragraaf van het raadsvoorstel. Daardoor is er sprake van een budget 
neutrale situatie. Dat wil zeggen dat het kapitaallastenplafond in dit geval kan toenemen met het 
genoemde volume aan kapitaallasten, zonder dat dit het begrotingssaldo geweld aandoet. 
 
Het gevraagde investeringskrediet heeft wel invloed op de kengetallen schuldquote en solvabiliteit, 
zoals ook opgemerkt in het raadsvoorstel. De effecten vallen echter binnen de gestelde kaders, 
zoals benoemd in de ‘notitie uitgangspunten beoordeling kengetallen’, en leveren dus geen 
belemmering op voor andere investeringen.  

 
2. We krijgen nu een eenduidig scenario voorgelegd: voor/tegen déze ESCo-invulling met financiering 

vanuit de gemeente. Is er een scenario denkbaar - dichter bij het oorspronkelijke ESCo-voorstel - en 
mét financiering vanuit de ESCo, mogelijk met andere inhoud en toch significante besparing?  
 
Antwoord college: 
Als er een ESCo vormgegeven zou worden met externe financiering zouden daardoor meteen de  
€ 90.000 hogere financieringskosten weer tevoorschijn komen. Die kunnen alleen voorkomen 
worden als de investering maximaal € 2,5 mio bedraagt, want dat past in het BNG-arrangement.  
Bij een investeringsomvang van € 2,5 mio kunnen we alleen maatregelen nemen waar het 
zwembad geen deel van uitmaakt. Dit levert dan ca. 20% aan energiebesparing op t.o.v. het nu 
voorliggende voorstel. Bovendien is de verbinding met het bespaarde onderhoud na de 
energiemaatregelen dan deels verdwenen, b.v. omdat oudere minder zuinige installaties langer 
mee moeten.    
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Een dergelijke vorm van afschaling zorgt dat de algemene kosten van de ESCo niet meer opwegen 
tegen de besparingen. Eigenlijk is de ESCo-constructie dan niet meer adequaat.  

 
3. Wat is de extra investering die is gemoeid met de koppelkans, die extra opportunity i.v.m. 

wateropvang t.o.v. de oorspronkelijke opzet/doelstelling 
 

Antwoord college: 
Als de wateropvang als investering apart gedaan had moeten worden, had dat ca. € 3 mio gekost en 
zou het beperkt zijn gebleven tot een waterbuffer zonder energieopwekking. Omdat het nu 
gekoppeld wordt met de werkzaamheden voor de plaatsing van de carports kost het ca. € 1.2 mio.  


