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Aan : Gemeenteraad 
Van : Wethouder Boudewijns 
Onderwerp : Beantwoording vragen Meningsvormende raad, 21 september 2022 ESCo-project 
Datum : 05-10-2022 
 

 
Beantwoording vragen 

1. Dhr. H. Bellaart  
Vraag:  
Kan het college garanderen dat de investering op dit project taakstellend is. Dus dat de € 8.3 mio de 
grens is en blijft.  
 
Antwoord:  
De bedragen in het raadsvoorstel zijn van het prijspeil mei 2022. Er moet dus rekening gehouden 
worden met een indexering, want waarschijnlijk zijn de bedragen in de huidige markt al weer gestegen.  
Bij andere budgetoverschrijdingen, volgt er een nieuwe afweging en het college kan dan, door in de tijd 
te faseren, de kapitaalslasten voor de totale investering binnen dit (geïndexeerde) bedrag houden, 
zodat geen ruimte wordt ingenomen die ten koste gaat van andere investeringen. 
 
 

2. Dhr. E.P. Vlaanderen 
Vraag: 
Waarom tellen kredieten wel, maar gemeentegaranties niet mee in de kengetallen 
 
Antwoord: 
De kengetallen moeten op de (wettelijk) voorgeschreven wijze worden berekend, garanties maken geen 
onderdeel uit van deze berekening. 
De term garanties geeft aan dat we als gemeente garant staan mocht de onderliggende partij niet aan 
haar verplichtingen kunnen voldoen. Garantstellingen worden meegenomen bij de bepaling van het 
benodigde weerstandsvermogen op basis van de inschatting van de risico’s die we bij de 
garantstellingen lopen. 
 
 

3. Dhr. F. Vos 
Vraag:  
1. Als er extern was gefinancierd, dan had er ook een oplossing voor overschrijding moeten worden 

gevonden?  
2. Als er meerdere partijen financieren, dan komen de overschrijdingen toch ook verhoudingsgewijs  

voor meerdere partijen?  
 
Antwoord 
1. Ja.  In de huidige tijd zou er met externe financiering ook ruimte moeten zijn voor de op korte 

termijn nog wat oplopende materiaalprijzen. Bijvoorbeeld doordat de kredietfaciliteit wat ruimer 
zou zijn genomen. Dat is in het RV niet gedaan, omdat in alles al werd uitgegaan van indexatie op 
inflatie.  
Voor andere afwijkingen dan inflatie, hadden ook in geval van externe financiering keuzes gemaakt 
moeten worden, bijvoorbeeld door fasering.  
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2. Het bedrag Eigen Vermogen (EV) dat door Spie wordt ingebracht, wordt bij opdrachtverstrekking  

vastgezet. Evenals het bedrag voor het Vreemd vermogen, dat door GM wordt ingebracht. Er is niet 
voorzien om het EV jaarlijks met inflatie te laten oplopen, omdat dit EV het eerste bedrag is dat ook 
vrijwel direct wordt geïnvesteerd.  
Zou in de looptijd van de ESCo binnen de kaders van nut en mogelijkheden (financiële ruimte) 
besloten worden tot aanvullende maatregelen, dan komen die verhoudingsgewijs voor beide 
partijen. 


