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Kenmerk: AV15.00098 / Griffie 

 

 

Agenderen 

 

 

Onderwerp: Rekenkamerbrief toetsingskader garantstellingen en leningen. 

 

Te agenderen in: commissie Bestuur en Middelen op 7 december 2015. 

 
 
 

Aanleiding:  Op 19 november 2015 is de rekenkamerbrief met betrekking tot het toetsingskader 

garantstellingen en leningen in de Auditcommissie aan de orde geweest.   

  De rekenkamercommissie adviseert, gezien het grote (financiële) belang bij nieuwe 

aanvragen voor garantstellingen en leningen, het opgestelde stappenplan vanaf heden te 

hanteren en de evaluatie die dient te leiden tot de aanscherping van het beleid op basis van 

deze rekenkamerbrief zo spoedig mogelijk uit te voeren en begin 2016 aan de gemeenteraad 

voor te leggen.  

  Wethouder Haitsma heeft aangegeven dat de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie 

worden meegenomen in de eerstvolgende herziening van de nota Gemeentelijke garanties en 

geldleningen en dat er van de zijde van het college van burgemeester en wethouders geen 

raadsinformatiebrief of agenderingsverzoek voor behandeling in de commissie tegemoet kan 

worden gezien.  

 

Doel van de  

bespreking: Overwogen kan worden de raad voor te stellen (in de vorm van een motie) het college van 

burgemeester en wethouders, in aanvulling op de in november 2014 vastgestelde beleidsnota 

Gemeentelijke garanties en geldleningen, nadere opdrachten te geven. . 

  
 

Gewenste bijdrage van burgemeester en wethouders: geen. 

 

 

Bespreekstukken:  

  Rekenkamerbrief van 3 november 2015 (AU15.11130)  Reactie van het college van burgemeester en wethouders (AU15.10833)  Evaluatie toetsingskader leningen en garanties (COELO)   
 

 

 

Reden waarom dit onderwerp niet eerder op de bestuurlijke termijnkalender is gezet: 

De rekenkamerbrief is op 19 november 2015 besproken in de Auditcommissie. In deze vergadering is de 

wens voor agendering in de commissie Bestuur en Middelen naar voren gekomen. 

 

 

Noodzaak voor het agenderen van dit onderwerp in de gewenste vergadering: 

Het is de wens om dit onderwerp zo spoedig mogelijk te bespreken. 

 

 



Kenmerk: AV15.00098 

 

 

 

 

Consequenties als het onderwerp niet in de gewenste vergadering geagendeerd kan worden: 

Uitstel van behandeling; verder geen consequenties. 

 

 

 

Den Helder, 19 november 2015 

 

 

De Auditcommissie, 

namens deze, 

 

M.C. Wouters, 

voorziitter 

 

 


