
Nr. 722 /BCF (2007)

Voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen overeenkomstig artikel 7 lid 5
van de Financiële Beheersverordening ex artikel 212 Gemeentewet ten aanzien van het
principebesluit van burgemeester en wethouders tot het aangaan van een achtervangovereenkomst
ten behoeve van Woonzorg Nederland met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Aan de Raad.

Woonzorg Nederland heeft ons 21 juni jl. verzocht medewerking te verlenen aan de totstandkoming
van een achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

De gemeente had reeds ten behoeve van Woonzorg Nederland een achtervangovereenkomst
gesloten met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor een geldlening ad € 884.874.42
ter financiering van 13 woningen nabij Huis ter Duin. Deze lening expireert op 3 september 2007,
waarmee ook de achtervangovereenkomst komt te vervallen. Woonzorg Nederland heeft aangegeven
deze lening te willen herfinancieren met een 30-jarige geldlening af te lossen op 1 oktober 2037 ad
€ 869.000 tegen een rente van 5,038%. Ten behoeve van deze geldlening wordt verzocht de
achtervangovereenkomst met het WSW te continueren.

Gezien het feit dat het hier gaat om herfinanciering van een eerdere geldlening waarvoor reeds als
achtervang van het WSW voor maximaal 50% werd opgetreden, zijn wij voornemens het verzoek van
Woonzorg Nederland te honoreren. Wel verbinden wij, ter voorkoming van mogelijke staatssteun,
nadrukkelijk hieraan de voorwaarde dat deze lening alleen mag worden aangewend voor
(her)financiering van sociale woningbouw c.q. maatschappelijk onroerend goed. De looptijd van de
nieuwe lening is 30 jaar en eindigt 1 oktober 2037.

Alvorens hier een besluit over kan worden genomen dient op grond van artikel 7 lid 6 van de
Financiële Beheersverordening de raad in de gelegenheid gesteld te worden zijn wensen en
bedenkingen kenbaar te maken.

Den Helder, 18 juli 2007.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

, loco-burgemeester
C.J.M. Hienkens

, secretaris
H. Raasing



Nr. 76/ BCF (2007)

De Raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder van
18 juli 2007, nr. 722/BCF;

b e s l u i t :

bij wijze van zienswijze in het kader van de wensen- en bedenkingenprocedure als bedoeld in artikel 7
lid 5 van de Financiële Beheersverordening ex artikel 212 Gemeentewet als zijn mening aan het
college kenbaar te maken dat kan worden ingestemd met het sluiten van een
achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw ten behoeve van een door
Woonzorg Nederland aan te trekken geldlening van € 869.000 onder de voorwaarde dat de geldlening
alleen mag worden aangewend voor (her)financiering van sociale woningbouw c.q. maatschappelijk
onroerend goed.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van

, voorzitter

, griffier



Nr. 76/GR (2007).

ADVIES over het voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen
overeenkomstig artikel 7 lid 5 van de Financiële Beheersverordening ex artikel 212 Gemeentewet ten
aanzien van het principe-besluit van burgemeester en wethouders tot het aangaan van een
achtervangovereenkomst ten behoeve van Woningstichting Den Helder met het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW).

Aan de Raad.

In haar vergadering van 4 juli 2007 heeft de commissie Stadsontwikkeling en -beheer het
bovengenoemde voorstel besproken.
De commissie stelt voor om het limietbedrag te verhogen naar € 250 min, met in begrip van de huidige
leningportefeuille, teneinde Woningstichting in de gelegenheid te stellen toekomstige investeringen te
kunnen financieren via het WSW en stemt verder in met het voorstel.

Den Helder, 4 juli 2007.

commissie Stadsontwikkeling en -beheer,

P. de Vrij , voorzitter.

R. de Jonge , commissiegriffier.


