Gemeenteblad
Onderwerp:
Jaar/nummer:
In behandeling bij:

Geldlening veldverlichting AVV
2019/59
J. Hoekstra-Sikkema

Voorstel
Via dit gemeenteblad kan uw raad kennis nemen van het voornemen van het
college om AVV een geldlening te verstrekken van € 25.963,21 voor de aanschaf
van veldverlichting en wordt u in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen
over dit voornemen ter kennis van het college te brengen.

Samenvatting
De veldverlichting rond het hoofdveld van AVV was nodig aan vervanging toe.
Gemeente en vereniging zijn hierover in overleg gegaan. Afgesproken is dat de
gemeente bereid is mee te betalen aan de vervanging van de verlichting in de
vorm van een geldlening. AVV is bereid eigenaar te worden van de verlichting,
IMF subsidie aan te vragen en het beheer en onderhoud van de gemeente over te
nemen.

Toelichting
Op basis van artikel 7 lid 3 en 4 van de financiële verordening 2017 dient het
college de raad te informeren over het verstrekken van geldleningen en de raad in
de gelegenheid te stellen zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college
te brengen.
Artikel 7. Informatieplicht
Het college besluit niet over:
1. incidentele verplichtingen inzake aan- en verkoop van goederen, werken en
diensten groter dan € 25.000,- die niet zijn voorzien in de begroting;
2. structurele verplichtingen inzake aan- en verkoop van goederen, werken en
diensten groter dan € 25.000,- die niet zijn voorzien in de begroting;
3. het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties; en
4. het verstrekken van kapitaal aan instellingen en ondernemingen, dan nadat de
raad is geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de gelegenheid is gesteld
zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Bij bedragen
lager dan in dit artikel genoemde grenzen, wordt de raad in de eerstvolgende
bestuursrapportage geïnformeerd.

Historie
De nieuwe veldverlichting is aangeschaft en in april dit jaar geplaatst.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
Afdeling Juridische Control heeft een overeenkomst opgesteld (zie bijlage). In de
overeenkomst worden de afspraken tussen gemeente en AVV vastgelegd.
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Belang voor toerisme/samenleving/economie
De veldverlichting is een belangrijke onderdeel van het sportcomplex. De nieuwe
lampen zijn duurzamer (in led uitgevoerd).

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
De provincie heeft het project van AVV vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF)
gesubsidieerd. Hiermee resteert een lening van € 25.963,21.
De financiële gevolgen zijn over de lange termijn verwaarloosbaar want de lening
wordt in 20 jaar afgelost tegen een rente van 1%.

Communicatie/interactiviteit
Dit project is in nauw overleg met AVV tot stand gekomen.

Advies van de raadscommissie
N.v.t.

Ter inzage liggende stukken
Concept overeenkomst van geldlening AVV.
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