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Onderwerp: garantiestelling st kaaspakhuis Woerden

De raad besluit:
geen wensen of bedenkingen te hebben bij het afgeven van een garantie aan de st .kaaspakhuis op
een 5 jarige geldlening van eur. 100.000,-.

Inleiding:
De st. Kaaspakhuis heeft behoefte aan middellange termijn financiering en is voornemens een
langlopende geldlening aan te trekken. Het betreft een lening van 100.000 euro voor een periode
van 5 jaar. Zij heeft de gemeente gevraagd om garant te staan voor deze lening. Omdat er geen
onderpand is voor deze garantie is afgesproken dat vooraf de raad hierover wensen of bedenkingen
kan uiten (notitie Financiële S turing 2017).
De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en /of regelgevin g:
gemeentewet, financiële beheersverordening conform artikel 212
(afgeleid hiervan notitie Financiële S turing 2017)
Beoogd effect:
Raadsbesluit om geen wensen of bedenkingen te hebben bij het afgeven van de garantie.
Argumenten:
Wij willen de st. kaaspakhuis in de gelegenheid stellen om een goede start te maken:
- Het is een project dat de lokale economie en arbeidsmarkt stimuleert: minimaal 10 stageplaatsen
per jaar bij regionaal (agrarisch) bedrijfsleven
- Onderwijs/ arbeidsmarkt: unieke gelegenheid om educatie over productie, opslag, verwerking,
verkoop, vermarkten, handel en historie van kaas te verbinden op 1 plaats met 1 onderwerp,
passend bij de lokale werkgelegenheid. Iedere onderwijsinstelling kan een dergelijk onderdeel
passen in bestaande educatieve programma's
- Sociaal en verbindend: de versterking van de binnenstad, waarbij we uitgaan van een aanbod 'des
Woerdens'. Een unieke beleving van de Woerdense economie.
- Woerden profileert zich als hoofdstad van het Groene Hart en als Boerenmarktstad. Het
Kaaspakhuis is een manier om dit te beleven.
- Versterking Groene Hart. Gemeente woerden werkt mee en samen met andere Groene Hart

gemeenten, aan de profilering van het Groene Hart en versterking van de economie.
- Brede doelgroep: leerlingen basisscholen, VOA/MBO, MBO, medewerkers lok aal bedrijfsleven,
inwoners en bezoek ers van Woerden.
Kanttekeningen:
n.v.t
Financiën:
De aanvraag van de st. kaaspakhuis is gedaan samen met de begroting en een business plan. Deze
zijn getoetst en plausibel bevonden. De met de raad vastgestelde afsluitprovisie voor garanties
bedraagt eenmalig Ũ.25% van het garantiebedrag en een jaarlijks vast te stellen vergoeding. Voor
het kaaspakhuis betek ent dat een incidenteel bedrag van 250 euro en een jaarlijkse vergoeding van
150 euro.
Uitvoering:
n.v.t
Communicatie:
n.vt.
Samenhang met eerdere besluitvorming:
n.v.t
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