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Te besluiten om: 
1. Geen wensen en bedenkingen in te brengen tegen het voorgenomen besluit van het college 

van burgemeester en wethouders om aan Tennisclub Zuid een borgstelling af te geven van 
€ 100.000,-. 

 
Inleiding 
Tennisclub Zuid op Sportpark Zuid wil investeren in de toekomst. Dat wil de vereniging doen 
door in te zetten op Padel. In december is op de Algemene Ledenvergadering ingestemd met de 
plannen. Om de financiering rond te krijgen, is een borgstelling nodig. TC Zuid heeft Stichting 
Waarborgfonds Sport en gemeente Doetinchem gevraagd om ieder voor 50% borg te staan voor 
de totale investering. 
 
Argumenten 
1.1. Bij borgstellingen vanaf € 100.000 moet de gemeenteraad vooraf wensen en bedenkingen in 

kunnen brengen. 
In het raadsbesluit van 3 november 2016 is opgenomen in beslispunt 4a dat het college bij 
leningen en garanties van € 100.000 of meer de gemeenteraad vooraf de kans moet geven om 
wensen en bedenkingen in te kunnen brengen. Gezien het rapport van SWS en de 
maatschappelijke meerwaarde stellen wij u voor geen wensen en bedenkingen in te brengen op 
het voorgenomen besluit van ons college. 
 
1.2. De totale borgstelling wordt verdeeld tussen Stichting Waarborgfonds Sport en gemeente 

Doetinchem 
Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is opgericht met als doel het stimuleren van het bezit van 
kwalitatief goede accommodaties door sportorganisaties. Dit doen ze door borgstellingen te 
verstrekken aan banken. Op deze manier kunnen verenigingen of stichtingen een lening 
aangaan. Voor de hoofdsom van de lening van € 200.000 is SWS bereid een borgstelling van 50% 
toe te kennen, mits gemeente Doetinchem bereid is voor de resterende 50% een borgstelling af 
te geven. 
 
1.3. Het inzetten op Padel past binnen de trends en ontwikkelingen in de racketsporten 
Tennisverenigingen hebben jarenlang te maken gehad met een daling van het aantal leden. 
Daarnaast is het ledenbestand vaak verouderd. Reden voor de KNLTB (Tennisbond) om met een 
strategisch plan deze ontwikkeling te keren. Padel speelt een belangrijke rol in dit plan. Padel is 
een tennissport die het midden houdt tussen tennis en squash, die sinds enkele jaren ook in 
Nederland wordt beoefend. Padel is populair onder een jongere doelgroep en geeft zowel de 
tennissport als verenigingen de kans tot nieuwe activiteiten en leden. 
Sinds Corona zit de tennissport in de lift. Dat komt omdat één van de weinige sporten is die 
binnen alle beperkingen en maatregelen toch gespeeld kan worden. TC Zuid profiteert hier ook 
van, gezien het stijgende ledenaantal sinds 2020. Door nu in te zetten op Padel is en blijft 
TC Zuid toekomstbestendig. 
 
1.4. Padel is een mooie toevoeging aan het sportaanbod in Doetinchem 
Padel is op dit moment nog niet te beoefenen in Doetinchem. Inwoners moeten op dit moment 
uitwijken naar omliggende gemeenten (bijvoorbeeld Montferland of Oude IJsselstreek) om 
Padel te kunnen spelen. De plannen van TC Zuid vormen dus een mooie nieuwe toevoeging aan 
het sportaanbod in Doetinchem. Omdat Padel integraal onderdeel uit gaat maken van de 
bestaande vereniging wordt Padel ook toegankelijk voor een brede doelgroep. 
 
  



 
1.5. De aanvraag voldoet aan de door gemeente Doetinchem vastgelegde voorwaarden voor het 

verstrekken van een garantie. 
Gemeente Doetinchem heeft in 2016 (raadsbesluit 3 november 2016, bijlage 2) beleid vastgelegd 
rondom het verstrekken van leningen en garanties. Hierin zijn drie voorwaarden opgenomen: 
1. Het doel dat beoogd wordt met de garantie draagt bij aan de reeds vastgelegde doelen van 

ons gemeentebestuur. 
2. Het bedrag van onze garantie is maximaal € 250.000. 
3. Een derde partij staat garant voor eenzelfde bedrag als gemeente Doetinchem. 
 
De aanvraag voldoet aan alle drie de voorwaarden. Zoals beschreven is Padel een nieuwe 
toevoeging van het sportaanbod in Doetinchem en draagt dit bij aan de mogelijkheden voor 
sporten en bewegen voor inwoners en draagt Padel bij aan de continuïteit en 
toekomstbestendigheid van TC Zuid. De gevraagde borgstelling bedraagt € 100.000 en SWS 
heeft al toegezegd voor hetzelfde bedrag garant te staan.  
 
Financiën 
Voordat SWS een (gedeeltelijke) borgstelling verleent, worden de aanvraag, het project en de 
sportorganisatie getoetst op enkele sportinhoudelijke en financiële onderwerpen. Dit vormt het 
Rapport borgstelling (bijlage 1). Uit het rapport blijkt dat TC Zuid een gezonde (zowel 
organisatorisch als financieel) vereniging is. De totale investering bedraagt € 472.747. De 
vereniging financiert zelf € 178.197, De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud 
sportaccommodaties (BOSA) zorgt voor € 94.550 en het restant van € 200.000 wordt geleend.  
 
SWS beoordeelt het investeringsplan, na ontvangsten van de contributiegelden begin 2022, als 
haalbaar. Om die reden geeft het een gedeeltelijke borgstelling af. 
 
Kanttekeningen 
1.1. Heeft TC Zuid voldaan aan de opschortende voorwaarden? 
In het rapport van SWS worden vier opschortende voorwaarden vermeld. Het is aan de indiener, 
TC Zuid, om aan deze voorwaarden te voldoen. Aan de eerste twee voorwaarden wordt met het 
rapport van SWS en voorliggend advies voldaan. Het vergunningentraject loopt en de BOSA-
subsidie is voorlopig beschikt. Hiermee wordt voldaan aan de opschortende voorwaarden en kan 
de borgstelling definitief worden gemaakt. 
 
Vervolg 
Na besluit van de gemeenteraad worden TC Zuid en SWS geïnformeerd over de beslissing van 
gemeente Doetinchem. 
 
Bijlagen 
1. Rapport borgstelling TC Zuid door Stichting Waarborgfonds Sport – januari 2022 
2. Raadsbesluit 3 november 2016 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 


