
 

 

 

Beantwoording vragen fractie GroenLinks over garantiestelling DZC’68 en DHC 

12 november 2015; (antwoorden in cursief) 

In het raadsvoorstel staat dat: “DZC zet zich in hoge mate in voor het maatschappelijke belang”. 

Kunt u aangeven op welke wijze DZC dit doet? Op welke wijze bepaald het maatschappelijk belang 

de, in het raadsvoorstel opgenomen, financiële garantstelling? 

De kernactiviteit van DZC ’68 is het bieden van mogelijkheden tot voetbal voor haar jeugd en seniorleden. 

Daarnaast biedt DZC activiteiten in het kader van daginvulling, kinderopvang en participatie van nieuwe, 

autochtone Doetinchemmers.  Het maatschappelijk belang van de sportbeoefening is voor het college van 

voldoende zwaarte om medewerking te willen geven aan de realisering van het nieuwe clubgebouw door 

middel van een borgstelling voor de financiering.  

 

Duurzaamheid is voor het college uitgangspunt. Op welke wijze is duurzaamheid geborgd in de 

financieringsvoorwaarden voor DZC? 

In de voorwaarden verbonden aan de garantstelling worden geen eisen gesteld aan duurzaamheid bij de 

bouw en de exploitatie van het clubgebouw.  

 

Gaat het bij de jaarlijkse aflossing steeds om een vast bedrag per jaar, of is dit bedrag oplopend? 

Het gaat om een lening met een lineaire aflossing in 20 jaar. Dus een gelijk aflossingsbedrag en derhalve een 

jaarlijks dalend bedrag aan rente.  

 

Stel dat het aantal leden de komende jaren sterk terug gaat lopen en de aflossing niet meer op te 

brengen zijn. Welke mogelijkheden heeft de gemeente dan om in te grijpen? 

De Stichting Waarborgfonds Sport (die mede borg staat) controleert jaarlijks de jaarrekening van de 

vereniging. Wij ontvangen van hun bevindingen een rapport. Als uit de inhoud van dat rapport blijkt dat de 

exploitatie onder druk staat vanwege dalend ledental of om andere redenen gaan wij direct in overleg met 

het bestuur. Direct ingrijpen in de bedrijfsvoering van de vereniging staat ons hierbij niet voor ogen. Maar wij 

zullen het bestuur wel indringend aanspreken op hun verantwoordelijkheid en hen aansporen om met 

aanwijsbare en concrete maatregelen te komen. Met als doel de mogelijkheden tot sportbeoefening te 

behouden enerzijds en het financiële  risico voor de gemeente tot het minimum te beperken.  

 

Garantiestelling DHC (hockeyclub) 

Duurzaamheid is voor het college uitgangspunt. Op welke wijze is duurzaamheid geborgd in de 

financieringsvoorwaarden voor DHV? 

Zie antwoord bij vraag DZC ‘68 

 



Gaat het bij de jaarlijkse aflossing steeds om een vast bedrag per jaar, of is dit bedrag oplopend? 

DHC trekt twee leningen aan. Één lening met een looptijd van 12 jaar en één lening met een looptijd van 20 

jaar. Beide leningen hebben een lineaire aflossing.  

 

Stel dat het aantal leden de komende jaren sterk terug gaat lopen en de aflossing niet meer op te 

brengen zijn. Welke mogelijkheden heeft de gemeente dan om in te grijpen? 

 

Zie antwoord bij DZC ‘68 

 


