Gemeente Gorinchem
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3.3

Financiering

3.3.1

Inleiding

Financiering betreft de wijze waarop de gemeente leningen aantrekt en eventueel overtollig geld (tijdelijk) uitzet.
Beleidskaders voor financiering zijn nodig om de rentelasten te beperken en de risico's te beheersen.

3.3.2

Vastgesteld beleid

Naast de wettelijke kaders geldt voor de paragraaf Financiering het volgende raadsbeleidskader:
Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Treasurybeleid

2017

Het Treasurybeleid verschaft duidelijkheid omtrent de vraag hoe gemeente Gorinchem haar financieringsbehoefte
invult en het renterisico beheerst.
Daarnaast heeft het college de volgende twee documenten vastgesteld:
Relevant besluit college

Vastgesteld door college in

Treasurystatuut

2017

Notitie schuldpositie

2017

Het Treasurystatuut verschaft duidelijkheid omtrent de spelregels rondom Treasury. De notitie schuldpositie verschaft
duidelijkheid omtrent de leningenportefeuille van Gorinchem en bevat sturingsmogelijkheden om de schuldpositie
(positief) te beïnvloeden.

3.3.3

Financieringsportefeuille

In onderstaande tabel wordt de meerjarige ontwikkeling van onze langlopende leningportefeuille, extra (her-)
financieringsbehoefte en rente- en aflossingsverplichtingen weergegeven per 1 januari van het betreffende jaar.
Financieringsportefeuille (bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

127.636

153.559

161.446

162.296

Aflossingsverplichtingen

13.077

7.112

12.150

11.191

Financieringsbehoefte kort

10.045

9.033

9.344

9.598

3.097

3.252

3.213

3.170

Stand langlopende leningen per 1-1

Rentebetalingsverplichtingen

Financieringsbehoefte
Om de financieringsbehoefte te bepalen zijn de volgende twee zaken belangrijk: (1) de boekwaarde van de
investeringen en de voorraden gronden en (2) de financieringsmiddelen. Allereerst kijken wij naar de verwachte
ontwikkeling van de boekwaarde van zowel lopende als nieuwe investeringen en gronden van 2018 tot en met 2021.
Als tweede kijken wij naar de externe en de interne financieringsmiddelen. De externe financieringsmiddelen zijn de
langlopende leningen en de kortlopende leningen. De interne financieringsmiddelen zijn de reserves en de
voorzieningen. De financieringsbehoefte is vervolgens het saldo van de investeringen en de beschikbare
financieringsmiddelen. Een financieringstekort lost de gemeente op door het aantrekken van nieuwe kortlopende of
langlopende leningen. Conform het Treasurybeleid sluit gemeente Gorinchem kortlopende leningen af totdat de
targetrente bereikt is, dan wel de kasgeldlimiet is bereikt. In bovenstaand overzicht zijn de langlopende leningen
weergegeven en het bedrag dat kortlopend gefinancierd zal worden. De doelstelling van het Treasurybeleid is om het
hieruit voortkomende renterisico zoveel mogelijk te beperken. De toename in de langlopende leningen is hoofdzakelijk
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