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Rapportage Tuinbouwstimuleringsregeling over het jaar 2014

Geachte leden van de raad,

Inleiding
In het kader van de stimulering van de vestiging van glastuinbouwbedrijven was vanaf 1987 de
gemeentelijke tuinbouwstimuleringsregeling van toepassing. De regeling voorzag in de afgifte
van een borgstelling door de gemeente aan financiers (meestal banken), voor de
betalingsverplichtingen uit hoofde van rente en aflossing van aan glastuinders door de
financier verstrekte geldleningen.
De regeling werd sinds 1999 toegepast volgens de voorwaarden zoals deze zijn geformuleerd in
de beleidsnota 'Emmen, natuurlijk glastuinbouw' (vastgesteld bij raadsbesluit van 15 juli
1999). Op basis van een bepaalde risicoberekening was een plafond gesteld aan te verstrekken
borgstellingen (zie hierna).
Ook de provincie Drenthe neemt sinds 1987 deel met een eenmalig bedrag in de
tuinbouwstimuleringsregeling. De percentuele verhouding tussen het gemeentelijk plafond
15.
provinciaal aandeel is 8
Eventuele claims op de borgstelling komen in genoemde verhouding ten laste van het
algemeen gemeentelijk weerstandsvermogen resp. het provinciaal aandeel. De raad van de
gemeente Emmen heeft, op basis van de evaluatie tuinbouwstimuleringsregeling , in
september 2009 besloten de regeling in te trekken. Er worden dan ook geen nieuwe
borgstellingen meer verleend. Bestaande borgstellingen worden conform de regeling
afgehandeld.
Hieronder volgt een beknopte rapportage over de toepassing/mutaties van de regeling in het
-

-

jaar 2014.

Borgstellingsruimte
In de regeling was een plafond voor uitstaande borgstellingen ingebouwd van
€ 1.815.121,00.

Het saldo uitstaande borgstellingen bedraagt per ultimo januari 2015 € 8.750,00.
Per ultimo januari 2015 is het saldo van het provinciaal aandeel €12.934,00.
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Verstrekte borgstellingen
In het jaar 2014 zijn er geen nieuwe borgstellingen verstrekt.

Gehonoreerde claims
In het jaar 2014 zijn geen claims ingediend.

Risico-situaties
Op dit moment zijn geen risico's bekend.

Aflossingen
Het enige bedrijf dat nog gebruik maakt van de regeling heeft een deel van de lening afgelost.

Vorderingen
In het jaar 2014 zijn geen vorderingen ingediend of gedane vorderingen ontvangen.

Wij stellen u voor deze rapportage voor kennisgeving aan te nemen.
Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris
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Bijlage behorende bij de rapportage van de Tuinbouwstimuleringsregeling over het jaar 2014

Tuînb.sLregeling Gemeente Emmen 2014
bank
Rabobank
Totaal

lenîngnr.
13170978586

ingangsdatum oorspr.hoofdsom
12004

stand per januari 2014
30.0001

8.750,00

30.000

8.750,00

