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Veel gemeenten lenen geld aan andere organisaties, zoals corporaties, maatschappelijke 
instellingen of bedrijven (derden) om gemeentelijke doelen te halen. Meestal gaat het om 
grote bedragen. Dit is geen probleem zolang het geld terugkomt. Wanneer dit niet het geval 
is, wordt het lastig. Het is daarom van belang de voorwaarden vooraf helder te hebben en te 
weten wat er speelt, alvorens de keuze te maken geld uit te lenen. De Rekenkamercommissie 
(RKC) Ede heeft onderzocht waarom de gemeente leningen verstrekt, hoe zij hiermee omgaat 
en of de gemeenteraad hier voldoende informatie over krijgt. 
 
Kun je zomaar geld lenen bij de gemeente? 
De gemeente geeft niet zomaar leningen uit. Het algemene antwoord wanneer iemand om een 
lening bij de gemeente vraagt is ‘nee, tenzij…’. De gemeente is namelijk geen bank. Maar soms kan 
de vragende organisatie of partij de gemeente helpen haar doelen te bereiken. Dan kan de 
gemeente besluiten wel een lening uit te geven of garant staan. Dit was het geval bij Cinemec of en 
het realiseren van meer parkeergelegenheid bij ziekenhuis De Gelderse Vallei. Uit het onderzoek 
van de RKC blijkt dat de gemeente Ede (halverwege 2012) elf leningen ter waarde van in totaal 
ongeveer 27 miljoen euro had lopen.  
 
Hoe gaat de gemeente om met leningen? 
De gemeente Ede beheert de leningen die zij heeft uitstaan bij andere organisaties goed. Er zijn 
goede beschrijvingen en regels over hoe om te gaan met leningen. Daarnaast laat de controle van 
de accountant zien dat het niet alleen op papier, maar ook in de praktijk goed gaat.  
 
Heeft de gemeenteraad zicht op de lening 
Het college van B en W informeert de gemeenteraad op gezette tijden over de leningen die de 
gemeente heeft. Dit gebeurt in een speciale paragraaf Financiering in de begroting en het 
jaarverslag, maar ook in de toelichting op de balans in de jaarrekening. Deze stukken staan jaarlijks 
op de agenda van de raad. In elk raadsvoorstel (en dus ook in het geval van een lening aan derden 
of een garantstelling) besteedt het college aandacht aan eventuele (financiële) risico’s. 
 
Ruimte voor verbetering 
Volgens de RKC is het van belang in de toekomst aandacht te hebben voor risicomanagement en 
dit op een professionele vorm te geven binnen de verschillende afdelingen van de gemeente. 
Financiële stukken zijn soms lastig te begrijpen. Daarom adviseert de RKC nadrukkelijk aandacht te 
hebben voor leesbaarheid, begrijpelijkheid en samenhang van de informatie. Onder andere door 
meer vanuit de lezer te schrijven. 
 
Wilt u meer weten? 
Bent u na het lezen van deze korte versie benieuwd wat er nog meer in het rapport Onderzoek 
verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede staat? Bekijk dan het rapport op 
https://gemeenteraad.ede.nl/rekenkamercommissie/rapporten/ 
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