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Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 21 januari2015
Ons kenmerk 313.812015000084

Behandeld door de heer E. Hageman (0592) 36 52 40

Ondenruerp: Evaluatie revolverend financieren

Geachte voorzitter/leden,

ln de Staten is een toezegging gedaan om revolverend financieren te evalueren zodra

het nader is uitgewerkt en geland in de diverse programma's. Wij hechten er waarde

aan om aan deze toezegging tegemoet te komen voor het einde van deze college-
periode. De periode waarover revolverend financieren wordt toegepast, is echter nog

relatief kort. Wij beschikken daarom over te weinig data en ervaring voor een brede

evaluatie van het instrument. Over een aantal aspecten kunnen wij u nu wel nader

informeren.

Op dit moment zijn ten behoeve van 12 doelen/partijen in het kader van revolverend

financieren middelen uitgezet. Dit betreft een totaal bedrag van € 7,5 miljoen en het

risico is voor een bedrag van € 5,7 miljoen afgedekt in de reserve (zie bijlage voor de

details).

We zien dat bij het verstrekken van deze financieringen de inschatting van het risico

van geval tot geval heeft plaatsgevonden.

Het karakter van revolverend financieren is dat er na de (eerste) verstrekking gedu-

rende meerdere jaren een 'relatie' ontstaat, die periodiek een herbeoordeling verlangt
van het risico. Van een dergelijke herbeoordeling dient een vertaling naar de financiën
(afboeken of vrijvallen) plaats te vinden. Deze herbeoordelingen zijn nu nog niet aan

de orde en hier is dus nog geen ervaring mee opgedaan.

Tot slot constateren wij dat de eerste aflossingen/terugbetalingen pas op de lange

termijn te verwachten zijn en wij dus ook op dit onderdeel nog geen ervaringen

hebben opgedaan.
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Op basis hiervan constateren wij dat een evaluatie van het instrument als geheel nu

nog te vroeg is. Wel blijkt uit de eerste ervaringen dat er behoefte bestaat aan een

verdere uitwerking van het huidige kader. Wij denken dan aan het vertalen van de
volgende ervaringen naar een geactualiseerd kader voor revolverend financieren.

1. Risico inschatting: De inschatting van het risico vindt van geval tot geval plaats.

Wij stellen voor hier een standaardmethode voor te ontwikkelen en deze in het
kader op te nemen.

2. Voorwaarden: De voorwaarden van de leningen zijn per situatie opgesteld. Ook
hiervoor stellen wijvoor standaarden te ontwikkelen.

3. Verbonden partijen: ln een aantal gevallen ontstaan door het aangaan van revol-
verende financieringen ook een nieuwe verbonden partij. Het kader voor revol-
verend financieren dient afgestemd te worden op hetgeen hier onlangs over in
Provinciale Staten is vastgelegd.

4. Periodieke beoordeling: Omdat wij voor langere perioden relaties aangaan, con-
stateren wij dat er minimaal een behoefte, maar vanuit verantwoordelijkheid zelfs
een noodzaak, is aan tussentijdse periodieke beoordelingen. Omdat deze tot nu

toe nog niet aan de orde zijn, hebben wij hier nog geen structuur of methode voor
ontwikkeld. Wij achten dit wel wenselijk, vooral gezien het risico en de mogelijke
effecten daarvan op het financiële vlak en stellen voor dit in het kader op te
nemen.

Wij zijn voornemens een geactualiseerd kader voor revolverend financieren op te
stellen op basis van onze eerste bevindingen en dit kader zullen wijter vaststelling
aan u voorleggen voor de zomer van 2015.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,

van Drenthe,

, secretaris ( voorzitter

Bijlage: Overzicht lopende revolverende financieringen

u
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Bijlage overzicht lopende revolverende financieringenr

St. Sensor
St. INCAS
Coöp.rcreniging NLD
Zonnelening
Zonnelening - venolg
St. INCAS3
Regionaal Sectorplan
Vrijetijdssector Drenthe
St. Energy Challenges
Div. corporaties ihkv
breedband
Bentheimer Eisenbahn AG €

€
€
€
€
€
€

€

620.000 €
1.250.000 €

150.000 €
r.200.000 €

365.245 €
2.800.000 €

640.000 €

200.000
pm

250.000

10.

125.000
150.000

1.200.000
365.245
280.000
100.000

€ 200.000
€ 3.000.000

€ 125.000

1Oo/o

lOOo/o

lOOo/o

lOOo/o

l0% Bruglening € 1,5 mln is rænallen
160/o Garantstelling

100%

50% Aanwllende stortingen ran
Coevorden en Emmen ieder€
62.500

€ 7.475.245 € 5.656.045

1 De leningen van het MKB Fonds Drenthe ter grootte van € 13 miljoen is niet in dit
overzicht opgenomen aangezien dit door de NOM wordt uitgevoerd.

Afdekking risicoDoel/partij Hoofusom
ln€ ln o/o

Opmerking


