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gemeenteraad

Onderwerp
Zienswijze inzake het principebesluit tot het verstrekken van een 
overbruggingsfinanciering in de vorm van een bouwkrediet aan de Mijnwater BV.

Voorstel en besluit:
De raad voor te stellen:
1. zijn zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van het principebesluit van uw 

college inhoudende: 
a. In principe aan de Mijnwater BV een overbruggingsfinanciering in de vorm 
van een bouwkrediet met een kredietruimte van maximaal €10.000.000,--, 
te verstrekken tegen een marktconform rentetarief.
b. Van deze maximale kredietruimte is een bedrag van € 8.000.000,-, 
inclusief de bestaande rekening-courant verhouding van €1.300.000,-, op 
afroep beschikbaar voor de projecten uit het lopend investeringsprogramma 
op basis van reeds bestaande contractuele verplichtingen (voor 
toekenningsvoorwaarden zie bijlage 5).
c. Van deze maximale kredietruimte is een bedrag van maximaal € 
2.000.000,- op afroep beschikbaar voor nieuw te ontwikkelen 
investeringsprojecten.

2. De door het College op gelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlagen 
1a, 2a en 3 bekrachtigen (art 25 lid 3 Gemeentewet).
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Heerlen,

Onderwerp
Zienswijze inzake het principebesluit tot het verstrekken van een 
overbruggingsfinanciering in de vorm van een bouwkrediet aan de Mijnwater BV.

Inleiding/aanleiding
Op 3 juni jl. hebben we het principe besluit genomen inzake het verlenen van een 
overbruggingsfinanciering aan de Mijnwater BV. Bij deze vragen we uw raad uw 
zienswijze omtrent dit besluit aan ons college kenbaar te maken. Het 
collegevoorstel treft u als bijlage aan. 

Kernthema:
Duurzaamheid & Milieu

Bevoegdheid
Het betreft een lening hoger dan €50.000,00. Conform het protocol actieve 
informatieplicht wordt geen definitief besluit genomen alvorens  de raad in de 
gelegenheid is gesteld om de wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 

Voorstel
1. uw zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van het principebesluit van het 

college inhoudende: 
a. In principe aan de Mijnwater BV een overbruggingsfinanciering in de vorm 
van een bouwkrediet met een kredietruimte van maximaal €10.000.000,--, 
te verstrekken tegen een marktconform rentetarief.
b. Van deze maximale kredietruimte is een bedrag van € 8.000.000,-, 
inclusief de bestaande rekening-courant verhouding van €1.300.000,-, op 
afroep beschikbaar voor de projecten uit het lopend investeringsprogramma 
op basis van reeds bestaande contractuele verplichtingen (voor 
toekenningsvoorwaarden zie bijlage 5).
c. Van deze maximale kredietruimte is een bedrag van maximaal € 
2.000.000,- op afroep beschikbaar voor nieuw te ontwikkelen 
investeringsprojecten.

2. De door het College op gelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlagen 1 
tot en met 5 bij het collegevoorstel bekrachtigen (art 25 lid 3 Gemeentewet).
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Bijlagen ter inzage
Collegevoorstel inzake het verstrekken van een overbruggingsfinanciering in de 
vorm van een bouwkrediet aan de Mijnwater BV.

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris, de burgemeester,

mw. C.L.A.F.M. Bruls dr. P.F.G. Depla
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raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 

registratienummer;

gegeven de agendering door het Presidium;

gehoord het advies van de raadscommissie voor ;

besluit:

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad der gemeente Heerlen van

de griffier, de voorzitter, 

mr. J.H.M. Martens dr. P.F.G. Depla 


