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Bijlage(n} 

In uw brief van 2 maart jl. stelde u ons vragen over het artikel in BN De Stem van zaterdag 28 februari jl. met de kop 
'Gemeente neemt rol van bank over' . Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt. 

Vraag: Voldoet de aan TCC beschikbaar gestelde lening volledig aan de in het verdienmodel genoemde criteria (rente 8-
10% en looptijd maximaal 3 jaar) en was er sprake van het verkrijgen van een grotere faciliteit? 
Antwoord: Ja, deze voldoet. NV Aangenaam Bergen op Zoom heeft een achtergestelde lening verstrekt die binnen een 

periode van 3 jaar wordt afgelost. 

Vraag: Is de RvC met deze kredietverlening akkoord gegaan? 
Antwoord: De Raad van Commissarissen heeft positief geadviseerd over het aangaan van de lening. 

Vraag: Gezien het feit dat de gemeente Bergen op Zoom 100% eigenaar is van de NV Aangenaam Bergen op Zoom, is 
de kredietverlening getoetst op ongeoorloofde staatsteun? 
Antwoord: Het verbod op het geven van staatsteun staat omschreven in artikel 107 van het Werkingsverdrag van de 
Europese Unie (VWEU). In tegenstelling tot het kartelverbod en misbruik van economische machtspositie is voor 
staatssteun geen bepaling opgenomen in de Mededingingswet. Bovenvermeld artikel bestaat uit meerdere bestanddelen 
waaraan voldaan moet zijn, wil er sprake zijn van staatsteun. Op grond van dit artikel en op basis van de reguliere de
minimisverordening kan een decentrale overheid een onderneming over een periode van 3 belastingjaren tot maximaal 
€ 200.000,- steunen zonder dat sprake is van staatssteun. 

Vraag: Waarom is in dit geval gekozen voor een lening en niet voor een participatie? 
Antwoord: Met de directie van TCC Europe BV is ondermeer over participatie besproken. De directie heeft in dat overleg 
aangegeven zelfstandig te willen besluiten over de bedrijfsvoering zonder inmenging van andere partijen. In goed overleg 
is gekozen voor de achtergestelde lening als beste middel. 

Vraag: Indien dat niet het geval is wil de BSD-fractie weten of uw college voornemens is ter financiering van de NV deze 
verder te voorzien van middelen buiten de regul iere inkomsten van de NV? 

Antwoord: Mocht er niet voldoende kapitaal zijn , dan zullen wij op dat moment afwegen op welke wijze de benodigde 
middelen gefinancierd worden. 
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Vraag: Zo ja, past dit dan in het door de gemeenteraad vastgestelde treasurystatuut/beleid en het collegeprogramma, 
voor zover het de vermindering betreft van de gemeentelijke schulden? 
Antwoord: NV lndumij/Aangenaam bergen op Zoom valt niet onder de gemeentelijke begroting en daarmee het 
treasurybeleid en streeft een ander doel na, te weten het stimuleren en aantrekken van bedrijven (en daarmee het 
aantrekken van de broodnodige werkgelegenheid) voor onze gemeente. 

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevr. A.M.A. Vrijenhoek
De Vries, bereikbaar via telefoonnummer 0164-277657. 

burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 
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