Raadsvergadering 11 december 2014
Voorstel B 7

Heinkenszand, 18 november 2014
Onderwerp:
voorstel inzake de begroting 2015 van de NV Zeeland Seaports en de rapportage
Garanties 2014
(portefeuille wethouder Schenk)

Geachte raad,
In de aandeelhoudersvergadering (AvA) van de NV Zeeland Seaports (ZSP) van 19
december a.s. komen aan de orde:
-de begroting 2015 van ZSP
-de rapportage over de garanties 2014
U kunt hierover uw gevoelens meegeven.
Begroting 2015 en meerjarenraming t/m 2017.
Volgens de begroting van Zeeland Seaports behaalt het bedrijf in 2015 een positief resultaat
van meer dan 6,5 miljoen euro. Daarnaast is ZSP net als in voorgaande jaren in staat om de
gemiddelde leningenportefeuille terug te brengen waardoor zij in staat is om de rentelasten
omlaag te brengen. Door een groeiende omzet gaat de opbrengst omhoog terwijl de kosten
iets omlaag gebracht kunnen worden. In het jaarplan, dat de inleiding op de begroting vormt,
geeft ZSP een inkijk op de ontwikkelingen, zoals men die in 2015 verwacht. Hieruit spreken
de nodige ambities. De meerjarenraming tot en met 2017 laat ook in de jaren 2016 en 2017
een positief resultaat zien. Wij vinden dit een goede prestatie in deze tijd. Een en ander
neemt niet weg dat er naast kansen ook risico’s zijn en blijven, waardoor prognoses snel
achterhaald kunnen worden. ZSP is zich daar echter wel voldoende van bewust, zoals men
ook aan het slot van de begroting aangeeft.
Rapportage garanties 2014
In het kader van de verzelfstandiging is eind 2010 de garantie en
dienstverleningsovereenkomst (GDO) gesloten. In deze overeenkomst is de garantstelling
van de Gemeenschappelijke Regeling (met als participanten de Provincie, Terneuzen,
Vlissingen en Borsele) aan ZSP vastgelegd. Zoals afgesproken in de overeenkomst wordt
jaarlijks bij de begroting een rapportage over de garanties verstrekt. De belangrijkste
constatering is dat de garantstelling nog niet volledig behoeft te worden benut. De totale
garantie op leningen bedraagt €500 mln., waarvan eind 2013 €391 mln. aan leningen was
opgenomen. De nog resterende ruimte zal grotendeels nodig zijn voor reeds geplande
toekomstige investeringen. Daarnaast is deze bedoeld voor ongeplande kleinere
investeringen die plots opkomen en passen in de bedrijfsfilosofie. Begin 2015 zal er een
evaluatie van de garantiestelling plaatsvinden. Daarbij wordt bezien in hoeverre de
verwachtingen over de afloopperiode van de garanties en de sinds 2010 gehanteerde ratio’s
nog actueel zijn.
Vervolg.
Wij kunnen instemmen met de inhoud van de begroting en de rapportage van de garanties.
Wij stellen u in de gelegenheid uw gevoelens over deze stukken mee te geven aan onze
vertegenwoordiger in de AvA.

Besluit
De gemeenteraad neemt de begroting 2015 van NV ZSP en de rapportage van de Garanties
2014 voor kennisgeving aan en geeft de gevoelens mee aan de gemeentelijk
vertegenwoordiger.
Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.
Bijlage(n)
* concept begroting 2015 NV ZSP
* rapportage garanties 2014 NV ZSP
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