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Onderwerp 
Stichting Eerste Lijns Voorzieningen Portland 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. De door het college opgelegde geheimhouding in de de eerstvolgende vergadering op grond van 
artikel 25 lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen; 
2. Mee te werken aan een nieuwe overeenkomst met de BNG waarbij onder andere de volgende 
uitgangspunten worden gehanteerd: 
 a. de borg voor de gemeente mag niet hoger worden; 
 b. de regresvordering van de gemeente op de Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland 
wordt voldaan; 
 c. een nieuw onafhankelijk bestuur; 
 d. een raad van toezicht; 
3. De uitgangspunten ook te hanteren wanneer een nieuwe overeenkomst met de BNG niet haalbaar 
blijkt. 
  
Inleiding 
In de memo aan de raad van dd. 25 februari 2014 reg. nr. 139367 is aangegeven dat wij u regelmatig 
op de hoogte zullen houden van de ontwikkelingen in relatie tot de Stichting Eerstelijns Voorzieningen 
Portland (SEVP). De SEVP is aangeschreven om het verschuldigde rentebedrag aan de BNG alsnog 
te betalen. De SEVP heeft dat echter niet gedaan waardoor de gemeente als borg door de BNG is 
aangesproken het openstaande rentebedrag ad € 65.712 te voldoen. De gemeente heeft nu voor het 
betaalde bedrag een regresvordering op de SEVP. 
Op 25 februari 2014 heeft wethouder van Ginkel een gesprek gevoerd met de BNG. De BNG heeft 
aangegeven dat zij open staan voor een oplossing met de SEVP, bijvoorbeeld een herfinanciering van 
de bestaande lening tegen een lagere rente. 
 
Op basis van de gegevens zijn 4 mogelijke scenario's uitgewerkt.  
a. De gemeente werkt (nog) niet mee aan een nieuwe overeenkomst met de BNG, maar streeft ernaar 
om haar huidige positie te verbeteren, bijvoorbeeld door een nieuw bestuur en een toezichtsorgaan af 
te dwingen; 
b. De gemeente werkt wel mee aan een nieuwe overeenkomst met de BNG met daaraan gekoppeld 
een nieuwe gemeentegarantie mits: 
 - de SEVP de regresvordering van € 65.712 aan de gemeente terug betaalt 
 - de borgstelling voor de gemeente niet hoger wordt dan het huidige bedrag van € 3.800.000; 
c. De gemeente koopt de borgtocht af. Naar verwachting zal herfinanciering zonder borgstelling in 
deze tijd niet kansrijk zijn waardoor er een afkoopbedrag van € 2.000.000 is te verwachten; 
d. De gemeente stuurt aan op een faillissement van de SEVP. In geval van faillissement zijn de 
leningen ineens opeisbaar. De BNG zal verhaal halen bij de gemeente als borg. Voor de lening van € 
2.770.000 kan de gemeente dan haar pandrecht uitoefenen maar voor de lening van € 1.030.000 
heeft de gemeente geen zekerheden of onderpand en is zij afhankelijk van de curator. 
In de bijlage zijn de scenario's verder uitgewerkt. 
 



De SEVP heeft het verzoek voor een toezichtsorgaan in overweging genomen maar tot op heden is er 
geen toezichtsorgaan ingesteld. Via de juridisch adviseur heeft de gemeente aan de SEVP gevraagd 
om nu medewerking te verlenen om het huidige bestuur van de SEVP te vervangen door een nieuw 
onafhankelijk bestuur. Ook dit is niet gebeurd, daarom heeft het college op 24 juli 2014 via de juridisch 
adviseur een verzoek ingediend bij de rechtbank om de huidige bestuurders te schorsen en een derde 
tot tijdelijk bestuurder te benoemen. Daarbij zal bij een nieuw bestuur direct een toezichtsorgaan 
worden ingesteld. 
 
Beoogd effect 
Tot een structurele oplossing komen voor de betalingsproblemen van de Stichting Eerstelijns Zorg 
Portland aan de BNG zodat de risico's voor de gemeente om als borg te worden aangesproken 
worden verminderd. 
 
Relatie met beleidskaders 
- 
 
Argumenten 
1. De gemeente loopt als borg een risico; 
Op basis van artikel 10. 2.b van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) blijft het verstrekken van 
informatie ingevolge deze wet achterwege als het belang niet opweegt tegen het belang van 
economisch of financiële belangen van publiekrechtelijke lichamen. Op basis van artikel 10. 2.d blijft 
het verstrekken van informatie ingevolge deze wet achterwege voor zover het belang niet opweegt 
tegen het belang van de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen. 
 
2.1 Bij een nieuwe overeenkomst is het rentepercentage lager. 
Met een lager rentepercentage kan de Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland de lasten 
structureel dragen en is er zelfs gedeeltelijke aflossing mogelijk. 
 
2.2 a t/m d. Er is betere controle mogelijk.  
Het risico voor de gemeente wordt niet hoger en de onafhankelijkheid van het bestuur is beter 
geregeld zodat ook de belangen van de participanten, waaronder de gemeente, beter 
vertegenwoordigd worden. 
 
3. Ook bij continuëring van de huidige overeenkomst zorgen de uitgangspunten voor betere controle. 
 
 
 
Overleg gevoerd met 
juridisch adviseur (intern en extern) 
 
Kanttekeningen 
Er blijft een financieel risico voor de gemeente. 
De gemeente kan als borg worden aangesproken als de SEVP haar verplichtingen aan de BNG niet 
nakomt. Dit gaat in eerste instantie om renteverplichtingen voor de beide leningen. In tweede instantie 
gaat het om de aflossing van de lening van € 1.030.000 in 2017 en de aflossing van € 2.770.000 in 
2037.  
Voor de lening van € 1.030.000 heeft de gemeente geen zekerheid of onderpand.  
Voor de lening van € 2.770.000 heeft de gemeente een pandrecht bedongen op de vorderingen van 
de SEVP op Farouche en de heer van der Torre, inclusief de daaraan verbonden hypotheekrechten. 
De gemeente kan, als de SEVP haar verplichtingen niet nakomt, voor dit bedrag het pandrecht 
uitwinnen. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Uitvoering van uw besluit in overleg met de juridisch adviseurs, de BNG en de SEVP. 
 
Evaluatie/monitoring 
De raad wordt op de hoogte gehouden van de vervolgstappen 
 
  



Financiën  
In de risicoparagraaf van de begroting is rekening gehouden met het scenario dat de SEVP haar 
verplichtingen aan de BNG niet nakomt. De kans om aangesproken te worden voor garantstellingen is 
bij de begroting 2014 verhoogd. 
 
Juridische zaken 
In de overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente borg is.  
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
N.v.t. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Bijlage Advies scenario Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland (53720) 
2. Bijlage Stand van zaken Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland (69392) 
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