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Aan

Datum

Betreft

Contactpersoon

Doorkiesnummer

Email

Bijlage(n)

Ons kenmerk

Uw kenmerk

CC

Hofhoek 5

3176 PD Poortugaal

Postbus 1000

3160 GA Rhoon

Telefoon 010 506 11 11

Fax 010 501 81 80

www.albrandswaard.nl

Bankrekeningnummer

BNG 28.50.20.420

Openingstijden  

Publiekzaken:

ma, di, do, vr.:

09.30 - 13.00 uur

woensdag:

13.00 - 16.30 uur

17.30 - 20.00 uur

zaterdag:

09.30 - 11.30 uur

Kantoor ma t/m vr:

09.00 - 16.30 uur

(alleen volgens afspraak)

 
 
 
 
 
19 mei 2015  
Raadsinformatiebrief Stand van zaken Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland  
Quido Maas. 
010-5061139 
q.maas@albrandswaard.nl 
- 
184042 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Op 9 maart 2015 heeft uw gemeenteraad onder meer besloten het college op te 
dragen een nieuwe borgstelling aan te gaan met de BNG voor de herfinanciering van 
de lening van de Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland met de volgende eisen: 

a. De borg voor de gemeente mag in totaal niet hoger dan de huidige 
borgstelling van € 3.800.000 zijn; 

b. De vordering van de gemeente op de Stichting Eerstelijns Voorzieningen 
Portland van € 65.712 moet worden voldaan; 

c. Het bestuur van de Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland moet 
onafhankelijk zijn cq. ook de belangen van de gemeente als borg 
behartigen; 

d. Er moet een toezichtsorgaan vanuit de gemeente worden ingesteld. 
 
KERNBOODSCHAP 
Wij zijn met uw besluit aan de slag gegaan. Er was op het moment van de 
raadsbehandeling overeenstemming met de beide ondernemers/bestuursleden dat de 
achterstallige rente aan de BNG en de vordering van de gemeente betaald zou 
worden.  
Echter, daarna werd bij de juridische uitwerking door de ondernemers/bestuursleden 
van de SEVP alsnog de aanvullende eis gesteld van “finale kwijting” door de gemeente 
alvorens de € 200.000 ter beschikking te stellen.  
Wij zijn nu met het bestuur over deze aanvullende eis in overleg. 
In deze raadsinformatiebrief informeren wij u hierover. 
 
CONSEQUENTIES 
Door de eis van de SEVP van “finale kwijting” is er vertraging ontstaan tussen de 
gemeente en de SEVP in de uitwerking van uw besluit. De BNG wilde helaas niet 
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wachten en heeft de gemeente als borg aangesproken voor de achterstallige rente van 
€ 84.223,52. 
De € 84.223,52 die de gemeente Albrandswaard inmiddels als borg aan de BNG heeft 
moeten betalen is voorzien in het bedrag van € 200.000 dat een van de ondernemers 
inbrengt voor de herfinanciering. Dit geldt ook voor het bedrag van € 65.712 uit uw 
raadsbesluit.  
 
VERVOLG 
Wij vervolgen de gesprekken met de SEVP. Mocht de eis van de finale kwijting ervoor 
zorgen dat er geen overeenstemming wordt bereikt blijven de huidige overeenkomsten 
van kracht. Onze externe juridisch adviseur bekijkt welke stappen de gemeente kan 
nemen als er geen definitieve overeenstemming wordt bereikt.  
Uw raad zal op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


	CSG4B09DB7F.pdf

