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24 juni 2015  
Raadsinformatiebrief “aanvullende” voorwaarden Stichting Eerstelijns Voorzieningen 
Portland 
Quido Maas 
06-53959998 
q.maas@bar-organisatie.nl 
Vervolgafspraken herfinanciering en Brief AKD inzake SEVP d.d. 17 april 2017 
593865 
 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Maandag 15 juni is beraad en Advies Welzijn met u gesproken over de stand van 
zaken met betrekking tot de Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland (SEVP). Door 
wethouder van Ginkel is toegezegd om de brief van AKD (namens de SEVP), met de 
voorwaarde van “finale kwijting”, aan u te sturen.   
 
KERNBOODSCHAP 
De SEVP heeft aangegeven dat de brief die AKD (met referentie: 594588) namens hen 
aan de gemeente heeft verstuurd niet meer van toepassing is. 
 
TOELICHTING 
De SEVP heeft via AKD op 17 april 2015 een brief aan de gemeente Albrandswaard 
gestuurd als antwoord op “vervolg herfinanciering SEVP”. In de brief wordt ingegaan 
op de uitwerking van uw besluit om te komen tot een herfinanciering van hun lening bij 
de BNG. Over enkele punten was wat onduidelijkheid. Die onduidelijkheid is inmiddels 
weggenomen. In de brief bij punt 12  werd een aanvullende voorwaarde gesteld van 
“finale kwijting”. Het college kan en wil hiermee niet akkoord gaan. Inmiddels heeft de 
SEVP, na een gesprek met de wethouders van Ginkel en Goedknegt op 19 juni 2015, 
aangegeven dat de brief van 17 april jl. niet langer van toepassing is waarmee de 
finale kwijting van de baan is. 
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CONSEQUENTIES 
Nu er geen verschil van inzicht meer is tussen de gemeente en de SEVP over de 
herfinanciering, zal de SEVP de vordering van de gemeente voldoen. Dit gebeurt 
zodra de overeenkomsten/aktes bij de notaris zijn aangepast en ondertekend. De 
notaris heeft aangegeven zijn best te doen dit uiterlijk 26 juni 2015 voor elkaar te 
krijgen. 
 
VERVOLG 
Wij zullen samen met de participanten zo snel mogelijk een onafhankelijk bestuur en 
toezichtsorgaan formeren.  
 
BIJLAGEN 
594588; Vervolgafspraken herfinanciering; Brief AKD d.d. 17 april 2015 inzake SEVP 
en mail dat deze brief niet langer van toepassing is. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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