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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
96863 

Raadsvoorstel: 
96937 

Portefeuillehouder: 
Bert Euser 

     
   Paraaf controller:  
   Datum Paraaf  
 
Onderwerp 
Kredietvotatie ten behoeve van uitwerking scenario Verkoop CAI-Albrandswaard. 
 
Geadviseerde beslissing: 
De raad voorstellen: 
 

a. € 400.000,-- ter beschikking te stellen voor: 

-  het uitvoeren van boekenonderzoek voor de CAI; 

-  het uitwerken van de aanbevelingen uit het boekenonderzoek, de notariële 
verwerking en registratie van het bestaande eigendomsrecht van het CAI-
netwerk in de openbare registers; 

- de externe ondersteuning en begeleiding van het verkoopproces van het 
CAI-netwerk; 

b. het krediet van € 400.000,-- ten laste te brengen van de algemene reserve en deze uiteindelijk 
te verrekenen met de te verwachten verkoopopbrengst van de CAI. 

 
 
Proces:  
 
Op 7 februari 2011 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om samen met de 
begeleidingscommissie uit de raad het scenario "verkoop van het CAI netwerk en klantenbestand" als 
eerste uit te werken en het eindresultaat van de onderhandeling voor te leggen aan de raad. 
 
In de bespreking van de Begeleidingscommissie van 9 maart is de fasering van het traject besproken: 
Fase 1: het verrichten van een due diligence onderzoek (boekenonderzoek) en het opstellen 

van de randvoorwaarden en de gunningscriteria voor de verkoop van de CAI. 
toelichting: een due diligence onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de 
door ons aan de koper te presenteren informatie en het in beeld brengen van risico's en kansen 
van de over te nemen activiteiten. 

Fase 2: na het biedingsproces vaststellen van de exclusieve aanbieder waarmee de 
onderhandelingen kunnen worden gevoerd.  

Fase 3: het formuleren van het concept raadsvoorstel na afronding van de 
contractonderhandelingen. 

 
De raad heeft op 7 februari 2011 een keuze gemaakt tussen de scenario's "CAI Albrandswaard als 
netwerkbeheerder" en "verkoop van het netwerk en klantenbestand".  
Voor beide scenario's, maar ook in de situatie van ongewijzigde voortzetting van de huidige 
bedrijfsvoering, is een boekenonderzoek (due diligenceonderzoek) naar de bestaande (juridische) 
positie van de huidige gemeentelijke CAI noodzakelijk. Het brengt helderheid in de situatie van 
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contractsafspraken en eigendomsposities. Het verrichten van dit onderzoek vereist veel bijzondere 
deskundige juridische expertise. 
 
Vanuit de resultaten van dit onderzoek én de keuze die de raad heeft gemaakt over de toekomst van 
de CAI hebben wij voor het vervolgproces de noodzakelijke inzet van deskundige derden bepaald om 
de gemeente te begeleiden in het complexe verkoopproces van de CAI.  
De (mogelijke) verkoop van het CAI-netwerk en het klantenbestand is voor de gemeente een 
transactie waarvoor wij niet de kennis en ervaring "in huis" hebben. Daarom stellen wij voor dat wij ons 
als gemeente hierin extern laten begeleiden door: 

- een gespecialiseerd advocatenkantoor voor het boekenonderzoek en advisering in juridische 
aangelegenheden; 

- een gespecialiseerd advocatenkantoor die adviseert in contractering, verkoopstrategie en 
media- en telecommunicatierecht; 

- een gespecialiseerd onderhandelaar. Deze is tevens het gezicht naar buiten en voert feitelijk 
namens de gemeente de onderhandelingen met potentiële kopers; 

- een algemene procescoördinator die de voortgang, afstemming en besluitvormingsprocedures 
bewaakt.  

 
Met de begeleidingscommissie hebben wij op 24 maart jl. het eerste concrete product van het proces 
besproken en is deze door experts toegelicht: het due diligence-rapport van Adam legal media & 
entertainmentadvocaten. Het rapport biedt een overzicht van de juridische situatie van het CAI-
netwerk. Dit rapport geeft tevens inzicht in zaken die al goed / redelijk op orde zijn en zaken die nog 
moeten worden geregeld. Daarnaast biedt het rapport basis voor het bepalen van de vervolginzet om 
tot uitvoering van het raadsbesluit van 7 februari te komen. 
Op grond van de presentatie door de betrokken experts is geconcludeerd dat het verkoopproces nu 
daadwerkelijk kan worden aangevangen. Wel dienen de komende periode een aantal zaken verder te 
worden verduidelijkt en te worden vastgelegd. Een voorbeeld is de registratie van het eigendom van 
het netwerk in de openbare registers. 
De kosten van het due diligence-onderzoek, voorzover die voorafgaand aan deze kredietvotatie 
moesten worden gemaakt, hebben wij voldaan met toepassing van onze bevoegdheid op basis van de 
budgethoudersregeling van onze gemeente tot een bedrag van € 100.000,-- buiten de begroting 
uitgaven te doen.  
De kosten van deze activiteit maken deel uit van onderstaande kostenopgave en het gevraagde 
krediet. Het due diligence-rapport betreft een vertrouwelijk stuk en is in het bezit van de leden van de 
begeleidingscommissie. 
 
Kosten: 
 
De kosten zijn onder te verdelen in: 
 

1. Lasten voor de zaken die de gemeente in ieder geval moet uitvoeren (boekenonderzoek, 
treffen van noodzakelijke juridische maatregelen/voorzieningen, voortvloeiend uit de 
aanbevelingen van het boekenonderzoek, de kadastrale registratie en notariële afhandeling 
van deze registratie). Wij ramen de kosten hiervoor op  € 100.000,--. 
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2. Lasten voor de verkoop van het netwerk worden geraamd op € 300.000,--, onder te verdelen 
in: 

o advocaten- / notariskantoor: € 200.000,-- 

o verkoopadviseur / - onderhandelaar: € 50.000,-- 

o onvoorzien, omdat het proces vooraf niet exact in beeld is te brengen: € 50.000,--. 

Met de bovengenoemde verkoopkosten is geen rekening gehouden in de exploitatie van de CAI (De 
algemene procescoördinator wordt verweven uit de exploitatie CAI). 
Voorgesteld wordt deze kosten ten laste van de algemene reserve te brengen en deze uiteindelijk te 
verrekenen met de verkoopopbrengst. 
 
Overleg: 
Wij bespreken dit voorstel op 7 april 2011 met de begeleidingscommissie CAI. 
 
 
Verdere procedure: 
 Dit advies wordt behandeld in de OR: ja/nee 
    Zo ja, dit besluit treedt niet eerder in werking dan na advies/instemming van de OR. 
 Vervolgtraject na besluitvorming: 

 
 
Poortugaal, 29 maart 2011 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,              De burgemeester, 
 

 
 

 

            
Hans Cats              Mr. Harald M. Bergmann 
 


