
Initiatiefvoorstel
Raadsonderzoek garantstelling eerstelijnsvoorziening Portland

Datum: 26 maart 2015 
Betreft: Initiatiefvoorstel tot onderzoeken totstandkoming garantstelling 

eerstelijnsvoorziening Portland

Voorstel aan de raad van Albrandswaard: 

De raad besluit:

1. In te stellen een raadsonderzoek conform artikel 155a van de Gemeentewet, naar het 
aangaan van garantieconstructies ; 

2. Het onderwerp van het raadsonderzoek als volgt te omschrijven: 

Door het onderzoeken van de garantieconstructie ten behoeve van het SEVP vanaf 
2003/2004 tot en met de besluitvorming over de hernieuwde garantstelling in maart 
2015 (en voor zover relevant voor het onderzoek de periode erna) vast te kunnen 
stellen: 

- Hoe de garantieconstructie destijds is overeengekomen;
- En op welke wijze de genomen besluiten feitelijk zijn uitgevoerd. 
- Leerpunten te formuleren voor eventuele toekomstige garantstellingen. 

Toelichting op het voorstel:  

Wat is de aanleiding?

De gemeenteraad van Albrandswaard heeft in 2004 het besluit genomen om borg te 
staan voor een lening tussen Stichting Eerstelijnsvoorziening Portland (SEVP) en de Bank 
Nederlandse Gemeenten (BNG). 

In mei 2014 is een rapport verschenen vanuit de Rekenkamer Commissie naar aanleiding 
van een onderzoek naar gemeentelijke garantstellingen in de gemeente Albrandswaard. 
In dit rapport is onder andere geconstateerd dat de situatie rondom de garantstelling 
voor SEVP zorgelijk is. De RKC gaat in op het proces van besluitvorming, realiteitsgehalte 
van de business case en het exploitatieplan en waardevastheid van het onderpand. 

Aan het eind van de voorgaande college periode is de gemeente geconfronteerd met het 
gegeven dat de BNG aanspraak heeft gemaakt op borgstelling, nadat SEVP in 
betalingsproblemen is geraakt. Inmiddels is in de nieuwe college periode een voorstel 
uitgewerkt waarin het college aangeeft dat hiermee “een faillissement kan worden 
voorkomen en continuïteit van de eerstelijns voorzieningen voorlopig is gewaarborgd”. De 
gemeenteraad op 9 maart jl. ingestemd met dit voorstel.

De wijze waarop afspraken tussen diverse partijen zijn vormgegeven en de mate van 
naleving zijn voor de gemeenteraad niet transparant. De gemeenteraad kan daardoor zijn 
kaderstellende en controlerende rol onvoldoende waarmaken.



Nadere toelichting over het risico inzake SEVP

Het raadsvoorstel gericht op voorkoming van een faillissement voelde voor de raad als 
een besluit ‘met de rug tegen de muur’. Faillissement op korte termijn zou een financiële 
strop betekenen voor de gemeente. Echter met herfinanciering tot 2037 is het risico op 
faillissement duidelijk niet afgewend. 

Het risico percentage niet is bij de besluitvorming niet inzichtelijk, ook is er geen 
duidelijkheid over de toekomstbestendigheid van deze oplossing. In het voorstel wordt 
geanticipeerd op een waarde stijging van onroerend goed. Wanneer de rente na 5 jaar 
stijgt t.o.v. de afgesloten 1% ontstaat er mogelijk een probleem en er zal naar 
verwachting onvoldoende zijn gespaard om de lening einde looptijd af te lossen. Tot slot 
is aangegeven dat wanneer er geen huurders worden gevonden voor leegstaande 
ruimtes of al huurders vertrekken dat direct gevolgen heeft voor de exploitatie. Wanneer 
deze risico’s zich voordoen kost dit gemeente veel geld. De genoemde risico’s, geen 
waardevast onderpand (inventaris), teruglopende huurresultaten, lijken met de informatie 
van nu evident.

Wat willen we bereiken en waarom?

Het doel van het raadsonderzoek is te leren van de resultaten van het in 2004 genomen 
besluit, de uitvoering daarvan evenals de uitgevoerde interventie (hernieuwde 
garantstelling) rondom de borgstelling voor de lening tussen SEVP en BNG. Om deze 
kennis te kunnen toepassen bij beoordeling van eventuele toekomstige garantstellingen, 
voorgenomen besluiten en het uitvoeren van de controlefunctie van de gemeenteraad.

Wat gaan we ervoor doen? 

EVA stelt voor om een raadsonderzoek in te stellen conform artikel 155a van de 
Gemeentewet naar het aangaan van garantieconstructies en via dit instrument te 
onderzoeken;

- Op basis van welke informatie in 2004 besloten is dat de risico’s beheersbaar zijn 
voor de gemeente

- Hoe de beoordeling van de exploitatie heeft plaatsgevonden en hoe die zich 
verhoudt tot de feitelijke exploitatie

- Of de condities waaronder de oorspronkelijke borgstelling in 2007 is aangegaan 
ook conform voorwaarden zijn uitgevoerd

- Of de voorwaarden in de opvolgende jaren zijn opgevolgd
- Op welke punten deze stappen toereikend of ontoereikend zijn geweest. 

Het belang van het onderwerp, de vele miljoenen euro’s die ermee gemoeid zijn, alsmede 
het zo groot mogelijk lerend effect van het onderzoek, rechtvaardigt dit middel. Voor de 
volledigheid is art155a GW in een eindnoot bijgevoegdi



Hoe ziet dit onderzoek eruit?

Het onderzoek zelf strekt zich uit vanaf het moment dat de bedoelde garantieconstructie 
ten behoeve van het SEVP ambtelijk in voorbereiding is genomen (2003-2004), tot en met 
de besluitvorming over de hernieuwde garantstelling in maart 2015, alsmede de periode 
erna, voor zover relevant voor het onderzoek.

Centrale vragen die aan de onderzoekscommissie meegegeven kunnen worden zijn; 

Ten aanzien van de totstandkoming van de garantstelling;
Hier dienen zich vragen aan ten aanzien van het gevolgde proces en inhoudelijke 
afwegingen. Op welke wijze is de garantieconstructie destijds overeengekomen, wie zijn 
daarbij betrokken geweest (ambtelijk, politiek en extern), op welke wijze is hierover 
geadviseerd (intern en extern), in hoeverre en op welke wijze is de gemeenteraad hierbij 
betrokken geweest of over ingelicht. Welke afwegingen zijn gemaakt om voor deze 
constructie te kiezen? Wanneer en hoe heeft de raad en het college in dit proces welke 
besluiten genomen?
Op welke wijze is er na de besluitvorming in 2004 en 2007, zowel ambtelijk als politiek-
bestuurlijk, betrokkenheid getoond met de inrichting van de constructie zoals die in 2004 
door het college met de SEVP en de BNG is overeengekomen? Hoe is vervolgens in 2007, 
binnen het college, de besluitvorming gegaan met betrekking tot de uiteindelijke 
garantiestellingen t.b.v. de leningen van de SEVP bij de BNG? Welke adviezen hebben 
hieraan ten grondslag gelegen (ambtelijk en extern), op welke wijze is er geadviseerd 
over de onderpanden en de toezichtrol en welke rol heeft de BNG hierin gespeeld?

Ten aanzien van de uitvoering van het besluit:
Op welke wijze zijn de genomen besluiten feitelijk uitgevoerd? Of en op welke wijze zijn 
de in het besluit opgenomen voorwaarden uitgevoerd? Op welk moment en hoe is 
duidelijk geworden dat de SEVP niet meer aan de verplichtingen kon voldoen? Op welke 
wijze is inzicht verkregen in de bedrijfsvoering van de SEVP en op welke wijze heeft het 
bestuur van de SEVP hierin geacteerd? Hoe verhoudt de feitelijke exploitatie zich ten 
opzichte van de oorspronkelijke beoordeling? Op welke wijze heeft het college vervolgens 
geopereerd en welke adviezen lagen hier aan ten grondslag (ambtelijk, intern en extern). 

In onze ogen kunnen, naast de nodige betrokken ambtenaren, de navolgende 
(voormalige) portefeuillehouders, geïnterviewd worden:

Wethouders Sociale Zaken: Erwin de Jongh, Jan Backbier, Han van Toornburg, Maret 
Rombout;

Wethouders Financiën: Gerard Brussaard, Vera Spruit, Bert Euser en Mieke van Ginkel; 

Vervolgtraject besluitvorming

Indien de raad besluit tot het instellen van dit onderzoek, wordt de griffier verzocht voor 
de raadsvergadering na de inhoudelijke bespreking van het initiatiefvoorstel, de 
voorbereiding van een voorstel te ondersteunen voor:

- Het instellen van een onderzoekscommissie van de gemeenteraad, zoals bedoeld 
in artikel 155a van de Gemeentewet. (gedacht wordt aan een 
afstemmingsmoment binnen de raad hieromtrent in een beraad & advies 
vergadering)

Ingevolge artikel 155a, lid 2 GW moet het voorstel tot onderzoek, behalve een 
omschrijving van het onderzoek, ook van een toelichting zijn voorzien. Met het laatste is 
in onze ogen voldaan met het voorgaande.

Namens de fractie EVA,



Thomas van der Knaap



i  Artikel 155a  1.
De raad kan op voorstel van een of meer van zijn leden een onderzoek naar het door het college of de burgemeester gevoerde bestuur 
instellen.
2.
Het besluit tot het instellen van een onderzoek omvat een omschrijving van het onderwerp van onderzoek alsmede een toelichting. 
Deze omschrijving kan hangende het onderzoek door de raad worden gewijzigd.
3.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een door de raad in te stellen onderzoekscommissie. De commissie heeft ten minste drie leden en 
bestaat uitsluitend uit leden van de raad.
4.
De artikelen 22, 82, derde lid, en 86, eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing op de onderzoekscommissie.
5.
De onderzoekscommissie kan de bij deze wet verleende bevoegdheden uitsluitend uitoefenen, indien ten minste drie van haar leden 
aanwezig zijn.
6.
De bevoegdheden en werkzaamheden van een onderzoekscommissie worden niet geschorst door het aftreden van de raad.
7.
Op het besluit tot instelling van een onderzoek en tot instelling van een onderzoekscommissie, alsmede het besluit tot wijziging van de 
omschrijving van het onderwerp van een onderzoek zijn de artikelen 139, tweede lid, 140 en 141 van overeenkomstige toepassing.
8.
Alvorens de raad besluit tot een onderzoek, stelt hij bij verordening nadere regels met betrekking tot deze onderzoeken. In elk geval 
worden daarin regels opgenomen over de wijze waarop ambtelijke bijstand wordt verleend aan de commissie.

http://collegebundel.nl/gemeentewet/artikel155a
http://collegebundel.nl/gemeentewet/artikel155a/lid8
http://collegebundel.nl/gemeentewet/artikel141/
http://collegebundel.nl/gemeentewet/artikel140/
http://collegebundel.nl/gemeentewet/artikel139/
http://collegebundel.nl/gemeentewet/artikel155a/lid7
http://collegebundel.nl/gemeentewet/artikel155a/lid6
http://collegebundel.nl/gemeentewet/artikel155a/lid5
http://collegebundel.nl/gemeentewet/artikel86/
http://collegebundel.nl/gemeentewet/artikel82/
http://collegebundel.nl/gemeentewet/artikel22/
http://collegebundel.nl/gemeentewet/artikel155a/lid4
http://collegebundel.nl/gemeentewet/artikel155a/lid3
http://collegebundel.nl/gemeentewet/artikel155a/lid2
http://collegebundel.nl/gemeentewet/artikel155a/lid1

