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Het college heeft de gemeenteraad een voorstel ter besluitvorming voorgelegd ten aanzien van
borgstelling voor een hypotheek tussen “Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland” (SEVP) en
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De behandeling van dit voorstel staat gepland tijdens de
raadsvergadering van 9 maart aanstaande.
In de Kamer van Koophandel gegevens zijn de namen weergegeven van de 2 gezamenlijk bevoegde
bestuurders van SEVP. (Wij kiezen ervoor om bij deze schriftelijke vragen niet de namen van de
betreffende bestuurders te vermelden, daar het college zelf over deze informatie beschikt).
Naar aanleiding daarvan stelt de fractie EVA onderstaande schriftelijke vragen.
Gezien de raakvlakken met het raadsvoorstel verzoeken wij het college deze vragen mondeling te
beantwoorden bij de behandeling van het voorstel op de raadsvergadering van 9 maart 2015. Wij
ontvangen graag deze week de strekking van de antwoorden in het kader van de voorbereiding van
de raadsvergadering.
Is de naam van de Secretaris Penningmeester van het bestuur van SEVP, zoals geregistreerd bij de
Kamer van Koophandel, dezelfde persoon waarvan op internet terug is te vinden dat hij;
- Eigenaar is van bedrijf Erasmus Development, dat:
o Op verschillende websites zorgvastgoed “uitstekende beleggingen” noemt “met
goede rendementen”?
o Zich bezighoudt met vastgoedontwikkeling waaronder grote ontwikkelingen als ‘de
nieuwe Kuip’ in Rotterdam?
- Chairman is van het bedrijf ‘Capitol Horizon’ op de Filipijnen dat zich onder andere richt op
vastgoedontwikkeling?
- Volgens een artikel in ‘de Groene Amsterdammer’ (https://www.groene.nl/artikel/de-nieuwekuip-is-bijna-rond):
o Nauwe contacten onderhoud met Imelda Marcos, de weduwe van oud-dictator
Ferdinand Marcos?
o Zich laat fêteren met een tot 11 jaar cel veroordeelde wapenhandelaar voor het
leveren van bazooka’s in Italië?
Indien dit het geval is:
- Is het college van bovenstaande informatie op de hoogte? (In het bijzonder van de informatie
rondom de vastgoedontwikkelingsactiviteiten van de Secretaris Penningmeester en zijn
contacten?)
- Zo ja, hoe heeft het college dit gewogen in relatie tot het voorstel waarin de gemeente
Albrandswaard gevraagd wordt garant te staan voor een hypotheek van bijna 4 miljoen euro
aan de Stichting Eerstelijnsvoorziening Portland, waarvan deze persoon (gezamenlijk)

-

bevoegd bestuurder is?
Zo ja, waarom heeft het college de raad hierover niet in kennis gesteld?
Zo nee, waarom was het college niet van deze informatie op de hoogte?

Wij realiseren ons dat deze vragen gevoelig zullen liggen, maar zien het als onze taak om deze
informatie te valideren. In het geval wanneer er geen enkele relatie tussen bovengenoemde en het
bestuur van SEVP bestaat, kan op deze wijze dit op internet geschapen beeld eventueel ook worden
ontzenuwd.
Bij het opstellen van deze vragen heb ik getracht alleen gebruik te maken van openbare informatie.
Wanneer de inhoud van deze vragen, of de beantwoording van deze vragen aanleiding geeft tot
toepassen van geheimhouding verzoek ik u het daarvoor geëigende proces in te zetten.
Namens fractie EVA,
Thomas van der Knaap

