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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. 

De gemeente loopt bij het verstrekken van deze borgstelling een groot financieel risico. De fractie 
EVA ziet hierin aanleiding tot het stellen van aanvullende vragen. 

De fractie EVA tracht hiermee de mogelijkheden te verkennen om te komen tot een oplossing waarin 
de positie van de gemeente beter is, dan in de voorgestelde borgstellingsconstructie met SEVP en 
BNG. 

Wij ontvangen graag deze week de antwoorden in het kader van de voorbereiding van de 
raadsvergadering. 

- Wat zijn de consequenties wanneer het besluit over het raadsvoorstel Stichting 
Eerstelijnsvoorzieningen Portland wordt uitgesteld?

- Wat is de kans dat deze consequenties daadwerkelijk optreden?
- Hoe is de stellingname van de 2 bestuurders afzonderlijk van SEVP, in termen van 

bereidheid tot het (al dan niet met persoonlijk vermogen, of middels andere oplossingen) 
voorkomen van een faillissement? 

- Hoe is de stellingname van de BNG, in termen van bereidheid in het investeren of dragen 
van risico ter voorkoming van een faillissement?

- Welke scenario’s zijn er overwogen bij totstandkoming van het raadsvoorstel en meer in het 
bijzonder, wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s en middels welke 
argumenten is het voorkeursscenario tot stand gekomen?  

- Heeft het college overwogen om een toets uit te voeren t.b.v. deze transactie, zoals 
omschreven in de ‘Nieuwe wet Bibob’, wat is het resultaat van deze overweging en met 
welke argumenten bent u tot deze overweging gekomen?

Bij het opstellen van deze vragen hebben wij 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 verzoeken wij u het daarvoor geëigende proces in te zetten.
 
Namens fractie EVA,

Thomas van der Knaap


