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Commissie Openbaar
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De raad van de gemeente Albrandswaard;

Gelezen het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 1312479 d.d. 13 
februari 2018;

BESLUIT:

1. De door het college op bijlage verseonnummer 1312604 opgelegde geheimhouding conform artikel 
25 lid 2 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van 
bestuur te bekrachtigen;

2. Uit te spreken dat een eerstelijns gezondheidsvoorziening in Portland door de gemeente tot een 
belangrijke maatschappelijke basisvoorziening voor deze wijk wordt gerekend;

3. Het college de opdracht te geven om de panden van de ondernemers van de Eerstelijns 
Voorzieningen Portland, Langstraat 9 en 10 te Rhoon (Portland), over te nemen;

4. Het college toestemming te geven om de leningen te herfinancieren bij de BNG en een krediet ter 
beschikking te stellen van € 5.400.000;

5. Het college de opdracht te geven om de Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland op te laten 
heffen;

6. Als voorwaarde te stellen dat de huidige Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland de
renteverplichtingen aan de BNG voldoet;

7. Voor de juridische uitwerking van dit besluit een eenmalig bedrag van € 50.000 beschikbaar te
stellen en dit te dekken uit het ter beschikking gestelde krediet;

8. De structurele financiële gevolgen van dit besluit te verwerken in de meerjarenbegroting 2019- 
2022;

9. Als de Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland en/of één van beide ondernemers niet akkoord 
gaan met bovenstaande oplossing het college de opdracht te geven om op basis van de geldende 
overeenkomsten uit 2007 de bestuurders van de Stichting eerstelijns Voorzieningen Portland aan 
te spreken op hun verplichtingen jegens de BNG en vervolgens de rechten van de gemeente uit te 
winnen;

10. Het college de opdracht te geven om de gemeenteraad op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 5

De v Dorzjtter

drs. Hans-Christoph Wagner
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