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Onzekere financiële situatie rond MCA
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 juni 2016, behandelend
agendapunt 4 met als onderwerp “Voorjaarsnota 2016”
Constaterende dat
 In de Voorjaarsnota wordt geconstateerd dat het college er in is geslaagd om incidenteel
over een bedrag van ruim 25 miljoen te beschikken
 In de beantwoording op de technische vragen ten aanzien van de Jaarstukken wordt
aangegeven dat het al dan niet bouwen van het MCA in Heerhugowaard een zeer grote
impact op de liquiditeitsbehoefte zal hebben
 Heerhugowaard heeft aangegeven om ten aanzien van de komst van het MCA garant te
willen staan voor een substantieel bedrag
 Heerhugowaard bovendien heeft aangegeven om eventueel voor een substantieel deel
eigenaar van het nieuwe ziekenhuis te willen worden
 Indien het MCA alsnog niet naar Heerhugowaard zal komen er onmiskenbaar financiële
verliezen geleden zullen worden
Overwegende dat
 Er weinig bekend is bij het college hoe de opzet van het nieuwe ziekenhuis zal worden,
noch dat er een businessplan bekend is bij het college
 Derhalve Heerhugowaard een aanzienlijk risico loopt op financieel gebied, zowel in geval
rond de garantstelling het weerstandsvermogen wordt aangetast alsook wanneer
Heerhugowaard mede-eigenaar zal worden
 Ook in geval het ziekenhuis onverhoopt niet naar Heerhugowaard zal komen rekening
gehouden moet worden met een financieel verlies
 Het daarom raadzaam is dat een deel van de financiële voordelen zoals geschetst in de
Voorjaarsnota gereserveerd wordt voor de uitgaven die gedaan zullen moeten worden
voor het MCA, of deze nu wel of niet komt naar Heerhugowaard
 In de Voorjaarsnota wordt voorgesteld om een eenmalige storting in de NBK1 te doen ten
behoeve van de spooronderdoorgang
 Het verstandig is om deze reservering niet in de NBK1, maar in de Algemene Reserves te
storten
 Mocht in een later stadium alsnog besloten worden dat de spooronderdoorgang
gerealiseerd gaat worden, het altijd nog mogelijk is om de betreffende gelden over te
hevelen naar de NBK1
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Besluit
De tekst op blz 14 van de Voorjaarsnota, onder kopje A, als volgt te wijzigen:
"Eenmalige storting in de Algemene Reserves, groot € 8,3 miljoen" met als omschrijving:
"Gegeven de voortdurende onzekerheid rondom de komst van het MCA is het nodig om een
bedrag te reserveren. Dit bedrag kan aangewend worden om de garantiestelling te dekken,
alsook indien Heerhugowaard het traject van mede-eigenaarschap zal ingaan. Dit bedrag kan
eveneens aangewend worden om de onkosten te kunnen financieren mocht het MCA onverhoopt
niet naar Heerhugowaard komen."
En gaat over tot de orde van de dag

Burgerbelang
Ad Jongenelen
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