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Beknopt voorstel
De raad wordt voorgesteld een positief besluit te nemen op het verzoek van de stichting primeur
Fonds en te besluiten de gevraagde garantie te verlenen conform bijgaand concept raadsbesluit.

Toelichting
Op 16februarijongstleden is ueen voorstel gedaan met betrekking tot de noodzakelijke
gevelrenovatie van het complex Blue Print. Indit voorstel zijn wij ingegaan op de wijzewaarop de
financiering geregeld zou gaan worden. Op grond van fiscale aspecten zou de verdeling over de
deelnemende partijen als volgt zijn samengesteld:
Stichting Primeur Fonds
60% (€ 1.0mio)
W E (bijdrage bewoners)
10% (€ 0.17 mio) t.b.v. inrichtingskosten
Gemeente
30% (€ 0.5 mio)
Op grond van bovenstaande verdeling is in de periode mei - j u n i van ditjaar met de Rabobank
gesproken. Dit gesprek werd ingegeven door hetfeit dat vanuit de eerdere betrokkenheid bij het
aanbieden van de financiering voor de kopers, deze bank een vrij omvangrijke
hypotheekportefeuille in dit complex heeft. De eerste gesprekken verliepen naar wens.
Vastgesteld werd dat de waarde van het aanwezige onderpand sterk achteruitging en daarmee
de waarde van de hypothecaire vordering onder druk zou komen te staan. Het verstrekken van
een krediet aan de stichting ten behoeve van de noodzakelijke renovatie zou in dat licht bezien
ook bijdragen aan een sterke verbetering van de waarde van het onderpand. Ook de wijze
waarop de stichting de lening zou afbetalen leek op grond van de mutatiegraad op
complexniveau acceptabel.Alleen de inzet van de gemeentelijke bijdrage diende nog verder
besproken te worden en de hoogte van het krediet op basis van offertes.
In september jongstleden bleek dat de bank geen lening verstrekt aan de stichting. De bank
twijfelt aan de aflossingscapaciteit van de stichting als gevolg van de huidige
woningmarktomstandighedenwaardoor jaarlijks te weinig woningen verkocht kunnen worden.
Overigens zou, indien wel medewerking verleend zou worden, het rentepercentage (als
onderdeel van de risicobeoordeling) hoog zijn. Ook hierdoor wordt natuurlijk, bij een beperkt
aantaljaarlijkse verkopen, de aflossingscapaciteit kleiner en dus weer de risico's groter (vicieuze
cirkel).
Voor dit project betekent dit besluitfeitelijk dat de financiële haalbaarheid aanzienlijk kleiner
wordt. Komt er geen aanvullende financiering dan zou dit betekenen dat slechts een deel van de
woningen aangepakt kanworden. Gelet op de huidige situatie levert dit grote problemen op
binnen de W E waardoor de medewerking van alle betrokkenen weer twijfelachtig wordt.
Uit de verkregen offertes is gebleken dat defeitelijke renovatiekosten lager liggen dan geraamd.
Het vervangen van de gevels zal circa € 1.200.000,- inclusief btw gaan kosten. De genoemde
kosten zijn exclusief de renovatiekosten voor de huurwoningen en de kosten welke in de woning
gemaakt moeten worden. Rekening houdende met de door de gemeente te verstrekken bijdrage
zal een aanvullende lening aangetrokken moeten worden van ongeveer € 700.000,-

Hoeverder
Wijzijnvanmeningdat,geziendeachterliggende problematiek endeduurhiervan,verder uitstel
vande noodzakelijke renovatievoorkomen moetworden.Wijhebbenonderzochtwelke
mogelijkheden aanwezigzijnomde financiering vanhetprojectvlottetrekken.Geziendewijze
vanbeoordelendoordebank(hoger rentetarief bijhoger risico)zaldeactievooralgericht
moetenzijnophetbeperkenvanderisico'svoordebank.Hetmiddelhiertoe ishetgarantstaan
voordebetalingvan renteenaflossing.Omzichttekrijgen inhoeverre hiermeedeoplossing
naderbij komt,zijneenaantalgesprekken gevoerd metverschillende bancaireinstellingen.
Eenduidigkomt naarvorendatindezesituatieeengemeentelijke garantstelling eenmustis.
Samenmetdestichting Primeur Fondsisvervolgens bijeenaantalbankeneen offerteverzoek
ingediend.Wijconstateren datslechts 1bankbereid iseenofferte uittebrengen.
Onlangs hebbenwijvande INGbankeenofferteontvangen.Debelangrijkste kenmerkenvande
teverstrekken leningzijn:
type lening:rekeningcourantkrediet
duurvande lening:10jaar
hoofdsom:€700.000,rente:3%(2%boven3mnds
Euribortarief)
aflossing:opbasisvanverkochtewoningen
handlingskosten:€250/jaar
afsluitprovisie:€2.500,onvoorwaardelijke garantstelling
gemeente
Deverkregenoffertewordtdooronsalsgoed beoordeeld.Hetrenteniveau isgebaseerdophet3
maandelijks Euribortarief meteenopslaggebaseerdopeen hogerating(geenrisicovoorde
bank).Ookdeoverige basiselementenzijnreëel.
Gemeentelijke risico's
Doorhetverstrekken vaneengemeentelijke garantievoor hetbetalenvanrenteenaflossing
wordendemogelijke risico'sverlegd naardegemeente.Degrootste risico's liggeninhetdoenen
latenvandestichting:hetstichtingsbestuur opereertgeheelzelfstandig.Statutair isergeendirect
toezicht ophethandelenvandestichting.Inperkingvanrisico's isopz'n plaatsgeziende
omvangvandegemeentelijke inspanning.Methetstichtingsbestuur isoverlegdopwelkewijze
hierintegemoetgekomen kanworden.Erisovereenstemming over hetverbindenvan
voorwaarden aandefinanciëlesteun.
Degesignaleerde risico's kunnenondervangenwordendooropnamevandevolgende
voorwaarden:
Beleidsmatige voorwaarden opte nemen indestatutenvandestichting
• derekeningenbegrotingdienttergoedkeuringwordenvoorgelegdaandegemeente;
• uitgaven bovende€ 1.000,- wordenaandegemeentevoorgelegdtergoedkeuringen
• bij hetniet nakomenvandeverplichtingtotbetalen,verkrijgtdegemeentedeblote
eigendom vande resterendewoningen.
Uitvoeringsgerichte voorwaarden
• erdienteenderdenrekening tewordenaangehouden bijdebankvanwaaruit,na
goedkeuringdoordegemeente,deingediendetermijnbetalingenzullenwordenvoldaan
door het stichtingsbestuur.
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de Raadvandegemeente Heerhugowaard;
gelezen hetvoorstelvanburgemeester enwethouders d.d.16november 2010
geletopde beleidsmatige doelstellingen bijdestartvanhetcomplex Blueprintterzakevande
beoogdedoelgroep;
gezien
denoodzaak tot renovatievandegevelsvanhetcomplex Blue Printende beperktefinanciële
mogelijkheden vandewoningeigenaren devoorgenomen renovatietebekostigen;
hetverzoek destichting Primeur Fondstot hetborgenvaneenaantetrekken leningvoorhet
financieren vanderenovatievandewoningen;
besluit
eenonvoorwaardelijke borgstellingsovereenkomst aantegaan metde INGbankten behoeve
vaneen leningaanstichting Primeur Fonds,tegendevolgende bepalingen:
type lening:rekeningcourantkrediet
duurvandelening:10jaar
hoofdsom:€700.000,rente:3%(2%boven3mnds Euribortarief)
aflossing:opbasisvanverkochtewoningen handlingskosten:€ 250/jaar
afsluitprovisie:€2.500,Deborgstellingvindt plaatsonderdenavolgende specifiekevoorwaarden:
• derekeningenbegrotingdienentergoedkeuring tewordenvoorgelegdaanhetcollege
van burgemeesterenwethoudersvandegemeente Heerhugowaard;
• uitgaven bovende€1.000,-- wordenaanhetcollegevanbenwvoorgelegdter
goedkeuring;
• bijhetnietnakomenvandeverplichtingtot betalingvan renteenaflossingzalde
gemeente Heerhugowaard hetbloteeigendomvandewoningenverkrijgen;
• erdienteenderdenrekeningtewordenaangehouden bijdebankvanwaaruit,na
goedkeuring doordegemeente,deingediendetermijnbetalingen zullenwordenvoldaan
doorhetstichtingsbestuur
entevens
Hetcollegetemachtigendeverdere uitvoeringvandit besluitter handtenemen.
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