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Onderwerp: 
Overeenkomst tot wijziging leningsvoorwaarden Gemeente Alblasserdam – Stichting Molenzicht

Voorgesteld besluit:

1. Geen wensen of bedenkingen te hebben ten aanzien van de wijziging in het aflosschema 
van deze geldlening zoals die aan stichting Molenzicht is verstrekt door de gemeente 
Alblasserdam.

Inleiding
Op 18 juli 2018 is door de gemeente Alblasserdam aan stichting Molenzicht een lening verstrekt van € 
950.000,--. Deze lening zou op 1 juli 2019 volledig zijn afgelost. 

Op 1 juli 2019 bleek nog een openstaand bedrag van € 250.000,--. 

Op 10 maart 2020 is afgesproken dat het resterende bedrag van € 250.000,-- per 31 december 2020 
zou zijn afgelost. 

Inmiddels is gebleken dat het bestuur geen mogelijkheid heeft gezien om deze afspraak na te komen. 
Om die reden zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop een en ander wel nagekomen kan worden 
door de stichting. 

In bijgevoegde overeenkomst die te zien is als een addendum op de overeenkomst van 18 juli 2018, is 
de afspraak vastgelegd dat het bestuur jaarlijks, te beginnen  in december 2022, een bedrag van € 
50.000,-- aflost. 

Beoogd effect
Het bestuur van de stichting Molenzicht de gelegenheid geven het volledige bedrag van de lening af te 
lossen.

Argumenten
nvt

Kanttekeningen
Dit moet formeel gezien langs de raad voor wensen en bedenkingen.  Zie art 7 van onze financiële 
verordening: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR625720#d67591722e89 

 

Financiële informatie
Op deze wijze zijn de afspraken inzake een haalbare aflosregeling vastgelegd. Bijgevoegde 
overeenkomst is in samenwerking met/door financieel en juridisch controllers opgesteld.  

Uitvoering
Ondertekening door stichtingsbestuur wordt verzorgd door MO

Uitvoering door F & C.

Communicatie
Is via reguliere accountlijn kortgesloten met voorzitter van de Stichting.

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR625720#d67591722e89


Bijlagen
1. Overeenkomst tot wijziging leningsvoorwaarden + opm. wdg d.d. 28-04-2022
2. Getekende addendum overeenkomst terugbetaling 250.000 10 maart 2021
3. Getekende overeenkomst overbruggingslening 18 juli 2018


