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Voorstel
1. Stichting Franje goedkeuren als partij die het publiekelijk belang dient in de zin van
het Treasurystatuut waardoor ons college bevoegd is een garantie ter hoogte van
maximaal € 300.000,- te verstrekken
Argumenten
1.1 Stichting Franje, bekend bij uw Raad is een belangrijke samenwerkingspartner voor
ons binnen het sociaal domein.
Al jarenlang verzorgt men (in eerste instantie als lokale afdeling van het Nederlands Rode
Kruis) tal van activiteiten voor kwetsbare inwoners, met name ouderen. Illustratief zijn de
zogenoemde kruispunten, een vorm van voorliggende dagbesteding. Deze zijn wij op dit
moment ook samen met Franje aan het uitbreiden zijn. Dit is één van de acties uit het
transformatieprogramma. Verder verzorgt Franje voor ons het vervoer van en naar de
dagbesteding binnen de gemeente.
1.2 Het pand aan de Kloosterlaan 25 in Goor wordt door de huidige eigenaar, het
Nederlands Rode Kruis, verkocht.
Het Nederlands Rode Kruis heeft Franje de huur opgezegd per 1 januari 2020. Dit is al
enige tijd geleden gebeurd. Franje heeft vervolgens geruime tijd geprobeerd om in
gesprek te komen met het districtsbestuur van het Nederlands Rode Kruis om de
aankoop van het pand te bespreken. Het districtsbestuur is om ons onbekende reden
niet bereid gebleken om dit gesprek met Franje te voeren. Men heeft het pand inmiddels
via een makelaar te koop aangeboden.
1.3 Franje is voornemens om het betreffende pand te kopen.
Het pand wordt door Franje gebruikt voor veel activiteiten in Goor en voor het stallen van
de bussen. Het pand is essentieel voor het voortbestaan van de stichting. Men heeft
onderzocht of er binnen Goor alternatieven zijn. Deze zijn er niet. Franje kan uit
inkomsten die men heeft de lasten voldoen die te maken hebben met de aanschaf van
het pand. Men kan echter als (relatief nieuwe) stichting geen bancaire financiering
krijgen zonder borgstelling van de gemeente.
1.4 Uit hoofde van de “publieke taak” kan de gemeenteraad besluiten een borgstelling
door ons college mogelijk te maken door Stichting Franje aan te wijzen als partij die het
publiek belang dient.
In ons Treasurystatuut is, conform de Wet financiering decentrale overheden, opgenomen dat het verstrekken van leningen en borgstellingen in eerste instantie geen taak
van de gemeente is. In het Treasurystatuut staat vermeld dat in geval een te realiseren
voorziening, bijvoorbeeld op het gebied van welzijn, sport of cultuur, het algemeen
gemeentelijk belang dient en zonder gemeentelijke financiering niet van de grond komt,
overwogen kan worden een lening, garantie of borgstelling te verstrekken. Hiervoor dient
de gemeenteraad de betreffende partij aan te wijzen als partij die het publieke belang
dient. Wij zijn van mening dat dit in de situatie van Franje aan de orde is.

1.5 Het is in het belang van Stichting Franje dat uw Raad op 15 oktober een besluit
neemt.
Vanzelfsprekend gaat uw Raad over haar eigen besluitvormingsproces. Echter de
eerstvolgende reguliere raadsvergadering is pas op 27 november 2019. Dit zou wel eens
te laat kunnen zijn indien er ook andere belangstellenden voor het pand zijn. Franje heeft
vanuit vertrouwen erg lang geprobeerd om in goed overleg met het Nederlands Rode
Kruis tot afspraken te komen. Ons college is hiervan telkens op de hoogte gehouden.
Dat dit uiteindelijk niet gelukt is en er daardoor nu enige druk op zit, is naar onze mening
Stichting Franje niet aan te rekenen.
Risico’s
Aan borgstelling is inherent het risico dat wij aangesproken worden op het moment dat
Franje niet aan haar betalingsverplichtingen jegens de bank voldoet.
Dit is aan de orde wanneer de inkomsten van Franje onvoldoende zijn. Echter de
inkomsten van Franje bestaan voor het grootste deel uit gemeentelijke subsidie
(Kruispunt) en gemeentelijke vergoeding (voor vervoer naar dagbesteding). Dit hebben
we dus zelf in de hand. Er zijn absoluut geen plannen om op één van deze onderdelen
het beleid aan te passen waardoor de inkomsten van Franje zouden verminderen. Wij
achten dit risico gering.
Alternatieven
Het alternatief is het niet aanwijzen van Franje als partij die het publiek belang dient. Het
gevolg hiervan is dat Franje ernstig in de problemen komt voor wat betreft het uitvoeren
van de activiteiten. Dit is uit het oogpunt van het belang van deze activiteiten in het kader
van de transformatie zeer ongewenst.
Uitvoering
Na besluitvorming door uw gemeenteraad gaan wij over tot borgstelling.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D. Lacroix

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

-2-

