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AMENDEMENT
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Voorstel nr.
Naar aanleiding van agendapunt 4A verzoek de Hucht; extra geldlening tbv (ver)bouw
Onderwerp: Extra geldlening De Hucht
De raad van de gemeente West Maas en Waal in vergadering bijeen op 2 juli 2020
Overwegende dat,
De Hucht afstevend op een negatief resultaat in de verbouwkosten waarbij de oorzaak o.a.
gelegen is in de onvoorziene kosten door asbest.
Er op korte termijn financiële armslag nodig is, welke deels naar alle waarschijnlijkheid snel
teruggebracht en mogelijk ook al binnen afzienbare tijd kan worden afgelost door o.a.
aangevraagde subsidies en de toezegging van € 30.000,- voor tekort op post asbest van de Raad.
De raad op 12 december 2019 een raadsbesluit heeft genomen dat er, mocht er aan het eind van
het project een overschrijding van de post onvoorzien komen, voor het bedrag van € 30.000,-,
een nieuw voorstel naar de Raad komt.
Er nu een raadsvoorstel voorligt om de Hucht een extra geldlening van € 100.000,- beschikbaar te
stellen in het kader van de (ver)bouw van MFA De Hucht.
In dit aanbod van € 100.000,- lening het aanbod van € 30.000,- voor de asbestproblematiek is
verdisconteerd
Besluit het raadsvoorstel als volgt aan te passen,
1.

Een extra geldlening van € 100.000,- beschikbaar te stellen in het kader van de (ver)bouw van
MFA De Hucht Alphen onder de volgende voorwaarden:
a) Indien MFA De Hucht binnen een jaar na het verstrekken van de lening een bedrag van
€ 70.000,- aflost, dan blijft het overgebleven bedrag van €30.000,- zoals eerder
toegezegd een gift.
b) Indien MFA De Hucht niet in staat is om €70.000,- af te lossen binnen een jaar na het
verstrekken van deze lening, dan blijft het resterende bedrag van €30.000,- onderdeel
van de lening en vervalt de eerder toegezegde gift.

2.

at/mc blijven hiermee ongewijzigd, punt 2d komt hiermee te vervallen.
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