
College 

 

 
 

 
 
Raadsinformatiebrief 
  
Aan Raad 
Portefeuillehouder Guus van der Put 
Onderwerp Opschorten aflossingsverplichting Stichting SCAG 
Datum 05-12-2017 
 
__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
Het besluit van het college de aflossingsverplichting op de geldlening van de stichting SCAG met 12 
maanden op te schorten tot 1 januari 2019.  
 
Inleiding 
De gemeente Goirle heeft aan de Stichting SCAG een geldlening verstrekt. Conform de 
geldleningsovereenkomst dient de stichting haar jaarstukken en begroting in te dienen. Uit de 
begroting 2017 blijkt dat Stichting SCAG een negatief resultaat verwacht. Eerder is de 
afbetalingsverplichting van de stichting opgeschort tot 1 januari 2018. Stichting SCAG geeft aan dat 
zij ook per 1 januari 2018 niet aan de betalingsverplichting kan voldoen. Het college heeft besloten 
de betalingsverplichting van Stichting SCAG met 12 maanden op te schorten tot 1 januari 2019. 
 
Informatie 
Sinds de zomer van 2015 heeft de Stichting SCAG regelmatig gesprekken gevoerd met de gemeente 
om de zwakke financiële positie kenbaar te maken. De belangrijkste oorzaken, die tot deze situatie 
hebben geleid zijn: 

• Het kwijtraken van een belangrijke commerciële huurder door gewijzigd landelijk beleid 
(bezuinigingen met betrekking tot CBR/NovadicKentron), jaarlijks goed voor € 70.000,00 
omzet; 

• De toename van de aantal verhuringen en activiteiten tegen het laagste (met de gemeente 
overeengekomen) tarief voor Goirlese verenigingen en onvoldoende toename van huurders 
in het commerciële segment.  

• De stijging van de energiekosten, zowel door intensiever gebruik van de accommodatie, 
alsook door stijging van tarieven en toeslagen.; 

• Het gedeeltelijk aflossen van de lening per 2015, conform eerdere afspraken.  
 
In goed overleg met de gemeente zijn al acties en maatregelen bepaald die op korte en langere 
termijn worden ingezet om de financiële problemen te bestrijden. Deze acties zijn: 

• Herijken van het inkoopbeleid; 
• Herijken van het personeelsbestand; 
• Werven van nieuwe huurders; 
• Werven van sponsors. 

 
Bovenstaande acties en maatregelen leidden weliswaar tot een minder groot tekort, maar bieden op 
termijn onvoldoende toekomstbestendigheid.  
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Vervolg 
De gemeente en Stichting SCAG hebben regelmatig overleg over de financiële situatie van de 
stichting en gaan hiermee door in 2018. Ook zal een taskforce bijeenkomst worden georganiseerd 
waarin de financiële situatie zal worden besproken. Uw raad zal over de uitkomsten van de taskforce 
worden geïnformeerd.  
 
Communicatie 
Na het besluit van het college is de stichting SCAG hierover geïnformeerd.  
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