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Aflossing lening stichting SCAG 
Er zijn in 2009 en 2010 leningen verstrekt aan stichting SCAG. Zoals al aangekondigd in de raadsinformatie 
van 12 april 2013, hebben wij overleg gehad met de stichting SCAG over de aflossing van deze leningen. In de 
raad van december zal hierover een voorstel aan u worden voorgelegd.  
 
Inventaris CC Jan van Besouw 
In bovengenoemd voorstel is ook het vraagstuk van de inventaris opgenomen. Zoals u weet is er discussie 
geweest ten aanzien van het eigendom van de inventaris. Alle inventaris - in eigendom van de gemeente, 
stichting SCAG, Horeca BV, Exploitatie BV en Vrienden van Jan van Besouw - staan nu in een zogenaamde 
'demarcatielijst', met afschrijvingstermijnen. Er is een doorrekening gemaakt van de kapitaallasten en 
vervangingsinvesteringen die gedaan moeten worden. Op basis van deze gegevens zijn in ons college de 
verschillende opties voor het vervolg besproken en is daarin een principebesluit genomen. Uitgangspunt daarbij 
is dat nu 'voor eens en altijd' duidelijkheid wordt gecreëerd wie waarvoor verantwoordelijk is, waar het gaat 
om onderhoud aan, en vervanging van, inventaris. Vervolgens heeft ambtelijk op verschillende momenten 
intensief overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van het bestuur en de directie van stichting 
SCAG. In het bestuurlijk overleg van 26 september 2013 heeft het bestuur van de stichting SCAG bij de 
portefeuillehouder echter een verzoek tot aanpassing van het op dat moment geformuleerde voorstel gedaan. 
Ons college meent dat het van belang is dat dit verzoek goed wordt bestudeerd en dat er een goed doordacht 
voorstel wordt gemaakt waar zowel ons college als het bestuur van de stichting SCAG zich in kan vinden, 
voordat het ter besluitvorming aan uw raad wordt voorgelegd. Op dit moment is het, gelet op het overleg dat 
nog plaatsvindt, nog niet mogelijk u nader inhoudelijk hierover te informeren. Zoals hierboven al aangegeven, zal 
dit worden besproken in de commissie Welzijn van november en de raad van december.  
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