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Betreft: garantstelling t.b.v. Gemini Ziekenhuis 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

Op 30 juni 2014 heeft u wensen kenbaar gemaakt bij het voornemen van ons college om ten behoeve 
van de MCA Gemini Groep een gemeentegarantie af te geven ter grootte van € 6.000.000,-. 

Met uw wensen gaf u ons in hoofdlijnen het volgende mee: 
• maak de garantstelling afhankelijk van het oordeel van het Waarborgfonds voor de Zorgsector 

(WfZ) over een eerst door de MCA Gemini Groep aldaar in te dienen borgstellingsverzoek; 
• organiseer periodiek overleg met de MCA Gemini Groep en doe onderzoek naar de exploitatie 

en de duurzame bestaanszekerheid van het Gemini Ziekenhuis. 

Op basis hiervan hebben wij intensief overleg gevoerd met de MCA Gemini Groep. Ook de 
schriftelijke vragen van de fractie W D van 27 augustus 2014 hebben wij daarbij betrokken. 
Het resultaat van de verkenningen heeft ertoe geleid dat wij tot de garantieverlening zullen overgaan. 

Essentieel daarbij is dat het oordeel van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) over eventuele 
borgstelling niet kan worden afgewacht, omdat deze zich richt op de totale business case van de MCA 
Gemini Groep na afgeronde fusie. Dat betekent dat uw wensen die de garantstelling koppelen aan het 
oordeel van het WfZ niet kunnen worden ingevuld. 
Periodiek overleg met de MCA Gemini Groep en onderzoek gericht op de exploitatie en de duurzame 
bestaanszekerheid van het Gemini Ziekenhuis zijn mogelijk. In overleg met de MCA Gemini Groep 
zullen wij dat nader vormgeven. Wij zullen u daarover informeren. 

Op ons verzoek heeft de MCA Gemini Groep schriftelijk gerapporteerd wat het resultaat is van de 
verkenningen, uitgaande van uw wensen. U vindt de brief bijgevoegd waarnaar wij kortheidshalve 
verwijzen. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ook de schriftelijke vragen van de 
fractie W D van 27 augustus 2014 te hebben beantwoord. 

Den Helder, 16 september 2014. 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

loco-secretaris 
drs. M.J. van Dam-Gravestijn CCMM 

Loco-burgemeester 
P.J.R. Kos 
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Geacht college, 

Op 30 juni j l . heeft de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt bij uw voornemen 
om de MCA Gemini Groep gemeentegarantie te verstrekken voor 6 miljoen euro. Het doel van de 
gemeentegarantie is om riet dreigend liquiditeitsprobleem van het Gemini Ziekenhuis te voorkomen. 
In de afgelopen periode hebben wij ons ingespannen om te voldoen aan de wensen zoals die door de 
raad kenbaar zijn gemaakt. In deze brief informeren wij u daarover. 

Context 
Sinds het begin van dit jaar hebben wij constructief overleg met u gevoerd over de financiële stand van 
zaken van het Gemini Ziekenhuis. Kort samengevat wordt het Gemini Ziekenhuis op korte termijn 
geconfronteerd met een dreigend liquiditeitsprobleem aangezien onze huisbankier de financiering van 
de bouwgrond 'De Dogger' heeft opgevraagd nu wij hebben moeten afzien van nieuwbouw. 
De verlaging van het krediet resulteert in een dreigend üquiditeitstekort. De huidige kredietfaciliteiten 
schieten tekort om de reguliere bedrijfsvoering te financieren. Door bestaande betalingsverplichting uit 
te stellen en noodzakelijk onderhoud op te schorten is het de laatste maanden gelukt overeind te blijven. 
Uiteraard kan dit maar voor een beperkte periode. Vanaf eind september zullen onze kredietfaciliteiten 
ontoereikend zijn. Op basis van de huidige prognoses verwachten wij ultimo 2014 een liquiditeitstekort 
van 6 miljoen euro. 

Proces 
De afgelopen twee maanden hebben wij intensief contact gehad met de betrokken stakeholders om 
daarmee invulling te geven aan de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad. 

De zorgverzekeraars hebben verdere invulling gegeven aan hun commitment aan het vastgestelde 
locatieprofiel en de daarmee gepaard gaande additionele kosten. Dit heeft ertoe geleid dat de 
zorgverzekeraars ons verzoek voor beschikbaarheidvergoeding ondersteunen en verdedigen. Het 
verzoek voor beschikbaarheidvergoeding is in behandeling bij de Nederlandse Zorgautoriteit. 
Bij een tweetal banken is om additionele financiering gevraagd. Banken zijn terughoudend om 
additionele financiering te verstrekken. Belangrijkste redenen hiervoor zijn: 

1. Ontbreken van een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2013. Dit als gevolg van de 
landelijke discussie over de opbrengsten van ziekenhuizen. Voor vrijwel alle ziekenhuizen geldt dat 
de goedkeurende verklaring pas tegen het einde van het jaar worden verwacht. 
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2. De financiering van het Gemini Ziekenhuis willen banken niet los zien van de financiering van de 
MCA Gemini Groep (MGG). Als gevolg hiervan willen zij het verzoek onder andere pas bestuderen 
nadat de juridische fusie is afgerond. 

Met het Waarborgfonds voor de zorgsector (Wfz) is overleg gevoerd over de wijze waarop het Wfz het 
Gemini Ziekenhuis kan ondersteunen bij de financiering. Ook het Wfz hecht veel waarde aan de 
juridische fusie en wenst bij een financieringsaanvraag het geheel van de MGG te beoordelen. 

Wensen en bedenken vanuit de gemeenteraad 

Door de gemeenteraad zijn op 30 juni jl. een zestal wensen aan uw college geuit. 

Wfz 
Op 15 juli jl. hebben wij bij het Wfz een borgstellingsverzoek ingediend namens de stichting Gemini 
Ziekenhuis. Het Wfz heeft aangegeven dat zij het borgstellingsverzoek op het totale niveau van de MGG 
toetst en hiertoe afwacht totdat de juridische fusie daadwerkelijk is gerealiseerd. Tevens dienen door het 
Wfz afgegeven borgstellingsverklaringen te worden aangewend om nieuwe investeringen in materiële 
vaste activa mee te financieren. Wfz borgstellingsverklaringen kunnen derhalve niet ingezet worden om 
bestaande of toekomstige leningen te herfinancieren. Tevens kunnen Wfz borgstellingsverklaringen niet 
worden aangewend voor reeds gepleegde investeringen in materiële vaste activa. Bovenstaande 
houding van het Wfz leidt ertoe dat uitsluitsel van het Wfz pas in 2015 kan worden verkregen. 
ABN AMRO 
De gemeenteraad heeft aangegeven dat de gemeentegarantie een maximale looptijd van 1 jaar zou 
mogen hebben. Navraag bij zowel de ABN AMRO als de BNG leert dat zij op basis van deze beperkte 
looptijd geen additionele financiering aan het Gemini Ziekenhuis wensen te verschaffen. Reden hiervoor 
is dat zij, gegeven het fusietraject en de investeringsplannen van het Gemini Ziekenhuis zich afvragen 
hoe het Gemini Ziekenhuis de 6 mio euro binnen een jaar zal terugbetalen. Zoals u bekend voorzien wij 
voor het Gemini Ziekenhuis een gunstig financieel perspectief op de langere termijn maar behoort een 
terugbetaling van de 6 mio euro binnen een jaar niet tot de mogelijkheden. 

Uitstel verlaging kredietbeperking 
Onze huisbankier is niet bereid gebleken de kredietbeperking uit te stellen. Deze beperking is inmiddels 
geëffectueerd. 

Informatievoorziening 
Om invulling te geven aan de wens tot periodiek overleg met uw college stellen wij voor om tweemaal 
per jaar met (een afvaardiging van) uw college de financiële situatie van het Gemini Ziekenhuis te 
bespreken. Eenmaal in het voorjaar waarbij de resultatenrekening kan worden besproken, eenmaal in 
het najaar om de begroting door te nemen. Uiteraard kunt u zich daarbij laten vergezellen door 
deskundigen. Onze raad van toezicht is bereid aan dat overleg deel te nemen. Om een goede 
voorbereiding op dat overleg mogelijk te maken ontvangt u van ons steeds tijdig de benodigde 
informatie zodat u zich een goed beeld kunt vormen over de exploitatie en de duurzame 
bestaanszekerheid van het Gemini Ziekenhuis, al dan niet in MGG verband. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard gaarne bereid tot een nadere 
(mondelinge) toelichting. 

H. Luik 
uur 

Zwagerman, manager financiën en control 



• 

1 

In de raadsvergadering van 30 juni jl. is de gemeenteraad op grond van het 
geamendeerde raadsvoorstel nummer RV014.0088 akkoord gegaan met het 
afgeven van een garantstelling richting Gemini Ziekenhuis. Op grond van artikel 39 
RvO stellen wij thans de navolgende schriftelijke vragen: 

1. Heeft het Waarborgfonds voor de Zorgsector(WfZ) de aanvraag voor een 
garantie ten bate van Gemini inmiddels al beoordeeld? Zo ja, wat was die 
beoordeling? Zo neen, wanneer kunnen we de uitkomsten van die beoordeling 
dan tegemoet zien? 

2. Heeft het College de Raad van Bestuur Gemini, conform de wens van de 
gemeenteraad, verzocht om met de banken te onderzoeken of de 
terugbetaling van de door hen aangegane lening tot aan de beoordeling van 
de WfZ van de garantie-aanvraag kan worden opgeschort? 

3. Als vraag 2 bevestigend kan worden beantwoord wat is de uitkomst van 
voornoemd onderzoek mede gelet op de door de banken vastgestelde initiële 
deadline van 1 juli jl. aan Gemini? 

Namens de fractie van de W D Den Helder, 

Bob Haitsma, fractievoorzitter. 


