Dordrecht

Gemeentebestuur
BESLUIT

Nr. MO/2016797

Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente
DORDRECHT;
gezien het voorstel d.d. 1 februari 2018 inzake aangaan overeenkomst met
Stichting Yulius en beschikbaar stellen bijdrage;
gelet op onder andere het bepaalde in artikel 160, lid londer e. van de
Gemeentewet;
verwijzende naar het bij dit besluit behorende concept d.d. 1 februari 2018 van de
met de Stichting Yulius te sluiten Overeenkomst Afsprakenkader;
BESLUIT:
A. onder voorbehoud dat de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen heeft en
instemt met de in dit besluit onder B.2 en B.3 omschreven voorstellen, met de
Stichting Yulius aan te gaan de Overeenkomst Afsprakenkader met betrekking
tot het beëindigen van de zorgactiviteiten van de stichting binnen Dordrecht en
het (her)bestemmen en (her)ontwikkelen van de daardoor vrijkomende locaties
gelegen aan Kasperspad en Overkampweg, een en ander overeenkomstig het
concept d.d. 1 februari 2018;
B. de raad voor te stellen ten behoeve van het vorenstaande:
1. geen wensen en bedenkingen ter kennis aan het college te brengen ten
aanzien van het voornemen van het college om met de Stichting Yulius aan
te gaan de Overeenkomst Afsprakenkader met betrekking tot het
beëindigen van de zorgactiviteiten van de stichting binnen Dordrecht en het
(her)bestemmen en (her)ontwikkelen van de daardoor vrijkomende locaties
gelegen aan Kasperspad en Overkampweg, een en ander overeenkomstig
het concept van deze overeenkomst d.d. 1 februari 2018;
2. in te stemmen met het verstrekken van een bijdrage aan de Stichting Yulius
zoals omschreven in paragraaf III van de onder 1. bedoelde overeenkomst
en ten behoeve daarvan een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000,-,
en dit bedrag ten laste te brengen van de stelpost onvoorzien, een en ander
overeenkomstig de voorgelegde begrotingswijziging;
3. in te stemmen met de in de onder 1. bedoelde overeenkomst in paragraaf
IV opgenomen gewijzigde afspraken en voorwaarden met betrekking tot de
lopende door de gemeente aan de Stichting Yulius verstrekte geldleningen
en de in het kader daarvan ten gunste van de gemeente gevestigde
hypotheekrechten.
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