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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft het woord aan de verschillende
fracties. Voorafgaand heeft mevrouw Vos (Velsen Lokaal) een vraag. Namelijk in
hoeverre deze borgstelling en de lopende discussie over verbonden partijen zich met
elkaar verhoudt. Hierop antwoord de portefeuillehouder dat hoe dat zich met elkaar
verhoudt door de Raad zelf wordt bepaald. Wat hem betreft staat de discussie over
verbonden partijen los van deze borgstelling.
De heer Korf (ChristenUnie) geeft aan dat het een voorstel is waar je eigenlijk niet
anders kan dan positief tegenover staan. Het gaat om een behoorlijk bedrag en wil
weten voor welk bedrag de gemeente precies borg voor staat. Is hetgeen
voorgesteld wordt ook haalbaar?
De heer Vrijhof (SP) geeft aan dat Zeehaven deze verlenging nodig heeft, veel
bedrijven hebben deze mogelijkheid niet. Wat zijn de aanvullende afspraken met
betrekking tot de aflossing van de lening en wat is het risico.
De heer Uytendaal (D66Velsen) geeft aan voorstander van verlenging te zijn. Hij wil
weten wat het publiekelijk belang is. Er zijn meerdere aandeelhouders en moeten die
ook niet mede garant staan? Er dient apart in een sessie gesproken te worden over
de deelname van de gemeente in Zeehaven IJmuiden. De nieuwe uitgangspunten
zoals hier vermeld zijn helder. De financiering is 18,2 miljoen en de borgstelling is 15
miljoen euro, dat klopt toch? Complimenten voor Zeehaven omdat die op regelmatige
basis de Raad op de hoogte houdt.
De heer Bal (LGV) is niet tegen dit voorstel. Hij wil wel graag een toelichting op de
risico’s en aanvullende afspraken
Mevrouw Vos (Velsen Lokaal) heeft op het moment geen nadere opmerkingen

De heer Cruz Linde (PvdA) denkt dat de Raad niet anders kan dan hiermee akkoord
te gaan. Hij zou meer inzicht willen in de maatschappelijke belangen. Hoe staat het
met stageplaatsen en technisch onderwijs in Velsen?
Mevrouw Van Haren-Bot (GroenLinks) staat positief tegenover het voorstel. Ze wil
alleen nog weten voor welk bedrag de gemeente precies borg staat.
De heer Van der Hulst (CDA) is ook positief over het voorstel. Hij merkt wel op dat er
weinig informatie beschikbaar was. Er moet sprake zijn van betrouwbare overheid
maar dat geldt ook voor een betrouwbaar bedrijf. Er zijn de afgelopen jaren binnen
Zeehaven veel ontwikkelingen geweest. De fractie zal de borgstelling ondersteunen.
Mevrouw Mastenbroek (VVD) heeft met veel belangstelling de stukken
doorgenomen. Zij mist de overeenkomst van de financiële dienstverlening. Die wil zij
graag hebben voordat het stuk wordt ondertekend. Hoe staat het met de gronduitgifte
en is er al afgelost aan andere banken? Wat is de prognose op de cashflow en de
afbetaling? Waarom krijgt het ongeborgde deel zoveel aandacht in dit stuk? Zij wil
graag inzicht op het aanwenden van de vrij beschikbare kasmiddelen op de
kredietfaciliteit. Dit graag voor het ondertekenen van dit stuk, wellicht in een sessie.
Waarom krijgt de gemeente geen garantieprovisie? Het is erg onduidelijk dat er in de
akte van borgtocht nu een bedrag van 18,2 miljoen staat terwijl de gemeente voor 15
miljoen borg staat. Zij ziet hier graag beide bedragen apart vermeld.
Het woord is aan de portefeuillehouder, de heer Vennik. Hij is blij met de overwegend
positieve reacties. Daar waar er onduidelijkheden zijn in het bedrag zal dat
aangescherpt worden. De gemeente staat borg voor 15 miljoen Euro. Het resterende
deel is ongeborgd. Het gaat goed met het bedrijf Zeehaven en de verwachting is dat
zo doorgaat. Een risico is dat er een onderpand onder het geld ligt. Het publieke
belang zit vooral in de aanleg van de IJmondhaven. Zeehaven houdt behoorlijk de
eigen broek op. De garantstellingsprovisie, als Zeehaven dat moet betalen komen zij
misschien in een situatie dat zij het geld op een andere manier zouden kunnen
aantrekken. Het gaat er om dat ze voor een deel de risico-opslag kunnen vermijden
doordat de gemeente borg staat. Wat betreft stageplaatsen is het aan de bedrijven
an sich, daar heeft Zeehaven geen invloed op. De prognose is nog steeds dat het
lukt om volgens plan de gronden uit te geven, het blijft afhankelijk van de
economische ontwikkelingen maar de portefeuillehouder heeft er vertrouwen in. De
huidige verwachting is dat er door aflossing het bedrag van 15 miljoen in 2018 op nul
staat.
De heer van de Meerakker is aanwezig op de tribune. Hij neemt plaats aan tafel om
enkele vragen te beantwoorden. Wat betreft stageplaatsen, loopt er nu iemand stage
bij Zeehaven die daar ook afstudeert op een havenonderwerp. De jaarcijfers zijn
begin mei vastgesteld en door PWC gecontroleerd. Op 23 april 2012 heeft Zeehaven
de ontwikkeling van de havengeldinkomsten aan de Raad laten zien. Daarin heeft u
kunnen zien dat er de laatste twee jaar boven de drie miljoen aan havengeld is
binnengekomen. De eerste vijf maanden van dit jaar loopt Zeehaven 15% voor op
het afgelopen jaar. De jaarcijfers zijn vastgesteld, het jaarverslag wordt nu gedrukt.
Het jaarverslag zal digitaal aan u verstrekt worden. De prognose voor de
gronduitgifte is goed. Pas geleden is er weer veel grond overgedragen aan het
offshore bedrijf Breeman. Hierdoor is neemt onze totale leningschuld weer af. Over

de aflossing van het ongeborgde deel, de 3,2 miljoen, verteld hij dat er uit de
reguliere cashflow er jaarlijks een bedrag van 650.000 euro afgelost wordt en dat de
volledige rente wordt voldaan.
De beleidsambtenaar, de heer Gravemaker, geeft aan dat er besloten is om geen
andere aandeelhouders bij de borgstelling te betrekken. De borgstelling is eind jaren
90 afgegeven. In tegenstelling tot het verleden wordt er nu ook afgelost op het
geborgde deel van 15 miljoen. Nu er een verlenging plaatsvindt is er gekozen om
geen andere aandeelhouders erbij te betrekken om het overzicht te bewaren en
zuiver te houden. Dit is anders bij het verzoek geen dividend meer te ontvangen. Hier
gaat het om een recente ontwikkeling.
De verlenging borgstelling ten behoeve van de financiering Zeehaven gaat voor
definitieve besluitvorming terug naar het college. De voorzitter sluit de vergadering.

