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Onderwerp:  Wensen en bedenkingen procedure garantstelling Gemini Ziekenhuis 

 

Gevraagd besluit: 

Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 5a van de Financiële verordening 

gemeente Den Helder over het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders om: 

 

MCA Gemini Groep een gemeentegarantie af te geven ter grootte van € 6.000.000,-- en daarmee de MCA 

Gemini Groep in de gelegenheid te stellen het Gemini Ziekenhuis te ontwikkelen volgens het nieuwe 

locatieprofiel. 

 

het college van burgemeester en wethouders te berichten dat: 

 

 

Keuze 1: de raad over dit voorgenomen besluit geen bedenkingen heeft. 

 

óf 

 

Keuze 2: de raad over dit voorgenomen besluit de volgende wensen en/of bedenkingen aan het college van 

burgemeester en wethouders ter overweging meegeeft: 

a. …….. 
b. …….. 
c. …….. 
 

 

Publiekssamenvatting 

De beoogde nieuwbouw van het Gemini Ziekenhuis in het gebied De Dogger in Den Helder gaat niet door. 

Veranderingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg zijn daarvan de oorzaak. De besturen en medische staven 

van het Gemini ziekenhuis en het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) hebben voor de toekomst een nieuw 

locatieprofiel vastgesteld dat uitgaat van een volwaardig, maar afgeslankt Gemini Ziekenhuis op de bestaande 

locatie. De bank die destijds voor grondaankoop en planontwikkeling van de beoogde nieuwbouw geld heeft 

geleend, totaal € 11.000.000,--, wenst dat terug te ontvangen. Op korte termijn leidt dat voor het Gemini 

Ziekenhuis tot een acuut liquiditeitsprobleem waarvoor de hulp van het gemeentebestuur is ingeroepen. Die 

hulp kan bestaan uit het verstrekken van gemeentegarantie voor een nieuwe geldlening. 

 

Inleiding 

De gemeente Den Helder en de Stichting Gemini Ziekenhuis zijn in december 2010 een 

samenwerkingsovereenkomst aangegaan gericht op de ontwikkeling van een nieuw ziekenhuis met zorg 

gerelateerde functies in het gebied De Dogger. De gemeente heeft de daarvoor benodigde grond aan het 

Gemini Ziekenhuis verkocht en een daarop toegesneden bestemmingplan vastgesteld. Tevergeefs naar nu 

blijkt. Ontwikkelingen in de gezondheidszorg werpen een nieuw licht op ziekenhuislandschap van Nederland 

waardoor het beoogde doel van de samenwerking niet haalbaar is.  

Behoud van het bestaande Gemini Ziekenhuis is nu aan de orde. Het bestuur van het Gemini Ziekenhuis vroeg 

in maart jl. de gemeente de aan hen verkochte grond terug te kopen. Zodoende zou men kunnen voldoen aan 

de verplichting jegens de bank om medio dit jaar en medio volgend jaar in twee termijnen van € 6 mln. resp. € 5 
mln.  de lening af te lossen, anders dreigt een situatie dat men over onvoldoende liquide middelen beschikt om 

aan de betalingsverplichtingen in 2014 te voldoen. Toch laat de business case van MCA Gemini Groep een 
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gezonde meerjarenraming zien. In plaats van terugkoop van de grond is (daarom) de voorgestelde 

garantstelling een andere oplossing om het Gemini Ziekenhuis te behouden. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Behoud van een volwaardig ziekenhuis voor de regio Kop van Noord-Holland in Den Helder. 

 

Kader  Gemeentewet: 
a) Art 160 (f), “Het college is in ieder geval bevoegd (…) besluiten namens de gemeente, (…) tenzij de 

raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist”; 
b) Art 169 (4), “(…) geven de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, 

bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder e, f, g en h, indien de raad daarom verzoekt of indien de 
uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval neemt het 
college geen besluit dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter 
kennis van het college te brengen.”;  Wet Fido (financiering decentrale overheden);  Mededingingswet;  Verordening ex artikel 212 Gemeentewet, ‘financiële beheersverordening’ (Art 5a lid b, wensen en 

bedenkingen procedure voor o.m. garanties groter dan € 25.000);  Beleidsnotitie ‘De gemeente als Bank? Over het verlenen van een gemeentegarantie of een 
gemeentelijke geldlening.’ 

 

Argumenten 

Wij hebben ons op de ontstane situatie breed georiënteerd en dat heeft geleid tot de volgende overwegingen en 

uitgangspunten:  Den Helder en omliggende gemeenten hebben een belang bij het voortbestaan van een volwaardig 
ziekenhuis zoals het Gemini Ziekenhuis nu is.  Terugkopen van ooit verkochte grond is geen optie, omdat voor die grond niet of nauwelijks 
ontwikkelingsperspectief bestaat, terwijl dat mogelijk op termijn voor het ziekenhuis wel het geval kan 
zijn gezien de zich snel voltrekkende ontwikkelingen in de gezondheidszorg.  Een gemeentelijke bijdrage aan het verlichten van de actuele problematiek van het Gemini ziekenhuis 
kan gevonden worden in het verstrekken van een (nieuwe) lening of een garantstelling daarvoor.  Aan een bijdrage willen wij voorwaarden verbinden zodanig dat de gemeente het beoogde 
ontwikkelingsperspectief van het Gemini Ziekenhuis, zoals beschreven in het nieuwe locatieprofiel, 
geborgd ziet. Actieve deelname aan het toezicht zich verhoudt zich niet met de Governance code Zorg 
en de wet- en regelgeving bij de beoogde hulp. In overleg met de MCA Gemini Groep en de 
zorgverzekeraars zoeken we daarom een vorm waarbij de gemeente regelmatig geïnformeerd wordt 
over de ontwikkelingen op inhoudelijke en financiële aspecten.  

 

Tegen deze achtergrond hebben wij met hulp van deskundigen het locatieprofiel en de financiële situatie van 

het Gemini Ziekenhuis nader verkend. Dat heeft geleid tot het volgende: 

 

Locatieprofiel  

Het nieuwe locatieprofiel gaat uit van een kleiner Gemini Ziekenhuis, maar met behoud van een afdeling 

Spoedeisende Hulp, een Intensive Care en diagnostische faciliteiten die gedurende 7 dagen per week en 24 uur 

per dag beschikbaar zijn voor volwassenen en kinderen met acute gezondheidsproblemen. Dit geldt ook voor 

de beschikbaarheid van acute verloskunde. 

Er zijn goede samenwerkingsafspraken met Medisch Centrum Alkmaar (MCA) voor patiënten die hoog 

specialistische zorg nodig hebben. 

 

Financiële situatie 

Bij afgeronde fusie exploiteert de MCA Gemini Groep het Gemini Ziekenhuis. Op basis van:  het locatieprofiel Gemini Ziekenhuis;  de Business Case 2.0 en 2.1 met cijfermatige onderbouwing;  jaarcijfers Gemini Ziekenhuis en MCA Gemini Groep t/m 2013;  managementrapportage 1e kwartaal 2014; 

ontstaat het beeld dat het Gemini Ziekenhuis een financieel gezonde toekomst tegemoet gaat. Een 

gemeentegarantie voor een nieuwe geldlening kan op korte termijn acute liquiditeitsproblemen afwenden. In 

hoeverre in tweede instantie van gemeentezijde hulp noodzakelijk is zal alsdan beoordeeld worden. 

 

Verder is van belang dat:  de betrokken zorgverzekeraars gezamenlijk hebben aangegeven het locatieprofiel voor het Gemini 

Ziekenhuis te ondersteunen; 
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 het Gemini Ziekenhuis op basis van het locatieprofiel in aanmerking komt voor een 

Beschikbaarheidbijdrage Cure voor spoedeisende hulp van ziekenhuizen van de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa). 

 

 

Behoud van een volwaardig Gemini Ziekenhuis is van belang:  uit medisch oogpunt, omdat voor inwoners van de Kop van Noord-Holland die acute zorg behoeven tijd 

een beslissende factor is; Alkmaar is daarvoor te ver gelegen;  uit oogpunt van werkgelegenheid, omdat het ziekenhuis, buiten de medische staf, ruim 720 

arbeidsplaatsen biedt. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Niet onderzocht.  

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum op grond van artikel 2, lid j (besluiten met een 

spoedeisend karakter) van de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012. 

 

Financiële consequenties 
Door het afgeven van een garantie staat de gemeente garant voor risico’s van wanbetaling en faillissement. De 
garantstelling wordt  in een risicokans vertaald en de hieraan gerelateerde uitkomst van deze garantstelling telt 
mee in de berekening van de ratio weerstandsvermogen. Op basis van de verkenningen worden de risico’s 
vooralsnog als laag geschat. 

De weging van het publiek belang enerzijds en de financiële risico’s anderzijds bij verstrekken van een 

geldlening of een garantie daarvoor is in de beleidsnotitie ‘De gemeente als Bank?’ gemaakt. Het Gemini 

Ziekenhuis heeft in deze beleidsnotitie een uitzonderingspositie als niet-publiekrechtelijke instantie die in 

aanmerking kan komen voor een geldlening of een gemeentegarantie daarvoor.  

 

De gemeente dient geheel zakelijk vanuit het 'MEIP-beginsel' (voldoende uitzicht op rentabiliteit; het beginsel 

van de particuliere investeerder handelend in een markteconomie) tegenover de beoogde garantieverlening te 

staan. De gemeente participeert niet met een aandelenkapitaal en heeft ook geen zitting in een algemeen 

bestuur/raad van toezicht en aldus enige directe zeggenschap/stemrecht. Het Gemini Ziekenhuis is daarmee 

geen 'overheidsbedrijf' in de zin van Hoofdstuk 4b; Overheden en overheidsbedrijven, art. 25g van de 

Mededingingswet.  

De slotsom is dat de voorliggende garantstelling buiten de Mededingingswet valt. De besluitvorming vindt plaats 

binnen de grenzen van de Mededeling van de Europese Commissie 2008 C / 155  02 (staatssteun in de vorm 

van garanties) in samenhang met gemeentelijke regelingen op grond van de Wet financiering decentrale 

overheden (Wet Fido) omtrent het gemeentelijke geldelijke beheer zoals onder meer het Treasurystatuut 

(beleidskader) en de Financiële verordening. 

 

 

Communicatie 

Geen persbericht. 

 

Realisatie 

Na besluitvorming zal het college de uitvoering ter hand nemen. 

 

 

 

Den Helder, 20 juni 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  

 


