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 Geachte heer Van Griensven
 De Duin- en Bollenstreek staat voor een omvangrijke economische en Iandschappelijke
 vitaliseringsopgave. Deze opgave is vastgelegd in de 'Intergemeentelijke Structuuwisie Greenport'
 (1SG), vastgesteld door de gemeenteraden van Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en
 Teylingen in december 2009. In overleg met de ambtenaren van de zes greenpoogemeenten heeft de
 Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM) gewerkt aan een voorstel voor de financiering van de
 opgave uit de ISG. Het voorstel, dat voo|vloeit uit de bepaling in de samenwerkingsovereenkomst
 inzake garantstelling door de gemeenten (artikel 6.7), Is de bijlage opgenomen. De garantstelling is van
 groot belang voor het met voodvarendheid kunnen uitvoeren van projecten die in het
 meerjarenprogramma van de GOM worden opgenomen .
 Na controle van de tekst uit het voorstel dat u op 30 september jl. per email is verstuurd, heeft een
 aantal ambtenaren nog tekstuele wijzigingen aangedragen, Deze zijn in deze versie van 5 oktober
 (deels) verwerkt. Ter informatie hebben wij daarom ook het voorstel inclusief wijzigingen aan deze brief
 toegevoegd.
 Ik verzoek u hierbij het voorstel in het college te behandelen met als doel besluitvorming over het
 voorstel voor het einde van 2010 te Iaten plaatsvinden. Indien u een nadere toelichting op het voorstel
 of ondersteuning bij de besluitvormingsprocedure wenselijk vindt, zijn wij daar gaarne toe bereid.
 In het verlengde van het voorstel merk ik tenslotte op dat in de besprekingen met de ambtenaren
 geconstateerd is dat het huidige treasury statuut van de GOM afwijkt van de reglementen van de
 greenpoogemeenten. De gemeenten hanteren een strenger beleid ten aanzien van het uitzetten van
 financiële middelen. Voordat de GOM de garantstelling van de gemeenten zal benutten, zal de GOM het
 treasury Statuut in overeenstemming brengen met dat van de gemeenten.
 M t vriendelijke groet,
 H .L.M . van Lente
 Directeur Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B,V,
 CC'
 De heer F. Atsma
 De heer M. Meulendijks
 Greenpoe On|ikkelingsmaatschappij BV
 Bezoekadres: Dijkzicht 1, Noordwijkerhout
 Postadres; Postbus 48, 2210 AA Noordwijkerhout
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 In de Greenpoft
 Duin- en Bollenstreek
 werken samen :
 Hillegom, Katwljk,
 Lisse, Noordwijk,
 Noordwijkerhout
 en Teylingen
 Aan
 Aandeelhouders van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.
 Kopie aan
 Ambtelijke Ieden van het Greenpoohouse
 Ambtelijke veoegenwoordigers in het financieel overleg van de GOM
 |an
 H.L.M. van Lente
 Datum
 5 oktober 2010
 Onderwerp
 Voorstel gemeentelijke garantstelling voor de Greenport ontwikkelingsmaatscbappij
 Met dit voorstel gemeentelijke garantstelling vragen wij de greenpoogemeenten een
 garantstelling aan de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) B.V. te verstrekken ten
 bedrage van C 7 mln per gemeente. Deze garantstelllng wordt gedaan ten behoeve van de
 financiering van het Meerjarenprogramma ter uitvoering van de Intergemeentelijke
 Struduuwisie Greenport (ISG). Een toelichting is opgenomen in de bijlage. Hierin worden de
 verschillende vormen van financiering van het Meerjarenprogramma gepresenteerd en wordt
 de voorkeur uitgesproken de financiering te Iaten plaatsvinden middels een garantstelling
 van de aandeelhouders, Hiermee worden de financieringslasten van de GOM beperkt.
 Omdat het de voorkeur heeft gelijktijdige besluitvorming binnen alle gemeenten te
 bewerkstelligen, is de planning ten aanzien van dlt voorstel gemeentelijke garantstelling als
 volgt:
 - Voostel bij gemeenten in procedure brengen 1 oktober
 Voorstel bespreken in de verschillende colleges Tussen 9 - 23 november
 Bespreking in de verschillende raadscommissies Tussen 30 november - 8 december
 Vaststelllng In de raden of verkrijgen van wensen
 of bedenkingen kenbaar maken 16 december
 Gevraaad besluit
 Alle greenpolgemeenten wordt gevraaçd in te stemmen met het verstrekken van een
 garantstelling voor de Greenport Ontwl'kkelingsmaatschappq B. 1/. (GOM) ter grootte van
 f7 7 mln. (ztjnde 1/6 deel van de totaal benodigde kredietfaciliteit van f' 42 mIn.) jegens een
 nader te bepalen tïnancier.
 Greenport Ontwikkelingsmaatschappij BV
 Bezoekadres : Dijkzicht 1, Noordwijkerhout
 Postadres: Postbus 48 2210 AA Noordwijkerhout
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 Toetsincl aan Juridische kaders
 Bijgaand voorstel is in overeenstemming met de 'Samenwerkingsovereenkomst Duin- en
 Bollenstreek' zoals ondeoekend op 11 mei 2009.
 Risico's
 Beperkt, mede omdat:
 - Door de GOM geen financiële verplichtingen zullen worden aangegaan anders dan
 passend bînnen de door de AVA jaarlijks vast te stellen Meerjarenbegroting GOM;
 Een groot deel van het werkkapitaal zal worden aangewend voor de verwerving van
 gronden op basis van actuele waarde met in voorkomende gevallen een nabetaling né
 onherroepelijke bestemmingswijziging (hetgeen leidt tot een beperkt risico in geval van
 gedwongen verkoop).
 Een nadere toelichting is opgenomen in de bijlage.
 B i 1 l a (1 e 1
 Voorstel financiering werkkapitaal GOM
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 Voorstel financiering werkkapitaal GOM Bijlage 1
 lnleidinq
 De Duin- en Bollenstreek staat voor een omvangrijke economische en Iandschappelijke
 vitaliseringsopgave. Deze opgave is vastgelegd in de Alntergemeentelijke Structuuwisie
 Greenpori' (ISG), vastgesteld door de gemeenteraden in december 2009, De ISG heeft een
 bindend karakter voor de zes gqmeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk,
 Noordwijkerhout en Teylingen. In deze notitie wordt ingegaan op de financieringsvarianten
 en de voorwaarden waaronder de gemeenten een garantstelling afgeven aan de GOM.
 In de ISG zijn de ambities en uitgangspunten beschreven en wordt duidelijk gekozen voor
 economische structuurversterking van de Greenport Duln- en Bollenstreek. Deze keuze
 houdt onder andere in dat:
 De economische herstrudurering van de Greenport centraal staat;
 De gemeenten de herstructureringsopgave zullen combineren met Iandschapsverbetering;
 De gemeenten de verdergaande verrommeling van het Iandschap zullen tegengaan;
 Met de uitvoering van de woningbouwopgave, zoals in de gebiedsuitwerking
 Haarlemmermeer-Bollenstreek is overeengekomen, de maximale woningbijdrage van de
 Duin- en Bollenstreek is bereikt;
 De gemeenten het areaal aan lste klas bollengrond van 2625 hectare duurzaam moeten
 en willen handhaven;
 Primaire greenpoofuneies zoals de bollencluster, vaste plantenz bloemen en toerisme bij
 conflicterende ruimtebalans prioriteit krijgen boven niet primaire greenpoofuncties.
 O| deze opgave voortvarend ter hand te ne|en hebben de greenpooge|eenten de
 Greenport Ontwikkellngsmaatschappij B.V. (GOM) opgericht. Het doel, de taakstelling, de
 organisatiez de verantwoording, de samenwerking met de gemeenten en de afspraken over
 de financiën zijn vastgelegd in de 'Samenwerkingsovereenkomst Duin- en Bollenstreek'
 (SOK), ondedekend in mei 2009.
 De financiering van de projecten die de GOM zal gaan uitvoeren is van cruciaal belang voor
 het bereiken van de in de SOK en statuten beschreven doelstellingen. Het voorliggende
 besluit geeft specifiek invulling aan artikel 6,7 van de Samenwerkingsovereenkomst :
 6.7 In geval van (voorlsnanciering van de aankoop van gronden en opstallen of andere
 kosten of de opvang van een beperkte vartraginq in de uitgifte, voorzien paftijen dat de
 GOM behoefte zal hebben aan odditioneel vreemd vermogen. Teneinde de financierings-
 lasten voor de GOM voor dit aan te trekken additionele vreemd vermogen zoveel moge-
 ltjk te beperken zijn parlijea in beglnsel bereid onder nader te stellen voor|aarden en
 wldoende zekerheden de GOM garanties te ve|trekken tec zekerbeidsçtellin; uan clc'càs
 de GOM aan te trekken Ieningen.
 Financierinq van ambities
 Om de ambities vorm te geven zal de GOM verschillende ruimtelijke projeden starten die
 bijdragen aan de uitgangspunten zoals beschreven in de ISG en de SOK. In de projecten die
 de GOM zal uitvoeren geldt in alle gevallen dat 'de kosten voor de baten uitgaan'. Om
 projecten mogelijk te maken is derhalve werkkapitaal in de vorm van vreemd vermogen
 noodzakelijk.
 De grondexploitaties van de ruimtelijke projecten zal de GOM bundelen in een
 Meerjarenprogramma dat jaarlijks goedgekeurd dient te worden door de Algemene
 Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de GOM alvorens op basis hiervan ge'l'nvesteerd
 kan worden.
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 Op 20 mei 2010 heeft de AVA van de GOM Ingestemd met het Meerjarenprogramma 2010-
 2014 van de GOM. In dit eerste meerjarenprojramma zijn nog geen uitvoeringsprojecten
 opgenomen. Zodra de businesscases van éen of meer projecten gereed zijn voor
 besluitvorming zal conform de SOK een aangepast meerjarenprogramma ter besluitvorming
 worden voorgelegd aan de aandeelhouders.
 In het eerste meerjarenprogramma is een doorkijk gegeven hoe de meerjarenbegroting
 eruit zou zien als alle voorbereidingsprojecten op basis van de huidige beschikbare
 informatie tot uitvoering zouden komen. Deze doorkijk van het meerjarenprogramma is
 doorgerekend gebruikmakend van een rente van 5% en sluit op een positief saldo van C 4 3
 mln. Het percentage van 5 is een inschatting van het rentepercentage gehanteerd binnen de
 renteomslagfondsen van de gemeenten als waren de projecten uitgevoerd en gefinancierd
 door de gemeenten/aandeelhouders (het percentage kan per gemeente afwijken).
 Cashflow analvse en maximale financierinnsbehoe|e
 In de cashflow (zie bijlagen) is duidelijk te zien dat in de eerste jaren meer middelen
 ge'l'nvesteerd moeten worden dan er opbrengsten gegenereerd worden. De maximale
 financieringbehoe|e op basis van de doorkijk meerjarenprogramma is circa C 40 mln. In de
 inschatting van de maximale financieringsbehoe|e zijn de RlF-middelen als opbrengst
 meegenomen.
 Kosten van benodiad vreemd vermonen
 Voor haar investeringen moet de GOM vreemd vermogen aantrekken. Dit kan op drie
 manieren:
 - Via gemeentelijke voorfinanciering op basis van concernrente;
 - Onder garantstelling van de gemeenten/aandeelhouders bij een externe financier;
 - Niet onder garantstelling van aandeelhouders bij een externe financier.
 Bovenstaande vormen van financiering kennen verschillende rentepercentages en daarmee
 andere uitkomsten van het meerjarenprogramma.
 In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van het meerjarenprogramma weergegeven bij
 deze verschillende rentepercentages. In bijlage 1 zijn de cashflows van de doorkijk van het
 meerjarenprogramma opgenomen, doorgerekend met verschillende rentepercentages.
 Manier van Toegepast Totale rente Resultaat doorkijk MPG
 financieren Rente ercenta e kostenl
 Gemeentelijke 5% -/- C 11,2 mln. C 4,3 mln. winstgevend
 voodinancierin
 Financiering met 4% -/- C 7,7 mln. C 6,8 mln. winstgevend
 arantstellin
 Financiering zonder 10% -/- C 43 5 mln. -/- C 5 0 mln. verliesgevend
 arantstellin 7
 rabe/ 1 Financteel resultaat doork|k meerjarenprogramma met ve|chillende rentepercentages
 1 De totale rentekosten uit het MPG op eindwaarde 31-12-2025
 2 Een gnanciering zonder garantstelling van de aandeelhouders is in de praktijk niet mogelijk tenzij de aandeelhouders meer eigen
 vermogen storten. Zelfs dan is het de vraag of er een partij in wll stappen. De geëiste inbreng van eigen vermogen is naar
 ve|achting (f 5 mln. tot 12 mln.).
 3 Rentepercenïge er van uit gaande dat er een mlnimaal eigen vermogen beschikbaar wordt gesteld door de aandeelhouders. Het
 gehanteerde rentepercenlge is discutabel omdat dergelijk snancieringen in de markt niet nu plaatsvinden. Het percentage kan
 daarmee niet nader onderbouwd worden.
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 Afweqinq scenario's aantrekken vreemd vermoclen
 De argumenten voor/tegen de financieringsvarianten worden in tabel 2 tegen elkaar afgezet.
 Criterium Rentekosten Vermogensbeslag Invloed op Gelljk rente
 bij gemeente Ieencapaciteit percentage in
 van emeente alle ro'ecten
 + = Iaag + = laag - = groot + = ja
 - = hoo - = hoo + = klein - = nee
 Financierin svariant
 Gemeentelijke + - - - - - -
 voorfinancierin
 Financiering met ++ + + o + +
 arantstellin
 Financiering zonder -- + + + + + +
 arantstellin
 Tabel 2 Aeergaîœ van de voor en nadelen van de n'nancieringsvarianten
 Toelichtinn afweqincl scenarioês
 Financierl'ng met garantstelll'ng
 . Op basis van de in tabel 1 gepresenteerde uitkomsten, kan geconcludeerd worden dat de
 rentekosten van financiering op basis van een garantstelling het Iaagst zijn. Bij een
 financiering zonder garantstelling van de aandeelhouders zullen de rentekosten toenemen
 waardoor de ambities van het meerjarenprogramma neerwaarts moeten worden
 bijgesteld (minder investeringsruimte).
 Door financiering op basis van een garantstelling kan worden voorkomen dat een groot
 vermoqensbeslaq of invloed op de leencapaciteit van de gemeenten/aandeelhouders
 ontstaat. Dit is bij gemeentelijke voorfinanciering wel het geval. Indien de gemeenten zelf
 voorfinancieren kunnen zij die middelen niet vrij maken en is de gemeente afhankelijk
 van de snelheid waarmee de GOM plannen kan realiseren. Deze afhankelijkheid tussen de
 GOM en de gemeenten hebben de partijen door middel van de SOK en de oprichting van
 de BV voorkomen. Het is niet in Iijn met de uitgangspunten uit de SOK als deze
 afhankelijkheden via de financiering weer ge'l'ntroduceerd zouden worden. Opgemerkt
 wordt dat het afgeven van een gemeentegarantie wel invloed kan hebben op het
 weerstandsvermogen van de gemeente (a|ankelijk van het maximale risico). Hierop
 wordt in de navolgende paragraaf lrisicomanagement' Ingegaan.
 . Bij financiering op basis van garantstelling Is het gehanteerde rentenercentaqe in alle
 projeden cleliik. Dit in tegenstelling tot gemeentelijke voorfinanciering, waarbij elke
 gemeente een eigen rentepercentage hanteert. Omdat het gemeentelijke percentage een
 interne rekenrente is en niet de werkelijke rentekosten van de financiering zijn kan het
 voorkomen dat de ene aandeelhouder meer profiteert van de GOM dan de andere. Dit is
 weliswaar te ondervangen indien de aandeelhouders bereid zijn een gelijk
 rentepercentage te hanteren voor de gemeentelijke voofinanciering. De toegepaste
 rentepercentages blijven naar verwachting echter hoger dan bij een garantstelling.
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 Financiering zonder garantstelll'nq
 Het scenario van financieren zonder garantstelling van de aandeelhouders is een theoretisch
 scenario. Geen enkele financier is bereid het programma van de GOM te financieren gelet op
 de huidige eigen vermogenspositie van de GOM en de markt waarin de GOM opereert. Een
 gesprek met een financier kan pas worden gestart zodra de aandeelhouders een substantieel
 deel van het benodigde krediet als eigen vermogen inbrengen in de GOM. Zelfs dan is het
 onduidelijk welke aanvullende voorwaarden nog worden gesteld, De twee belangrijkste
 nadelen van dit scenario zijn:
 . Het inbrengen van extra eigen vermogen door de aandeelhouders heeft een direct
 vermooensbeslaa bij de aandeelhouder. De gemeenten kunnen het ingebrachte vermogen
 niet meer gebrujken voor andere uitgaven. In de tijd van bezuinigen Iijkt dit vanuit het
 oogpunt van de gemeente niet wenselijk.
 x Het effectieve rentepercentaae is naar verwachting hoger dan het rentepercentage bij de
 beide andere scenario's. Slechts in de situatie waar weinig tot geen rendement op eigen
 vermogen geaccepteerd wordt kan deze variant concurreren.
 Gemeentelù'ke voo|nanciering
 . Bij voorfinanciering door de gemeenten hebben de leningen, aangetrokken ten behoeve
 van de GOM, invloed op de Ieencaoaciteit van de afzonderlijke gemeenten. Deze worden
 daarmee beperkt in hun financiële mogelijkheden.
 . Bij gemeentelijke voorfinanciering zullen de gemeenten als gevolg van de interne
 rekenrenten individueel bepalen welk renteoercentaue van toepassing is op de
 financiering van de GOM. Dit kan worden ondewangen doordat gemeenten onderling
 afspraken maken over het hanteren van een gelijk rentepercentage.
 . Het renteoercentane dat de gemeenten doorbelasten kan alleen concurreren met het
 rentepercentage van het voorkeursmodel indien de gemeenten afspreken de Ieningen ten
 behoeve van de financiering van de GOM één op één door te Ieggen naar de GOM.
 Voorkeursscenario
 De voorkeur gaat uit naar financiering op basis van een garantstelling door de
 aandeelhouders, zoals beschreven in artikel 6.7 van de SOK. Verdeeld over 6
 aandeelhouders is er per aandeelhouder derhalve een garantstelling van f 7 mln. gewenst.
 Risicomanaqement
 In artikel 6.7 van de samenwerkingsovereenkomst is aangegeven dat de GOM voldoende
 zekerheden moet verschaffen voordat de gemeenten overgaan tot eventuele garantstelling.
 De zekerheden die kunnen worden verschaft hebben betrekking op het beperken van
 financiële risico's door de GOM. Dit geschiedt door planning en control op basis van de
 Meerjarenbegroting en met grondaankopen als onderpand.
 Planning en control
 De GOM is opgericht om de verantwoordelijkheid voor de intergemeentelijke uitvoering
 (inclusief bijbehorende risico's) van de herstructurering van het buitengebied van de Duin-
 en Bollenstreek te beleggen bij één professionele organisatie. De aandeelhouders van deze
 BV stellen de kaders, de directeur is verantwoordelijk voor de realisatie en de Raad van
 Commissarissen ziet erop toe dat de directeur binnen de gestelde kaders handelt.
 Het Meerjarenprogramma en de bijbehorende Meerjarenbegroting zijn hét
 sturingsinstrument voor de GOM en worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene
 Vergadering van Aandeelhouders (AvA). Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd in de vorm
 van een jaawerslag en jaarrekening. Hierbij wordt nadrukkelijk gemonitord of de GOM op
 Iange termijn in staat zal zijn om al haar financiële verplichtingen na te komen.
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 Het kader om te investeren wordt vastgelegd in met meerjarenprogramma dat door AVA
 wordt vastgesteld. Naast een besluit over het meerjarenprogramma is in de SOK een lijst
 van besluiten opgenomen die tenminste door de AVA genomen moeten worden (bijlage 1b),
 Passend binnen de Meerjarenbegroting stelt de Raad van Commissarissen (RvC) jaarlijks
 een jaarbegroting op. Tezamen met het vastgestelde autorisatiereglement (zle bijlage 1c) is
 hiermee de handelingsruimte van de directeur bepaald. Voor een Iimitatieve lijst van
 besluiten is het verkrijgen van hogere goedkeuring door de RVC vereist (z' ie bijlage 1b).
 In het autorisatiereglement is vastgelegd dat de directeur slechts bevoegd is middelen tot
 C 2,5 mln . per keer te investeren op basis van de door de RVC vastgestelde jaarbegroting,
 Indien de directeur van de GOM een bedrag groter dan f 2,5 mln, wil investeren dlent de
 Raad van Commissarissen hiermee in te stemmen.
 Het niet aanwezig zijn van een goedgekeurd meerjarenprogramma als kader voor de
 investeringen, heeft tot gevolg dat voor iedere investering een AVA besluit noodzakelijk is.
 Risico qemaximeerd door qrondaankooen
 Het merendeel van de investeringen door de GOM betreft de aankoop van gronden,
 waaronder gronden voor de bouw van greenpoowoningen. De verwewingen zullen in de
 regel plaatsvinden op basis van huidige - veelal agrarische - waarde. In geval van
 waardestijging bij een bestemmingswijziging zal worden betaald nadat de nieuwe
 bestemming onherroepelijk is. Door te sturen op planologische voortgang voor gronden
 waar de bouw van greenpoowoningen is voorzien wordt nadrukkelijk gestuurd op het
 #
 realiseren van baten. Wanneer de ontwikkeling planologisch geen doorgang kan vinden
 kunnen de gronden verkocht worden tegen de huidige waarde en zijn de risico's in deze fase
 beperkt tot mogelijke renteverliezen over de verwewingsprijs, planontwikkelingskosten en
 een beperkt prijsrisico.
 Het maximale risico ontstaat als de totale garantstelling van 6 * C 7 = C 42 mln. is benut
 en er voor geen enkel project planologische zekerheid verkregen is. Volgens de doorkijk
 meerjarenprogramma is de C 42 mln. dan als volgt besteed: C 33 mln verwervingskosten
 (op basis van huidige waarde), f 4 mln. rentekosten en C 5 mln. plankosten. Het maximale
 risico wordt bepaald door de gemaakte plankosten (C 5 mIn.), de gemaakte rentekosten (f 4
 mIn.) en het verkoopverlies in geval van gedwongen verkoop (15 % van C 33 mln. = (2 5
 mln.), in totaal ca C 14 mln. Per gemeente/aandeelhouder komt dit neer op een risico van
 C 2,3 mln.
 Vervola: aanqaan financierinqsarranqement
 Nadat de gemeenten hebben ingestemd met de gevraagde garantstelling zal de GOM een
 financieringsarrangement afsluiten bij een nader te bepalen bank.
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 B -1.1- l ag e lb
 Besluitvorming volgens SOK
 Besluiten die genomen moeten worden door de AVA
 3.3.1 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) beslist tenminste over:
 . Benoeming en ontslag van de Raad van Commissarissen;
 .' Benoeming en ontslag van de diredie;
 . benoeming en ontslag van de accountant;
 4, Het vastttellen van het Meerjarenplan en de meerjarenbegroting;
 * Aandelenoverdracht;
 * Deelname in Pps-ve|anden en/cf oprichten van vennooîch|ppen)
 * Opheffing van de GOM;
 .â Overige besluiten waarvoor in deze |menwerkingsovereenkomst de beslissingsbe-
 voegdheid bj de AvA wordt gelegd ;
 Majeure strategische beslissingen.
 Verkrijgen hogere goedkeuring van Rvc
 :%.6. Hogere goedkeuring van dlreGiebesluiten
 Voor een aantal besluiten van de dlrect|e zal altjd voorafgaande hogere goedkeuring, van de
 Raad Azan Comnni|rissen benodtgd zijn. Deze beslulten betreffen onder meer;
 Het vaststellen c.q. goedkeuren van het ondernemingsplan het jaarplan en de jaarbe-
 groting zoals genoemd In artikel 4. 1 4.-2 en 4. 3 ajsmede actualiseringen c.q. wljzlgin-
 gen daarin;
 Elen hogere negatieve afwijklng van (onderdelen van) de jaarbegrotlng, dan de toegela-
 ten afwijking, welke is aangegeven in het op te stellen directiereglement;
 Het verkrijgen en vea'reemden van registergoederen, met een negotieve afàvijking ten
 opzichte van de bedragen, zoals opgenctmen ln de jaarbeg|tlng;
 Het bezwaren, huren, verhuren en op andere kvijze in gebrtlàk of genot verkrijgen en
 geven van rcistergoederen, Indien, met meer dan het |n het directlereglement opge-
 nomen toegestane bedrag, wordt afgeweken van het bepaalde in de jaarbegrotingr'
 Het verstrekken van opdrachten aan architecten? adviseurs en
 (onderlaanneme|: het aangaan van overeenkomsten erùof het doen van investerin-
 gen, welke een nader in de jaarbegrotlng vast te stelien c.q. vastg|teld bedrag te bo-
 ven gaan, ongeacht of deze transactie reeds is opgenomen in de jaarbegroting;
 Het aanvragen van subsldies in verband met de financlële verplichtingen en risîco's die
 daapuit vooovloeien.
 Het aangaan tèan overeenkomsten waartnij aan de vennootschap een bankkredlet wordt
 verleend;
 Het ter Ieen verstrekkên van gelden;
 Duurzame rechtstreekse of middelljke samentverklng met een andere onderneming en
 het verbreken van zodanïge samenwerking, clanwel rechtstreekse of middellijke (Jeel-
 neming in het kapitaal van een ondere ondernemin: en het wijzi|en van de omvang
 vaù zodanlge deelneming;
 Het aangaan ven overeenkomsten met derden |n het keder samen-
 werkingen en/of de toetreding van derden tot deze overeenkomst'
 Het stellen van pecsoorllijke of zakelijke zekerheid;
 Het aanrrekken van personele onde|teuning het aanstellen van fuoc|onartssen en/of
 het verlenen van procuratie, bevoegdheàd en titulatuur;
 Het aangaan van dadingen;
 Het optreden in rechte, waarpnder begrepen het voeren van arbitrale proce|ures cloch
 met uitzondering van het nemen van dle rechtsmaatregelen, clie geen uitstel kunnen lij-
 den;
 o. Het doen van een voorstel tot fusie aan de aandeelhouders'
 p. Het vaststellen en wtjzigen van projectovereenkomsten zoajs bedoeld in artikel 5.2;
 q. Het œpvragen van het nlet gestort kepitaal;
 r. Eetl tussentijd| edlnstultkeryng;
 s. Het vaststellen van het dlreciereglement.
 Ter zake van de overige Osluiten, Sve|ke vcoraf hogere gûedkeurëng behueven, zal de drrectie
 een voorstel doen voor een op te stellen directiereglement. Dft directieaglenlent dient te
 worden vastqe|cld door de Raad v'an Commissarissen. De Raod van Commissarissen heeft te
 allen tijde de bevoegdheid de bovengenoemde c.q. bovenbedoelde beslu|ten aan te vullen.
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G r e t? in p o r t
 Duin- en Bollenstrôek
 Autorisatie reglement
 ,|. |. . ... . . ..... . :... L||| |g
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 Bij Ia g e lc
 Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de (benoemde) directie. In de
 statuten van de BV is geregeld dat het bestuur van de vennootschap belast is met het
 besturen hiervan. Daarnaast behoeft het bestuur volgens de statuten de goedkeuring van de
 raad van commissarissen voor een Iimitatieve opsomming van besluiten tot uitvoering van
 haar bevoegdheden. Het is noodzakelijk enkele bevoegdheden van het bestuur vast te Ieggen
 in een Autorisatieregeling. Door de vennootschap worden verplichtingen aangegaan en
 dienen betalingen hiervan plaats te vinden. Wie welke bevoegdheden in dat kader heeft is
 opgenomen in bijgaande Autorisatieregeling.
 Alle genoemde bedragen in deze regeling zijn exclusief BTW.
 Aangaan van verplichtingen
 Proced ure
 Het bestuur van de vennootschap heeft de statutaire bevoegdheden behorende bij het
 doen besturen van de vennootschap en heeft voor een Iimitatieve opsomming in de
 statuten van haar besluiten de goedkeuring van de raad van commissarissen nodig.
 In aanvulling op bovenstaande heeft de directeur de bevoegdheid tot het aangaan van
 verplichtingen binnen de door de raad van commissarissen vastgestelde grondexploitatie,
 het daarvan afgeleide vastgestelde jaarplan met bijbehorende begroting.
 De directeur meldt de raad van commissarissen voorgenomen verplichtingen welke een
 bedrag te boven gaan van f 2.500.000 (twee-en-een-half-miljoen-euro) ongeacht of deze
 verplichting in de jaarbegroting is opgenomen.
 4. De directeur meldt de raad van commissarissen een afwijking tussen het in de
 jaarbegroting opgenomen budget en de aan te gane verplichting en geeft daarbij de
 redenen en mogelijke dekking aan. Voor aan te gane verplichtingen die afwijken van het
 in de jaarbegroting opgenomen budget heeft de directeur de toestemming van de raad
 van commissarissen nodig.
 De directeur kan de bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen binnen de
 vastgestelde jaarbegroting tot een maximum bedrag van
 C 100.000 (honderd-duizend-euro) delegeren aan de als projectleiderls) aangewezen
 medewerkers van de vennootschap.
 6. Deze medewerkers melden, voorafgaande aan de uitvoering van de opdrachtverstrekking,
 aan de directeur een negatieve afwijking tussen het in de jaarbegroting opgenomen
 budget en de aangegane verplichting en geven daarbij de redenen en mogelijke dekking
 aa rl
 De directeur beoordeelt inhoudelijk de genoemde afwijking onder punt 6 hiervoor, kan
 deze alsnog goedkeuren en tekent daartoe mede de opdrachtverstrekking.
 8. Voor alle verplichtingen worden, na toetsing door de planeconoom aan de
 grondexploitatie cq. jaarbegroting en met uitgifte van een opdrachtnummer, schrioelijke
 opdrachten verstrekt. De opdrachtverstrekkingen worden door de administrateur in de
 verplichtingenadministratie ingeschreven.
 9. Bovenstaande geldt voor de directeur en zijn medewerkers zowel als in hun functie als
 medewerkers van de vennootschap en als medewerkers van het samenwerkingsverband
 in de Besloten Vennootschap Greenport ontwikkelingsmaatschappij
 12
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 Duln- en
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 Bevoegdheden:
 Bollenstrnek
 Functionaris Tot maximum Be erkin en
 Raad van ongelimiteerd Mits opgenomen blnnen he
 Commissarissen meerjaren programma van d
 GOM
 Directeur C 2.500.000 Mits binnen een
 goedgekeurde jaarbegroting.
 Wel de RVC informeren.
 Projectleiders C 100.000 Mits binnen een goedgekeurde
 'aarbe rotin
 Uitvoeren van betalingen
 Procedure
 1. Betalingen worden uitgevoerd op basis van intern beoordeelde stukken voorzien van de
 daartoe benodigde parafen waaruit blijkt dat de betaling is gebaseerd op een
 opdrachtverstrekking, de Ievering heeft plaatsgevonden en de rekenkundige juistheid van
 het te betalen bedrag is vastgesteld.
 2. Op de facturen moeten de directeur (afhankelijk van de omvang), projectleider,
 planeconoom en administratie een paraaf zetten
 3. Van deze uit te voeren betalingen maakt de administratie na vaststelling van de
 noodzakelijke parafering een bestand van te betalen posten en maakt hiervan een
 betaallijst.
 4. De administrateur controleert de Iijst met de originele stukken op de juistheid van de
 betaling (tenaamstelling en bedrag) en zet het aangemaakte bestand klaar In het
 elektronische betalingssysteem van de bank. De administrateur parafeert de betaallijst.
 5. De administrateur voorziet de uit te voeren betalingen van de eerste (elektronische)
 handtekening noodzakelijk voor de uitvoering van de betaling door de bank en meldt de
 directeur dat de betalingen gereed staan.
 6. De directeur voorziet de gereedstaande betallngen van de finale (elektronische)
 handtekening nadat hij heeft vastgesteld dat intern de nodige controles op de juistheid
 van de betalingen heeft plaatsgevonden. De directeur controleert via de betaallijst de uit
 te voeren betalingen steekproefsgewijs op juistheid.
 De bank voert de van (elektronische) eerste en finale handtekening voorzien betalingen
 uit.
 8. De bank meldt de uitgevoerde betalingen terug op de dagafschrlften.
 9. De administratie controleert de juistheid van de uitgevoerde betalingen en meldt
 afwijkingen aan de administrateur.
 10. Bovenstaande procedure geldt zowel voor de bankrekening van de vennootschap als de
 bankrekening van het samenwerkingsverband in de Besloten Vennootschap Greenport
 ontwikkelingsmaatschappij
 13
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Bevoegdheden:
 Functionaris T e handtekenin Limiet
 I
 Administrateur lste elektronische handtekenin Meer'aren ro ramma
 Planeconoom 1 elektronische handtekenin Meer'aren ro ramma
 11
 Directeur Finale elektronische handtekenin Meer'aren ro ramma
 Financieel mana er Finale elektronische handtekenin Meer'aren ro ramma
 Uit te voeren betalingen door de bank moeten zijn voorzien van minimaal de handtekeningen
 van één van de onder I genoemde functionarissen en van een van de onder 11 genoemde
 functionarissen (twee functioneel gescheiden handtekeningen).
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Duin- en Bollenstreek
 werken samen :
 Hillegom, Katwijk,
 Lisse? Noordwijk,
 Noordwijkerhout
 en Teylingen
 Voorstel
 Aan
 Aandeelhouders van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V.
 Kopie aan
 Ambtelijke Ieden van het Greenpoohouse
 Ambtelijke vefegenwoordigers in het financieel overleg van de GOM
 |a n
 H.L.M. van Lente
 Datum
 I %- s oktober zolo
 Onderwerp
 Voorstel gemeentelijke garantstelling voor de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
 Met dit voorstel gemeentelijke garantstelllng vragen wij de greenpoogemeenten een
 garantstelling aan de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) B.V. te verstrekken ten
 bedrage van C 7 mln per gemeente. Deze garantstelling wordt gedaan ten behoeve van de
 financierlng van het Meerjarenprogramma ter uitvoering van de Intergemeentelijke
 Structuu|isie Greenport (ISG). Een toelichting is opgenomen In de bijlage. Hierin worden de
 verschlllende vormen van financiering van het Meerjarenprogramma gepresenteerd en wordt
 de voorkeur uitgesproken de financiering te Iaten plaatsvinden middels een garantstelling
 van de aandeelhouders, Hiermee worden de financieringslasten van de GOM beperkt.
 Omdat het de voorkeur heeft gelijktijdige besluitvorming binnen alle gemeenten te
 bewerkstelligen, is de planning ten aanzien van dit voorstel gemeentelijke garantstelling als
 volgt:
 - Voostel bij gemeenten in procedure brengen 1 oktober
 Voorstel bespreken in de verschillende colleges Tussen 9 - 23 november
 Bespreking in de verschillende raadscommissles Tussen 30 november - 8 december
 Vaststelling in de raden of verkrijgen van wensen
 of bedenkingen kenbaar maken 16 december
 Gevraaqd besluit
 A//e greenpofgemeenten wordt gevraagd in te stemmen met het verstrekken van een
 garantstelling voor de Greenport Ontwikkell'ngsmaatschappq B. 1/. (GOM) ter grootte van
 f' 7 mln. (zljnde 1/6 deel van de totaal benodigde kredietfacilitel't van ç 42 mIn.) jegens een
 nader te bepalen financier.
 Greenport Ontwikkelingsmaatschappij BV
 Bezoekadres : Dijkzicht 1, Noordwijkerhout
 Postadres: Postbus 48 22 10 AA Noordwijkerhout
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Voorstel
 Toetsinq aan l'uridische kaders
 Bijgaand voorstel is in overeenstemming met de 'Samenwerkingsovereenkomst Duln- en
 Bollenstreek' zoals ondeoekend op 11 mei 2009.
 Risico's
 Beperkt, mede omdat:
 Door de GOM geen financiële verplichtingen zullen worden aangegaan anders dan
 passend binnen de door de AVA jaarlijks vast te stellen Meerjarenbegroting GOM;
 Een groot deel van het werkkapitaal zal worden aangewend voor de verwerving van
 gronden op basis van actuele waarde met in voorkomende gevallen een nabetaling né
 onherroepelijke bestemmingswljziging (hetgeen leidt tot een beperkt risico in geval van
 gedwongen verkoop).
 Een nadere toelichtlng is opgenomen in de bijlage.
 Bijlacle 1
 Voorstel financiering werkkapitaal GOM
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Voorstel
 Bijlage 1
 Voorstel financiering werkkapitaal GOM
 lnleidinq
 De Duin- en Bollenstreek staat voor een omvangrijke economische en Iandschappelijke
 vitaliseringsopgave. Deze opgave is vastgelegd in de 'Intergemeentelijke Structuuwisie
 Greenport' (ISG), vastgesteld door de gemeenteraden in december 2009. De ISG heeft een
 bindend karakter voor de zes gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk,
 Noordwijkerhout en Teylingen. In deze notitie wordt ingegaan op de financieringsvarianten
 en de voorwaarden waaronder de gemeenten een garantstelling afgeven aan de GOM.
 In de ISG zijn de ambities en uitgangspunten beschreven en wordt duldelijk gekozen voor
 economische structuurversterking van de Greenport Duin- en Bollenstreek. Deze keuze
 houdt onder andere in dat:
 De economische herstrudurering van de Greenport centraal staat;
 De gemeenten de herstructureringsopgave zullen combineren met Iandschapsverbetering,'
 De gemeenten de verdergaande verrommeling van het Iandschap zullen tegengaan;
 Met de uitvoering van de woningbouwopgavez zoals in de gebiedsuitwerking
 Haarlemmermeer-Bollenstreek Is overeengekomenz de maximale woningbijdrage van de
 Duin- en Bollenstreek is bereikt;
 De gemeenten het areaal aan lste klas bollengrond van 2625 hectare duurzaam moeten
 en willen handhaven;
 Primaire greenpoffundies zoals de bollencluster, vaste planten bloemen en toerisme bij
 conflicterende ruimtebalans prioriteit krijgen boven niet primaire greenpo|functies.
 Om deze opgave voortvarend ter hand te nemen, hebben de greenpoogemeenten de
 Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM) opgericht, Het doel, de taakstelling, de
 organisatie, de verantwoording, de samenwerking met de gemeenten en de afspraken over
 de financiën zijn vastgelegd in de 'Samenwerkingsovereenkomst Duin- en Bollenstreek'
 (SOK), ondeoekend in mei 2009.
 De financiering van de projecten die de GOM zal gaan uitvoeren is van cruciaal belang voor
 het bereiken van de in de SOK en statuten beschreven doelstellingen. Het voorliggende
 besluit geeft specifiek invulling aan artikel 6.7 van de Samenwerkingsovereenkomst :
 In gevas van (voorlfinancierfng van de aankoop van gronden en opstallen of andere
 kosten of de opvaflg varl een beperkte vertroginç In de ultglfte, voorzlen partljen dat de
 GOM behoefte zal hebtlen aan additioneel vreemd vermogen. Teneinde de financierings-
 lasten voor de GOM voor d it aan te trekken addltionele vreemd vermogen zoveel moge-
 ljk te beperken zijn partjjen in beginsel bereid onder nader te stellen voom?aarden en
 voldoende zekerheden çlû GOM garantles te verstrakkeo tec zekerheidsstellin: van door
 de GOM aan te trekken Ieningen.
 Financierinq van ambities
 Om de ambities vorm te geven zal de GOM verschillende ruimtelijke projeden starten die
 bijdragen aan de uitgangspunten zoals beschreven in de ISG en de SOK. In de projecten die
 de GOM zal uitvoeren geldt in alle gevallen dat 'de kosten voor de baten uitgaan'. Om
 projecten mogelijk te maken is derhalve werkkapitaal in de vorm van vreemd vermogen
 noodzakelijk.
 De grondexploitaties van de ruimtelijke projecten zal de GOM bundelen in een
 Meerjarenprogramma dat jaarlijks goedgekeurd dient te worden door de Algemene
 Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de GOM alvorens op basis hiervan ge'l'nvesteerd
 kan worden.
 3
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Op 20 mei 2010 heeft de AVA van de GOM ingestemd met het Meerjarenprogramma 2010-
 2014 van de GOM. In dit eerste meerjarenprojramma zijn nog geen uitvoeringsprojecten
 opgenomen. Zodra de businesscases van éen of meer projecten gereed zijn voor
 besluitvorming zal conform de SOK een aangepast meerjarenprogramma ter besluitvorming
 worden voorgelegd aan de aandeelhouders.
 Voorstel
 In het eerste meerjarenprogramma is een doorkijk gegeven hoe de meerjarenbegroting
 eruit zou zien als alle voorbereidingsprojecten op basis van de huidige beschikbare
 informatie tot uitvoering zouden komen. Deze doorkijk van het meerjarenprogramma is
 doorgerekend gebruikmakend van een rente van 5% en sluit op een positief saldo van C 4,3
 mln. Het percentage van 5 is een inschatting van het rentepercentage gehanteerd binnen de
 renteomslagfondsen van de gemeenten als waren de projecten uitgevoerd en gefinancierd
 door de gemeenten/aandeelhouders (het percentage kan per gemeente afwijken).
 Cashflow analvse en maximale financierincsbehoe|e
 In de cashflow (zie bijlagen) is duidelijk te zien dat in de eerste jaren meer middelen
 gei'nvesteerd moeten worden dan er opbrengsten gegenereerd worden. De maximale
 |nancieringbehoe|e op basis van de doorkijk meerjarenprogramma is circa C 40 mln. In de
 inschatting van de maximale financieringsbehoe|e zijn de RlF-middelen als opbrengst
 meegenomen.
 Kosten van benodind vreemd vermoqen
 Voor haar investeringen moet de GOM vreemd vermogen aantrekken. Dit kan op drie
 manieren :
 Via gemeentelijke voorfinanciering op basis van concernrente;
 Onder garantstelling van de gemeenten/aandeelhouders bij een externe financier;
 - Niet onder garantstelling van aandeelhouders bij een externe financier.
 Bovenstaande vormen van financiering kennen verschillende rentepercentages en daarmee
 andere uitkomsten van het meerjarenprogramma.
 In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van het meerjarenprogramma weergegeven bij
 deze verschillende rentepercentages. In ëe-bijlage 1 zijn de cashflows van de doorkijk van
 het meerjarenprogramma opgenomen, doorgerekend met verschillende rentepercentages.
 Manier van Toegepast Totale rente Resultaat doorkijk MPG
 financieren Rente ercenta e kostenl
 Gemeentelijke 5% -/- C 11,2 mln. C 4,3 mln. winstgevend
 voorfinancierin
 Financiering met 4% -/- C 7 7 mln. C 6/8 mln. winstgevend
 #'
 arantstellin
 Financiering zonder 10%3 -/- C 43,5 mln. -/- C 5,0 mln. verliesgevend
 arantstellin 2
 rabe/ 1 Financieel resultaat doorkt'k meeöarenprogramma met ve|chillende rentepercentages
 1 De totale rentekosten uit het MPG op eindwaarde 31-12-2025
 2 Een |nanciering zonder garantstelling van de aandeelhouders is in de prakjjk niet mogelijk tenzij de aandeelhouders meer eigen
 vermogen storten. Zelg dan is het de vraag of er een partij in wil stappen. De geëiste inbreng van eigen vermogen is naar
 ve|achting (e 5 mln. tot 12 mIn.).
 3 Rentepercenîge er van uit gaande dat er een minimaal eigen vermogen beschikbaar wordt gesteld door de aandeelhouders. Het
 gehanteerde rentepercenïge is discuïbel omdat dergelijk snancieringen in de markt niet nu plaatsvinden. Het percentage kan
 daarmee niet nader onderbouwd worden.
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Voorstel
 Afweclinn scenario's aantrekken vreemd vermoclen
 De argumenten voor/tegen de financieringsvarianten worden in tabel 2 tegen elkaar afgezet.
 Criterium Rentekosten Vermogensbeslag Invloed op Gelijk rente
 bij gemeente Ieencapaciteit percentage in
 van emeente alle ro'ecten
 + = Iaag + = Iaag - = groot + = ja
 - = hoo - = hoo + = klein - = nee
 Financierin svariant
 Gemeentelijke + - - - - - -
 voorfinancierin
 Financiering met ++ + + o + +
 arantstellin
 Financiering zonder -- + + + + + +
 arantstellin
 Tabel 2 Weergave van de voor en nadelen van de nnancieringsvarianten
 Toelichtinq afweclincl scenario's
 I |ffinanciering met garantstelling
 . Op basis van de in tabel 1 gepresenteerde uitkomsten, kan geconcludeerd worden dat de
 rentekosten van financiering op basis van een garantstelling het laagst zijn. Bij een
 financiering zonder garantstelling van de aandeelhouders zullen de rentekosten toenemen
 waardoor de ambities van het meerjarenprogramma neerwaarts moeten worden
 bijgesteld (minder investeringsruimte).
 . Door financiering op basis van een garantstelling kan worden voorkomen dat een groot
 vermocensbeslaa of invloed op de leencapaciteit van de gemeenten/aandeelhouders
 ontstaat. Dit is bij gemeentelijke voorfinanciering wel het geval. Indien de gemeenten zelf
 voo|inancieren kunnen zij die middelen niet vrij spëe|maken en is de gemeente
 afhankelijk van de snelheid waarmee de GOM plannen kan realiseren. Deze
 afhankelijkheid tussen de GOM en de gemeenten hebben de partijen door middel van de
 SOK en de oprichting van de BV voorkomen. Het is niet in Iijn met de uitgangspunten uit
 de SOK als deze afhankelijkheden via de financiering weer gel'ntroduceerd zouden
 worden, Opgemerkt wordt dat het afgeven van een gemeentegarantie wel invloed kan
 hebben op het weerstandsvermogen van de gemeente (afhankelijk van het maximale
 rlsico). Hierop wordt in de navolgende paragraaf 'rislcomanagement' ingegaan.
 Bij flnanciering op basis van garantstelling is het gehanteerde renteoercentaoe in alle
 projecten aeliïk. Dit in tegenstelling tot gemeentelijke voorfinanciering, waarbij elke
 gemeente een eigen rentepercentage hanteert. Omdat het gemeentelijke percentage een
 interne rekenrente is en niet de werkelljke rentekosten van de financiering zijn, kan het
 voorkomen dat de ene aandeelhouder meer profiteert van de GOM dan de andere. Dit is
 weliswaar te ondewangen indien de aandeelhouders bereid zijn een gelijk
 rentepercentage te hanteren voor de gemeentelijke voo|inanciering. De toegepaste
 rentepercentages blijven naar verwachting echter hoger dan bij een garantstelling.
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 Voorste|
 terï-te|financiering zonder garantstelling
 Het scenario van financieren zonder garantstelling van de aandeelhouders is een theoretisch
 scenario. Geen enkele financier is bereid het programma van de GOM te financieren gelet op
 de huidige eigen vermogenspositie van de GOM en de markt waarin de GOM opereert. Een
 gesprek met een financier kan pas worden gestart zodra de aandeelhouders een substantieel
 deel van het benodigde krediet als eigen vermogen inbrengen in de GOM. Zelfs dan is het
 onduldelijk welke aanvullende voorwaarden nog worden gesteld. De twee belangrijkste
 nadelen van dit scenario zijn :
 w Het inbrengen van extra eigen vermogen door de aandeelhouders heeft een direct
 vermonensbeslaa bij de aandeelhouder. De gemeenten kunnen het ingebrachte vermogen
 niet meer gebruiken voor andere uitgaven. In de tijd van bezulnigen lijkt dit vanuit het
 oogpunt van de gemeente niet wenselijk.
 . Het effectieve renteDercentaqe is naar ve|achting hoger dan het rentepercentage bij de
 beide andere scenariofs. Slechts in de situatie waar weinig tot geen rendement op eigen
 vermogen geaccepteerd wordt kan deze variant concurreren.
 ptt./xt./| Qemeentelqke voo|nanciering
 . Bij voorfinanciering door de gemeenten hebben de Ieningenz aangetrokken ten behoeve
 van de GOM. invloed op de Ieencaoaciteit van de afzonderlijke gemeenten. Deze worden
 daarmee beperkt in hun financiële mogelijkheden.
 . Bij gemeentelijke voorfinanciering zullen de gemeenten als gevolg van de interne
 rekenrenten individueel bepalen welk renteDercentace van toepassing is op de
 financiering van de GOM, Dit kan worden ondervangen doordat gemeenten onderling
 afspraken maken over het hanteren van een gelijk rentepercentage.
 , Het renteoercentaae dat de gemeenten doorbelasten kan alleen concurreren met het
 rentepercentage van het voorkeursmodel indien de gemeenten afspreken de leningen ten
 behoeve van de financiering van de GOM één op één door te leggen naar de GOM.
 Voorkeursscenario
 De voorkeur gaat uit naar Nnanciering op basis van een garantstelling door de
 aandeelhouders, zoals beschreven in artikel 6.7 van de SOK. Verdeeld over 6
 aandeelhouders is er per aandeelhouder derhalve een garantstelling van C 7 mln. gewenst.
 Risicomanaaement
 In artikel 6.7 van de samenwerkingsovereenkomst is aangegeven dat de GOM voldoende
 zekerheden moet verschaffen voordat de gemeenten overgaan tot eventuele garantstelling.
 De zekerheden die kunnen worden verschaft hebben betrekking op het beperken van
 financiële risico's door de GOM. Dit geschiedt door planning en control op basis van de
 Meerjarenbegroting en met grondaankopen als onderpand.
 Planning en control
 De GOM is opgericht om de verantwoordelijkheid voor de intergemeentelijke uitvoering
 (inclusief bijbehorende risico's) van de herstructurering van het buitengebied van de Duin-
 en Bollenstreek te beleggen bij één professionele organisatie. De aandeelhouders van deze
 BV stellen de kaders, de directeur is verantwoordelljk voor de realisatie en de Raad van
 Commissarissen ziet erop toe dat de directeur binnen de gestelde kaders handelt,
 Het Meerjarenprogramma en de bijbehorende Meerjarenbegroting zijn hét
 sturingsinstrument voor de GOM en worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene
 Vergadering van Aandeelhouders (AvA). Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd in de vorm
 van een jaarverslag en jaarrekening. Hierbij wordt nadrukkelijk gemonitord of de GOM op
 Iange termijn in staat zal zijn om al haar financiële verplichtingen na te komen.
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 Voorstel
 Het kader om te investeren wordt vastgelegd in met meerjarenprogramma dat door AVA
 wordt vastgesteld. Naast een besluit over het meerjarenprogramma is in de SOK een Iijst
 van besluiten opgenomen die tenminste door de AvA genomen moeten worden (bijlage 1b).
 Passend binnen de Meerjarenbegroting stelt de Raad van Commissarissen (RvC) jaarlijks
 een jaarbegroting op. Tezamen met het vastgestelde autorisatiereglement (zie bijlage 1c) is
 hiermee de handelingsruimte van de directeur bepaald. Voor een Iimitatieve Iijst van
 besluiten is het verkrijgen van hogere goedkeuring door de RvC vereist (zie bijlage 1b).
 In het autorisatiereglement is vastgelegd dat de directeur slechts bevoegd is middelen tot
 f 2,5 mln. per keer te investeren op basis van de door de RVC vastgestelde jaarbegroting.
 Indien de directeur van de GOM een bedrag groter dan C 2 5 mln. wil investeren dient de
 Raad van Commissarissen hiermee in te stemmen.
 Het niet aanwezig zijn van een goedgekeurd meerjarenprogramma als kader voor de
 investeringen, heeft tot gevolg dat voor iedere investering een AvA besluit noodzakelijk is.
 Risico Gemaximeerd door orondaankooen
 Het merendeel van de investeringen door de GOM betreft de aankoop van gronden,
 waaronder gronden voor de bouw van greenpoowoningen. De verwervingen zullen in de
 regel plaatsvinden op basis van huidige - veelal agrarische - waarde. In geval van
 waardestijging bij een bestemmingswijziging zal worden betaald nadat de nieuwe
 bestemming onherroepelijk is. Door te sturen op planologische voortgang voor gronden
 waar de bouw van greenpoowoningen is voorzien, wordt nadrukkelijk gestuurd op het
 realiseren van baten. Wanneer de ontwikkeling planologisch geen doorgang kan vinden
 kunnen de gronden verkocht worden tegen de huidige waarde en zijn de risico's in deze fase
 beperkt tot mogelijke renteverliezen over de verwervingsprijs, planontwikkelingskosten en
 een beperkt prijsrisico.
 Het maximale risico ontstaat als de totale garantstelling van 6 * C 7 = f 42 mln. is benut
 en er voor geen enkel project planologische zekerheid verkregen is. Volgens de doorkijk
 meerjarenprogramma is de f 42 mln. dan als volgt besteed: f 33 mln verwervingskosten
 (op basis van huidige waarde), C 4 mln. rentekosten en C 5 mln. plankosten. Het maximale
 risico wordt bepaald door de gemaakte plankosten (C 5 mln.), de gemaakte rentekosten ((2 4
 mIn.) en het verkoopverlies in geval van gedwongen verkoop (15 o/o van C 33 mln. = C 5
 mln.), in totaal ca C 14 mln. Per gemeente/aandeelhouder komt dit neer op een risico van
 C zt 3 ml n .
 Vervolcl: aannaan financierinqsarranqement
 Nadat de gemeenten hebben ingestemd met de gevraagde garantstelling zal de GOM een
 financieringsarrangement afsluiten bij een nader te bepalen bank.
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Besluiworming volgens SOK
 Besluiten die genomen moeten worden door de AVA
 3.3. 1 De Algemene Vergaderfng van Aandeelhotlders (AvA) beslist tenminste over:
 v |enoemlng en ontslag van de Raad van Commissarissen;
 * Benoeming en orîtçlag van de directie-
 . Elenoeming en ontslag van de accountant;
 . Het vaststesles) van het Meerjarenplal) en de fneerjarenbesr'otirqg ;
 * Aondelenoverdracht;
 . Deelname in Pps-verbanden en/of oprichten va n verlnootschappen )
 <' Opheffing van de GOM ;
 * Overige besluiten waarvoor in deze samenwerkingsovereenknmst de beslissingsbe-
 voegdlleid bij de AvA 'Aïorclt gelegcl ;
 Majeure strategtsche besllssin|e|l .
 Verkrijgen hogere goedkeuring van Rvc
 :%.G Hogere goedkeuring van direGiebesluiten
 Voor een aantal öesluëten van de directie zas altijd voorafgaande hogere goedkeurflng, van de
 Raat'l vv')n Comznissarislen bctnîldkgd zijn. Deze beslulten betreffen onder maer:
 Het vaststellen c.q . goedkeuren van l'tet ondel'nenlkïngsplas) rtet jaarplon en de jaarbe-
 groting zoats genoemd In artlke! 4 . 1 4.2 en 4. 3 alsmede actuafiseringen c.q. wilztgin-
 gen dl|alirl;
 Een hogere negatieve afwijking van (onderdelen van) de jaarbegroting, dan de toegela-
 tun afwijking. Svelke is oangeqeven in het op te stellen direciereglement;
 Het verkrijgen en vervree|mden van registergoederel: met een negutieve afwijkitlg ten
 opzichte van de bedragen, zoals opgenemen tn de jaarbeg|ting,'
 Het bezwaren, huren, kerhuren en op andere kvtjze In gebrtllk of qenot verkrijgen en
 geven van registergoederen, Intjlen, met meer dnn het |n het dlrectlereglement opge-
 nomen toegestane bedrag, Wordt afgeweken van het bepaalde in de jaarbegrottjng ;
 Htzt verstrekkeln van opdrachten aan architecten adviseurs en
 (onderlaanneme|, het aongoan van overeenkomsten en/of het doen van investerill-
 gen, welke een nader in de Jaarbugrotlng vast te stelien c.q. vastgesteld bedrag te bo-
 ven gaany ongeacht of deze transactie reeds is opgenomën In de jaarbegroting;
 Het aaiwrögen van subsidies in verband met de f|nanciële verplichtingen en risico's die
 daaruit voo/vloelen.
 Het aanguan van overeenkomsten/ ïvaarbtj aan de vennootschap een bankkrediet wordt
 verleend;
 Het ter leen ver|trekken van gplden ;
 Duurzame çechtstreekgê of mtddell|jke samenkverking met een andere onderneming en
 het verbreken van zodanlge samenvverking, clanwel rechtstreeee of middetlijke deel-
 neminçl in het kapitaal van een andere onlerneming en het wijzlgen van de ornvang
 von zodonige deelrleming;
 Het |angaan van overeenkomsten met derden in Inet kader van samen-
 Sperklngen erl/of de Metreding val'l derden tot deze Oï/ereenkomst'
 Het stelleo van persoornlùjke of zalkeljke zekerlleid ;
 Het aantrekken varè personele onde|teuning, Ilet aanstellen ven functionarissen en/oû
 het verlenerl van procuratie, bevoegdheid en tittllatuur;
 Het aangaan van dadingen ;
 Het optreden in rechtez waaroncler begrepen het voeren van arbitrale grocedures dach
 met uit7onderlng Slan het nemen van die rechtsmaatregelen? die geen uitstel kunnen lij-
 den'
 Het doen van een voorstel tot fusie aan cle aandeelhouders'
 Het vasts tellen en wijzigen van projectoï?ereenkomsten zclals bedoeld in artiket 5.2 '
 Het Qpvragen van het niet gestort kapi taa l ;
 Een tussentij clse îxziflstultkering ;
 Het vaststellen van het directlereglement
 Ter zake van de overige bes|uiten, welke v'lor|f hogere geedkeurin: behoeven/ za! de directie
 een voorstel dcen voor een op te stel|en directieregle|nent. Djt djrectiereqleniel'lt client te
 worcjen vastgcstcld door de Roacj van con'tmisso/'issen, De Raod vari conamkssoriswèn heeft te
 allen tijde de bevoegdlleid de bovengenoemde c.q bokenbedoelde besluiten aan te vullen.
 Voorstel
 Bijlage lb
 Greenport On|ikkelingsmaatschappij BV
 Bezoekadres: Dijkzicht 1, Noordwijkerhout
 Postadres: Postbus 48, 2210 M Noordwijkerhout

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 27 van 30

1.1 Post In - 12497



Autorisatie reglement
 Voorstel
 Bijlage lc
 Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de (benoemde) directie. In de
 statuten van de BV is geregeld dat het bestuur van de vennootschap belast is met het
 besturen hiervan. Daarnaast behoeft het bestuur volgens de statuten de goedkeuring van de
 raad van commissarissen voor een Iimitatieve opsomming van besluiten tot uitvoering van
 haar bevoegdheden. Het is noodzakelijk enkele bevoegdheden van het bestuur vast te Ieggen
 in een Autorisatieregeling. Door de vennootschap worden verplichtingen aangegaan en
 dienen betalingen hiervan plaats te vinden. Wie welke bevoegdheden in dat kader heeft is
 opgenomen in bijgaande Autorisatieregeling.
 Alle genoemde bedragen in deze regeling zijn exclusief BTW.
 Aangaan van verplichtingen
 Proced ure
 1. Het bestuur van de vennootschap heeft de statutaire bevoegdheden behorende bij het
 doen besturen van de vennootschap en heeft voor een Iimitatieve opsomming in de
 statuten van haar besluiten de goedkeurlng van de raad van commissarissen nodig.
 In aanvulling op bovenstaande heeft de directeur de bevoegdheid tot het aangaan van
 verplichtingen binnen de door de raad van commissarissen vastgestelde grondexploitatie,
 het daarvan afgeleide vastgestelde jaarplan met bijbehorende begroting.
 3. De directeur meldt de raad van commissarissen voorgenomen verplichtingen welke een
 bedrag te boven gaan van f 2.500.000 (twee-en-een-half-miljoen-euro) ongeacht of deze
 verplichting in de jaarbegroting is opgenomen.
 4. De directeur meldt de raad van commissarissen een afwijking tussen het in de
 jaarbegroting opgenomen budget en de aan te gane verplichting en geeft daarbij de
 redenen en mogelijke dekking aan. Voor aan te gane verplichtingen die afwijken van het
 in de jaarbegroting opgenomen budget heeft de directeur de toestemming van de raad
 van commissarissen nodig.
 De directeur kan de bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen binnen de
 vastgestelde jaarbegroting tot een maximum bedrag van
 C 100.000 (honderd-duizend-euro) delegeren aan de als projectleiderts) aangewezen
 medewerkers van de vennootschap.
 Deze medewerkers melden, voorafgaande aan de uitvoering van de opdrachtverstrekking,
 aan de directeur een negatieve afwijking tussen het in de jaarbegroting opgenomen
 budget en de aangegane verplichting en geven daarbij de redenen en mogelijke dekking
 aa 13 .
 7. De directeur beoordeelt inhoudelijk de genoemde afwijking onder punt 6 hiervoor kan
 !
 deze alsnog goedkeuren en tekent daartoe mede de opdrachtverstrekking.
 8. Voor alle verplichtingen worden, na toetsing door de planeconoom aan de
 grondexploitatie cq. jaarbegroting en met uitgifte van een opdrachtnummer, schriftelijke
 opdrachten verstrekt. De opdrachtverstrekkingen worden door de administrateur in de
 verplichtingenadministratie ingeschreven.
 9. Bovenstaande geldt voor de directeur en zijn medewerkers zowel als in hun functie als
 medewerkers van de vennootschap en als medewerkers van het samenwerkingsverband
 in de Besloten Vennootschap Greenport ontwikkelingsmaatschappij
 Greenport On|ikkelingsmaatschappij BV
 Bezoekadres: Dijkzicht 1, Noordwijkerhout
 Postadres: Postbus 48, 2210 M Noordwijkerhout
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Voorstel
 Bevoegdheden:
 Functionaris Tot maximum Be erkin en
 Raad van ongelimiteerd Mits opgenomen binnen he
 Commissarissen meerjaren programma van d
 GOM
 Directeur C 2.500.000 Mits binnen een
 goedgekeurde jaarbegroting.
 Wel de RVC informeren.
 Projectleiders C 100.000 Mits binnen een goedgekeurd
 'aarbe rotin
 Uitvoeren van betalingen
 Procedure
 Betalingen worden uitgevoerd op basis van intern beoordeelde stukken voorzien van de
 daartoe benodigde parafen waaruit blijkt dat de betaling is gebaseerd op een
 opdrachtverstrekking, de Ieverlng heeft plaatsgevonden en de rekenkundige juistheid van
 het te betalen bedrag is vastgesteld.
 Op de facturen moeten de directeur (afhankelijk van de omvang), projectleider,
 planeconoom en administratie een paraaf zetten
 3. Van deze uit te voeren betalingen maakt de administratie na vaststelling van de
 noodzakelijke parafering een bestand van te betalen posten en maakt hiervan een
 betaallijst.
 4. De administrateur controleert de Iljst met de originele stukken op de juistheid van de
 betaling (tenaamstelling en bedrag) en zet het aangemaakte bestand klaar in het
 elektronische betalingssysteem van de bank. De administrateur parafeert de betaallijst.
 De administrateur voorziet de uit te voeren betalingen van de eerste (elektronische)
 handtekening noodzakelijk voor de uitvoering van de betaling door de bank en meldt de
 directeur dat de betalingen gereed staan.
 De directeur voorziet de gereedstaande betalingen van de ginale (elektronische)
 handtekening nadat hij heeft vastgesteld dat intern de nodige controles op de juistheid
 van de betalingen heeft plaatsgevonden. De directeur controleert via de betaallljst de uit
 te voeren betalingen steekproefsgewijs op juistheid.
 De bank voert de van (elektronische) eerste en finale handtekening voorzien betalingen
 uit.
 8. De bank meldt de uitgevoerde betalingen terug op de dagaûschri|en.
 9. De administratie controleert de juistheid van de uitgevoerde betalingen en meldt
 afwijkingen aan de administrateur.
 10. Bovenstaande procedure geldt zowel voor de bankrekening van de vennootschap als de
 bankrekening van het samenwerkingsverband in de Besloten Vennootschap Greenport
 ontwikkelingsmaatschappij
 Greenport On|ikkelingsmaatschappij BV
 Bezoekadres: Dijkzicht 1, Noordwijkerhout
 Postadres: Postbus 48 2210 AA Noordwijkerhout
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Voorstel
 Bevoegdheden:
 Functionaris T e handtekenin Limiet
 I
 Administrateur lste elektronische handtekenin Meer'aren ro ramma
 Planeconoom 1 elektronische handtekenin Meer'aren ro ramma
 11
 Directeur Finale elektronische handtekenin Meer'aren ro ramma
 Financieel mana er Finale elektronische handtekenin Meer'aren ro ramma
 Uit te voeren betalingen door de bank moeten zijn voorzien van minimaal de handtekeningen
 van één van de onder I genoemde functionarissen en van een van de onder 11 genoemde
 functionarissen (twee functioneel gescheiden handtekeningen).
 Greenpo/ On|ikkelingsmaatschappij BV
 Bezoekadres: Dijkzicht 1, Noordwijkerhout
 Postadres) Postbus 48, 2210 AA Noordwijkerhout
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