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Onderwerp: Voorwaarden ga rantstelling Spaarnela nden

Geachte heer Oosting,

Dinsdag L2 maart heeft het College van Haarlem besloten akkoord te gaan met het aanpassen van de

randvoorwaarden voor het verlenen van de garantie voor de lening van Spaarnelanden ad €

1.670.000,- bij de BNG Bank (zie Bijlage). De hierbij geldende voorwaarden worden in deze brief

weergegeven. Door ondertekening van deze brief gaat u akkoord met de hierin genoemde

voorwaarden.

Voorwaarden garantstelling lening ad € 1.670.000

Garantie voor de aankoop van de lr. Lelyweg 45.

i. De lening waarvoor een garantie wordt verleend mag alleen gebruikt worden ten

behoeve van de aankoop van de lr. Lelyweg 45.

ii. De gemeente ontvangt het eerste recht van hypotheek en verpanding.

iii. Er moet een jaarlijkse garant¡epremie betaald worden zijnde O,4Tovan het bedrag

waarvoor de een garantie uitstaat.

iv. De garantiestelling geldt voor maximaal 20 jaar.

v. Het college wordt onmiddellijk door Spaarnelanden bericht wanneer een

betalingsverplichting niet kan worden nagekomen (acute informatieplicht).

vi. Binnen vier maanden na het verstrijken van het boekjaar worden de jaarstukken

ingediend bij een medewerker treasury van de gemeente (periodieke informatieplicht).

vii. Spaarnelanden verzekert voor zover mogelijk de objecten/activa waarvoor de garantie is

verstrekt (verzeke ringsplicht)

viii. Spaarnelanden houdt de objecten/activa waarvoor de garantie is verstrekt in goede staat

(onderhoudsplicht).

ix. De objecten/activa waarvoor de garantie is verstrekt behouden de initiële bestemming

(bestemmingsplicht).

x. De activa waarvoor de lening is aangegaan zullen niet tussentijds door Spaarnelanden

worden bezwaard of vervreemd.
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XI Spaarnelanden geeft inzicht in de gedane investeringen met het geld afkomstig van de

aangegane lening.
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