
B&W-besluit:

1. Het college besluit aan de Stichting Lokale Omroep Haarlem een gemeentegarantie te vertrekken
tot een bedrag van maximaal€ 25.000 in de geldlening die de SLOH bij de RABObank heeft 
afgesloten.

2. Het college heeft haar bevoegdheid tot het aangaan van korte- en lange financiering gemandateerd
aan het hoofd van het bureau concernfinanciën van de concernstaf. Hieronder worden mede
begrepen het garanderen van door derden aangetrokken geldleningen en het verstrekken van
geldleningen aan derden.

3. Financiële paragraaf: het besluit heeft geen budgettaire financiële consequenties zolang de SLOH
niet failliet gaat. Het college aanvaardt dit risico.

4. De commissie Bestuur ontvangt het besluit van het college ter informatie
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Onderwerp
Gemeentegarantie geldlening Stichting Lokale Omroep Haarlem

B & W-vergadering van 19-12-2006

Bestuurlijke context
Bij de behandeling van de Kadernota 2006 heeft de gemeenteraad - met algemene stemmen - motie 58
aangenomen waarin het college wordt verzocht een garantstelling voor een nader te bepalen bedrag
te verstrekken aan de lokale omroep Haarlem 105. De voorwaarde die de raad stelde was een positieve
beoordeling van het bedrijfsplan van de stichting. Het college heeft uitvoering gegeven aan deze motie
van de raad. De garantstelling is verleend d.d. 14-08-2006

Garantstelling lening Stichting Lokale Omroep Haarlem
Door het faillissement van het bedrijf dat de programma’s van Haarlem 105 produceert kwam het 
voortbestaan van Haarlem 105 als lokale zender begin juli 2006 ernstig in gevaar. Het failliete bedrijf
was eigenaar van de apparatuur waarmee Haarlem 105 uitzendt. De stichting wendde zich tot de
gemeente met het verzoek zich geheel of gedeeltelijk garant te stellen voor een lening die de stichting
bij de bank wilde afsluiten teneinde een doorstart te maken en de zender in de lucht te houden.
Het betreft een lening van€ 80.000 die met name aangewend wordt om de benodigde apparatuur over te 
nemen en investeringen te doen ondermeer in de nieuwe en goedkopere huisvesting. Uit de lening wordt
ook een aantal oude schulden betaald (€ 35.700) De lening dient in 48 maanden te worden afbetaald.

Als voorwaarde voor garantstelling stelt het gemeentebestuur een bedrijfsplan waaruit blijkt dat een
gezonde doorstart mogelijk is. Als tweede voorwaarde: mede garantstelling in de lening door derden.

Het ingediende bedrijfsplan is door de gemeente (MOCultuur & Financiën) inhoudelijk en financieel
–positief–beoordeeld. Het reclame-acquisitiebureau Capitool Advertising staat mede garant voor de
lening tot een bedrag van€ 20.000 en de RABObank voor € 35.000 
De gemeent staat garant tot een bedrag van maximaal€ 25.000 in de geldlening.   
Bij faillissement bedraagt het risico voor de gemeente€ 25.000 (garantie hoofdsom) + de rente + 
bijkomende kosten.

Commissieparagraaf
Het college geeft de nota Garantie geldlening Stichting Lokale Omroep Haarlem ter kennisneming aan de
raadscommissie Bestuur om de leden inzicht te geven in de wijze waarop zij uitvoering heeft gegeven aan
de motie van de raad.




