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1 3 JUN 2013 

Geacht bestuur, 

Onlangs heeft u in een gesprek met mij uw zorgen geuit over de financiële positie van het Borchuus. 
U bent daarbij betrokken omdat de Protestantse Gemeente Varsseveld in hoge mate garant staat voor het 
Borchuus. U heeft mij gevraagd om aan te geven hoe de gemeente het Borchuus zou kunnen helpen. 

Het Borchuus heeft in het najaar van 2012 aangegeven dat er meer financiële steun nodig is. Met name de 
bouwkosten zijn veel hoger dan destijds begroot (van € 1,6 miljoen naar € 3,1 miljoen). Hoewel het Borchuus 
een particulier initiatief is laat deze problematiek de gemeente niet onberoerd. De gemeente wil zich 
inspannen om te komen tot een herstelplan, waarmee het Borchuus geholpen wordt. Hiermee gaat de 
gemeente een inspanningsverplichting aan, maar geen resultaatsverplichting. 

Ondergetekende heeft in december opdracht gegeven om een herstelplan op te stellen. Daarvoor was 
allereerst nodig een nadere analyse van de bouwkosten door een accountant, hiervoor is Ernst & Young 
ingeschakeld. Het bureau HIM (Martin Heuvels) is ingeschakeld om het daadwerkelijke herstelplan op te 
stellen, in overleg met meerdere belanghebbenden. 

Aan Ernst & Young waren de volgende vragen gesteld: 
1. analyse van de bouwkosten, waarbij - op basis van de subsidieverordening - een splitsing tussen 

subsidiabele en niet-subsidiabele kosten is gemaakt. DE ACCOUNTANT BESCHOUWT ca 83% 
VAN DE BOUWKOSTEN IN PRINCIPE ALS SUBSIDIABEL. (Hierbij zij aangetekend dat op basis 
van de eerdere opgave van de bouwkosten reeds een subsidie van € 480.000 is verstrekt). 

2. analyse van de verschillen tussen de twee begrotingen (aanvankelijk 1,6 miljoen, later 3,1 miljoen). 
3. DE ACCOUNTANT HEEFT DIT VERSCHIL OP HOOFDLIJNEN KUNNEN VERKLAREN. (Hierbij zij 

aangetekend dat dit uitsluitend een technische analyse is). 
4. steekproef van de juistheid van de opgevoerde kosten. DIT HEEFT NIET GELEID TOT 

OPMERKINGEN VAN DE ACCOUNTANT. 

E&Y heeft op 17 mei 2013 het rapport vastgesteld. Het herstelplan wordt opgesteld in de maand juni. Het 
plan gaat zowel in op de investeringen als op de exploitatie. Het herstelplan zal meerdere 
scenario's/varianten bevatten en vijfjaar vooruitkijken. Het herstelplan zal zich niet beperken tot de rol van 
het Borchuus, de gemeente en de initiatiefnemer (de kerk), maar ook kijken naar wat andere partijen kunnen 
doen. 



Indien de gemeente tot een bijdrage besluit, heeft de gemeente - naast de reeds verstrekte bijdrage in de 
stichtingskosten (€ 480.000) - in principe de volgende mogelijkheden: 

• een tweede tranche subsidie van de bouwkosten, 
• een bancaire garantstelling, 
• afzien van het recht van opstal 
• of een combinatie. 

Hierover dient uiteraard nog nadere besluitvorming te volgen. 

De bedoeling is om het herstelplan nog voor het zomerreces, zo mogelijk eerder, in het college te brengen. 
Indien het college instemt met het herstelplan brengt de portefeuillehouder het plan na de zomer in de raad. 
Gezien de beschikbare doorlooptijd en de overvolle raadsagenda is het niet mogelijk om de raad voor de 
zomer te laten besluiten. 

Met vriendelijke groet, 

J . Haverdil 

In afschrift: 
• aan gemeenteraad 
• aan het bestuur van het Borchuus, Borchgraven 5, 7051 CW Varsseveld 


