Van: Hoogedoorn, Riny [mailto:r.hoogedoorn@ggdhvb.nl]
Verzonden: donderdag 20 juni 2019 15:17 uur
Aan: Henri Willems
CC: Damen, Joris; Scheepers, Rolf; Kessel, René van; Maassen, Bart
Onderwerp: antwoord op vraag rendement belegging

Beste Henri,
Hierbij het antwoord op de vraag van een gemeenteraadslid in Boekel.

Aanleiding Jaarrekening GGD 2018:

Vraag van raadslid gemeente Boekel:
Betekent dit dat er € 3,4M is ingelegd (2003) en dat er € 2,13M (2018) is uitbetaald en er dus een
verlies is geleden van € 1,27M?

Antwoord GGD:
De opbrengst van € 3,4 miljoen van het vroegere GGD-gebouw aan de Sint Teunislaan in ’sHertogenbosch belegden we in beleggingsproduct en in een garantieproduct.
Het beleggingsproduct is in 2013 beëindigt en verantwoord in de jaarrekening 2013. Opbrengst
hiervan was € 1 mln.
Het garantieproduct is in 2018 beëindigd en heeft de volgende uitkeringen en opbrengsten
gegenereerd:
a. Een jaarlijkse uitkering in de periode van 2003 t/m 2017 van € 200.000 (bestaande uit een
uitkeringsdeel ( totaal 1,3 mln. en een rendementsdeel ad 1,6 mln) ;
b. een gegarandeerde einduitkering op eind looptijd in 2018 ten bedrage van € 2,1 mln.
De totale aflossing in de periode 2003 t/m 2018 is geweest € 3,4 mln. (€ 1,3 + € 2,1).

Daarnaast heeft in de periode 2003 t/m 2018 een totale rendementsuitkering plaatsgevonden ten
bedrage van € 1,6 mln.
Conclusies:
1. Er is over de gehele looptijd van de belegging geen verlies geleden;
2. Ergo op het garantieproduct en het beleggingsproduct is gedurende de gehele looptijd een
positief rendement gemaakt van € 2,6 mln.
3. In de jaarrekening 2013 is verantwoord de einduitkering van het beleggingsproduct
4. In de jaarrekening 2003 t/m 2017 is verantwoord de jaarlijkse uitkering van het
garantieproduct.
5. In de jaarrekening 2018 is verantwoord de einduitkering van de belegging in 2018.
Met vriendelijke groeten,
Riny Hoogedoorn
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