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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Boekel',
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2013
gelet op de gemeentewet
BESLUIT:
1. Gemeenschapshuis Nia Domo in de vorm van een Iening een voorbereidingskrediet
verstrekken onder de voo|aarden genoemd in het raadsvoorstel en de navolgende
aanvullende voo|aarden:
a. aanpassing van artikel 7 van het opstalrecht geschiedt conform het gestelde in
het raadsvoorstel bii notariële akte en voordat de lening beschikbaar wordt
gesteld aan Nia Domo;
b. aanpassing van adikel 12 van de statuten van de stichting voordat de lening
beschikbaar wordt gesteld in dier voege dat ingeval het bestuur besluit tot
ontbinding van de stichting het Iiquidatiesaldo ten goede komt aan de gemeente
Boekel;
c. het krediet wordt daarna beschikbaar gesteld in fases, te weten:
f 31.000,- nadat aan alle gestelde voo|aarden is voldaan
f 31.000,- per 1 augustus 2013 en
f 31.000,- per 2 september 2013
waarbij het recht wordt voorbehouden ingeval van dringende redenen de betaling
op te schorten.
d. gedurende de Iooptijd van de Iening en totdat de raad een besluit heeft genomen
aangaande de nieuwe opzet van de bedrijfsvoering, mag noch de stichting Nia
Domo noch de B.V. Nia Domo nieuwe verplichtingen aangaan met betrekking
tot personeel of onroerende zaken dan wel rechten vestigen zonder de
uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Boekel,
waarmee de stichting gemeenschapshuis Nia Domo de periode juli t/m medio september
kan gebruiken om te komen tot een nieuwe opzet van de bedrijfsvoering, welke dan in
de raadsvergadering van 3 oktober 2013 kan worden besproken.
2. Het college van B&W met de stichting gemeenschapshuis Nia Domo in overleg Iaten
treden over de invulling van die nieuwe opzet.
Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 27 juni 2013
de riffier, de voocitter,
:(
( kg y
' ' . . ' . . ' |'' ..' .' ..
t%
M.R.P. Philipse P.M.J.H. Bos j
lI
ll
l1
iy
( 1020616 AB/011213 j
lj
1j
|E ' I
'j ë

Scan nummer 1 van 2 - Scanpagina 1 van 1

