Gemeente Heerde
ciUaMcm

Amendement
Reg. Nr. 2021-01

Agendapunt: 6
Onderwerp: Verstrekken achtergestelde lening coöperatie "Warenhuisheerde"
Vergadering van de gemeenteraad op 14 juni 2021.

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Lid 1 van het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen:
1.

Toevoeging van een tekst aan het, vernummerde, sub^ luidende:
", hierin zijn tenminste opgenomen voorwaarden met betrekking tot:
i. de terugbetalingstermijn van de lening,
ii. de concretisering van onderbouwing en plannen voor marketing en media en
iii. het moment van financiële zelfstandigheid van de coöperatie

2.

Toevoeging van een tekst aan het, vernummerde, sub^ luidende:
", waa.rbij specifiek gerapporteerd wordt over de onder sub c genoemde voorwaarden i. tot en
met'ijf "

Waarmee het te nemen besluit, na amendering, luidt:
1.
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Achtergestelde lening aan te gaan met de coöperatie "Warenhuisheerde" ad € 100.000,00 voor
het oprichten van een internet platform "Warenhuisheerde", en wel onder de volgende
voorwaarden:
a. De lening te verstrekken nadat de notariële akte van oprichting van de coöperatie
"Warenhuisheerde" is ondertekend bij de notaris;
b. De achtergestelde lening te verstrekken onder gemeentelijke voorwaarden die worden
vastgelegd in door het college van burgemeester en wethouders af te sluiten overeenkomst
met de coöperatie "Warenhuisheerde", hierin zijn tenminste opgenomen voorwaarden met
betrekking tot:
i. de terugbetalingstermijn van de lening,
ii. de concretisering van onderbouwing en plannen voor marketing en media,
iii. het moment van financiële zelfstandigheid van de coöperatie;
c. Het, binnen de kick-off periode van drie jaar, jaarlijks informeren over de positie en
kredietwaardigheid van de coöperatie "Warenhuisheerde", waarbij specifiek gerapporteerd
wordt over de onder subj^genoemde voorwaarden i. tot en met iii."
De uitvoering van de achtergestelde lening in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders.
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