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MUURVAST 쐌 Raad moet gevraagde lening goedkeuren 쐌 Gemeente wil brasserie terugkopen

Steinerbos heeft extra krediet nodig
door Eric van Dorst
– Steinerbos dreigt in acute
betalingsproblemen te komen. De
besloten vennootschap die het recreatiepark en het nieuwe zwembad exploiteert heeft snel aanvullend krediet nodig om salarissen en
rekeningen te kunnen betalen. Directeur Michel Leinders heeft dit
het college van de gemeente Stein
afgelopen dinsdag laten weten.
Als enige aandeelhouder is de ge-

STEIN

meente door de exploitatieovereenkomst gehouden tekorten aan te
vullen. Dat gebeurt formeel in de
vorm van een lening, maar is feitelijk een aanvulling op het jaarlijkse
tekort van 980.000 euro dat de
raad formeel als maximum heeft gesteld. De aanvraag voor de lening is
woensdag schriftelijk gedaan en de
raad moet binnen vier weken goedkeuring geven. Om dit in de laatste
raadsvergadering van dit jaar (3 december) te kunnen doen hebben B

en W een extra commissievergadering middelen en bestuurlijke zaken belegd. Al eerder liet Leinders
weten dat het reguliere tekort in
2015 met 350.000 euro zou worden
overschreden.
Daarvan
wordt
120.000 euro als incidenteel beschouwd. Hoe groot de nu gevraagde lening is, maakt het college dinsdag na interne beraadslaging bekend. Verantwoordelijk wethouder
Chris Fiddelers (CMB) zegt dat de
raad geen keus heeft, ongeacht de

hoogte van het bedrag. „Dit is niet
vrijblijvend, we zitten muurvast.
Maar ik verlang van de directeur
wel een goede onderbouwing.”
De wethouder vraagt de raad 3
december ook in te stemmen met
aankoop van de brasserie in Steinerbos. De ondernemer die dit pand
in 2012 van Stein kocht, is op verzoek van de gemeente failliet verklaard. De recentste vraagprijs van
de makelaar, vastgesteld in overleg
met de curator, was 215.000 euro.

