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Onderwerp : Kening State

Geachte Statenleden,

Op 26 juni jl. hebben we u per brief (kenmerk 01537649) geinformeerd over Kening State en
de financiele situatie van European Care Residences B.V. (ECR). Na die brief hebben de
ontwikkelingen in het overnameproces zich in versneld tempo afgewikkeld. In aanvulling op
de eerdere brief informeren wij u nu over ons besluit onze vordering ad € 2,5 mm n kwijt te
schelden.

Hoewel wij het uiteraard betreuren de !ening te moeten afboeken, wordt hiermee een
faillissement van het landelijk opererende ECR (600 man personeel) voorkomen en kunnen
de zorgtaken worden gecontinueerd voor o.a. de vestiging Kening State in Franeker. De
vordering wordt afgeboekt van de in de begroting opgenomen risicoreservering.

Ovemame proces
Zoals we eerder aan u hebben gemeld zat ECR de afgelopen maanden in zwaar weer. De
afgelopen periode heeft de Blueprint Group een voorstel voor overname van alle aandelen
van ECR uitgewerkt, met als doel het vastgoed van ECR over te nemen en de zorgtaken te
kunnen continueren. Blueprint Group is een vergelijkbare zorginstelling met vestigingen in
heel Nederland.

Provinciale verkenning
Om onze provinciale belangen zo goed mogelijk te borgen hebben wij zelf ook meerdere
potentiele kandidaten benaderd om hun mogelijke interesse in Kening State te peilen. Een
aantal partijen heeft serieus beoordeeld of het voor hen mogelijk zou zijn deze locatie uit de
portefeuille van ECR over te nemen, in eigendom en/of in exploitatie. Op 18 juli jl. is
gebleken dat dit niet heeft geleid tot een concreet nieuw overnamebod.
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Kwijtschelden vordering
Omdat Blueprintgroup de enige overgebleven overnamekandidaat bleek, hebben we met
hen onderhandeld over de voorwaarden waaronder wij bereid zijn onze vordering kwijt te
schelden. Hierover hebben wij op 19 juli jl. overeenstemming bereikt. Ook de andere
financiers van ECR hebben vergelijkbare verzoeken gekregen en een (deel) van hun
vorderingen laten vervallen. In afstemming en overleg met alle medefinanciers van ECR
hebben we (als laatste partij) daarom ook besloten dit verzoek in te willigen, zodat het
overnameproces kan doorgaan.

Daarmee hebben we gekozen voor een scenario waarbij de zorg en werkgelegenheid
gecontinueerd kunnen worden. Aangezien er geen andere overnamekandidaten waren, was
het enige andere reele scenario een faillissement. Ook dan zou onze lening niet terugbetaald
worden. Om die redenen hebben we besloten onze vordering op ECR kwijt te schelden en
de leningovereenkomst te ontbinden.

Voorwaarden
Wel hebben we enkele voorwaarden gesteld aan het kwijtschelden van onze vordering.
Mocht bijvoorbeeld de Blueprintgroup binnen 10 jaar tot verkoop van het pand overgaan dan
behouden wij recht op (een deel van de) eventuele meerwaarde bij verkoop (een zgn. anti-
speculatiebeding).

Aanvullend heeft Blueprintgroup aangegeven haar Friese marktaandeel uit te breiden door
investeringen in het Augustijnenklooster in Witmarsum en het voormalige Servotel in
Drachten (investeringsbeding). Deze voorwaarden zijn gekoppeld aan de feitelijke aandelen
overdracht en laten we notarieel vastleggen. We zien dit als maximaal haalbaar
onderhandelingsresultaat.

Note financieringsinstrumenten
Momenteel werken wij aan een actualisatie van ons beleid ten aanzien van de inzet van
financieringsinstrumenten. In deze herziening evalueren we ook de eerder ingezette
financieringsmiddelen. We zien dat risico's bij dit soort leningen groot zijn en de
doelstellingen van het toenmalige programma Wurkje foar Fryslan niet meer van toepassing
zijn. Waar nodig actualiseren we daarom de gehanteerde uitgangspunten en voorwaarden
voor inzet van financieringsmiddelen en leggen deze aan u voor. Overigens benadrukken wij
dat we momenteel geen nieuwe kredietsubsidies (leningen) meer verstrekken.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Gedeptkerde Staten van Fryslan,

drs

R.E! ?ma, MBA MCM, secretaris
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