
Mededeling 
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Onderwerp 

MC groep balanssteun dossier Nederlandse Zorgautoriteit 

Doel van deze mededeUng: 

Provinciale Staten te informeren over het voornemen van de MC groep om het 
balanssteun dossier met de NZa in 2013 te sluiten. 

Toezegging/motie/amendement: 

Motie 36 over de vermogenspositie van de MC groep. 

Inleiding; 

In de mededeling aan Provinciale Staten van 25 februari 2013 (kenmerk 1452225) 
is aangegeven wat de huidige stand van zaken is van de vermogenspositie van de 
MC groep. Deze mededeling gaat verder op een van de drie leningen van de MC 
groep, namelijk die tussen de MC groep en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

De NZa heeft de stichting IJsselmeerziekenhuizen totaal maximaal € 18 miljoen 
balanssteun toegekend verdeeld in 3 tranches van € 6 miljoen. De eerste tranche 
is op 13 februari 2009 toegekend. De tweede tranche op 1 juli 2011 en de derde 
tranche zou toegekend kunnen worden op 31 december 2013 mits de stichting 
IJsselmeerziekenhuizen aan de gestelde criteria voldoet. Op basis van de voorlo
pige cijfers over 2012 en de prognose voor 2013 zal de MC groep eind 2013 een 
positief eigen vermogen hebben. Daarmee voldoen zij niet meer aan het criteri
um van de NZa dat de MC groep een negatief eigen vermogen moet hebben om in 
aanmerking te komen voor de derde tranche. 
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Mededeling: 

Eind 2013 loopt de mogelijkheid voor de MC groep om deze 3e tranche balans
steun van de NZa aan te vragen af. De MC groep heeft aangegeven geen moge
lijkheden meer te zien om een derde tranche uitgekeerd te krijgen daar zij niet 
langer voldoen aan de criteria. Ambtelijk en bestuurlijk is dit nader bekeken en 
bevestigd dat er inderdaad geen mogelijkheden zijn om aan het criterium van 
een negatief eigen vermogen te voldoen. De MC groep vindt het een positief 
signaal dat zij verder kan zonder extra financiële steun en wil deze derde tran
che dan ook niet aanvragen en het dossier met de NZa sluiten. 

Formeel gezien hoeft de MC groep geen toestemming te vragen aan de Provincie 
Flevoland om het balanssteun dossier te sluiten. De provincie heeft geen zeggen
schap over de financiële relatie tussen de NZa en de MC groep. De MC groep 
vindt een blijvend goede relatie met de provincie echter belangrijk en houdt in 
dit dossier rekening met de politiek bestuurlijke context. Tot nu toe heeft de MC 
groep geen stappen gezet naar de NZa om het dossier te sluiten. Dit willen zij, 
mede op verzoek van de NZa, nu wel gaan doen. Het college heeft in een brief 
aan de MC groep aangegeven geen bezwaar te hebben als de MC groep het ba
lanssteun dossier met de NZa in 2013 sluit. 

Het vervolg 

Er zal voor de provincie geen vervolg zijn betreffende de lening tussen de MC 
groep en de NZa. 

De lening tussen de Provincie Flevoland en de MC groep krijgt voor de zomer 
2013 een vervolg. Op basis van de vastgestelde jaarcijfers van de MC groep over 
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het jaar 2012 zal de provincie een berekening maken conform de in de leenovereenkomst afgespro
ken formule om de solvabiliteitspositie van de stichting IJsselmeerziekenhuizen vast te stellen. Op 
basis daarvan zal het eerste leendeel al dan niet afgelost worden. Op moment van schrijven zijn de 
accountants van de MC groep de jaarrekening 2012 aan het controleren waarna vaststelling door de 
Raad van Toezicht zal plaatsvinden. Provinciale Staten zullen hierover geïnformeerd worden. 

Ter inzage in de leeskamer 
n.v.t. 

Verdere informatie 
n.v.t. 


