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

Onderwerp 

Achtergestelde lening stichting IJsselmeerziekenhuizen 
ziekenhuis door MC groep 

overname Slotervaart 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten te informeren over de stand van zaken m.b.t. de achterge
stelde lening aan de stichting IJsselmeerziekenhuizen en de overname van het 
Slotervaart ziekenhuis door MC groep. 

Toezegging/motie/amendement: 

Motie 36 - vermogenspositie MC groep van 30 mei 2012 
Vraag van de SGP - commissie vergadering bestuur en samenleving 2-4-2014 

Inleiding: 

Begin 2009 hebben de Provincie Flevoland, gemeente Lelystad, het ministerie 
van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de handen ineengeslagen om 
voor Lelystad het ziekenhuis en de systeemfunctie voor de regio te behouden. Op 
13 februari 2009 heeft de MC groep de besturing van de stichting IJsselmeerzie
kenhuizen overgenomen gebaseerd op een door de NZa vastgesteld sanerings
plan, gecombineerd met een set aan (financiële) afspraken met de verschillende 
stakeholders waaronder gemeente Lelystad, provincie Flevoland en het ministe
rie van VWS. Onderdeel van deze reddingsoperatie Is de provinciale achterge
stelde lening aan het ziekenhuis van € 2.000.000, - . 
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Mededeling: 

Eind 2013 heeft de MC groep het Slotervaart ziekenhuis In Amsterdam overgeno
men. Hiervoor zijn geen middelen van de stichting IJsselmeerziekenhuizen ge
bruikt. De stichting IJsselmeerziekenhuizen en de MC groep B.V. zijn juridisch 
twee verschillende entiteiten. Ook hun financiën zijn gescheiden. 
De achtergestelde lening van de provincie Is verstrekt aan de stichting IJssel
meerziekenhuizen, niet aan de MC groep. De overname van het beheer van de 
stichting IJsselmeerziekenhuizen begin 2009 door de MC groep was voorwaarde 
voor de reddingsactie van de verschillende overheden. De MC groep Is niet ver
plicht om de achtergestelde lening van de provincie aan de stichting IJsselmeer
ziekenhuizen af te lossen. Zo geldt ook dat de winst die de Stichting IJsselmeer
ziekenhuizen maakt niet naar de MC groep gaat maar binnen de stichting blijft en 
daarmee onder andere nieuwe investeringen worden bekostigd binnen de IJssel
meerziekenhuizen. 

In de leenovereenkomst, van de in 2009 door de provincie aan de stichting IJs
selmeerziekenhuizen verstrekte achtergestelde lening van € 2.000.000, - staat 
dat het eerste deel van de lening (1/3 deel) per 31-12-2012 afgelost moest wor
den als de solvabiliteltsratio (eigen vermogen vermeerderd met de achtergestel
de leningen gedeeld door de omzet over betreffende jaar) meer dan 15 % be
draagt. Over het jaar 2012 is niet voldaan aan de grens van 15 % en heeft de 
provincie het eerste leendeel volgens afspraak kwijtgescholden. De voorlopige 
cijfers over het jaar 2013 laten ook zien dat de 15% niet gehaald wordt. 

Het vervolg 

Na vaststelling van de jaarcijfers van het ziekenhuis over 2013 zal bepaald wor
den of het 2e leendeel wordt kwijtgescholden. 
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