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

Onderwerp 

Afboeken 2e leendeel stichting IJsselmeerziekenhuizen 

Kern mededeling: 

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 v/aaronder 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, - . Het eerste leendeel 
€666.667, - is op basis van de solvabiliteitsratio over 2012 afgeboekt. Onlangs is 
het tv/eede leendeel op basis van de solvabiliteitsratio 2013 ook afgeboekt. 

Mededeling: 

Inde leenovereenkomst, van de in 2009 door de provincie aan stichting IJssel
meerziekenhuizen verstrekte achtergestelde lening van € 2.000.000, - , staat dat 
het tweede deel van de lening (1/3 deel) per 31-12-2013 afgelost moet worden 
als de solvabiliteitsratio (eigen vermogen vermeerderd met de achtergestelde 
leningen gedeeld door de omzet over betreffende jaar) meer dan 15% bedraagt. 

December 2014 zijn de jaarcijfers van de MC groep over 2013 van een controle
verklaring voorzien. Op basis van deze cijfers komt de solvabiliteitsratio uit op 
7,4%. Hiermee blijft de ratio onder de grens van 15 % en zal de provincie het 
tweede leendeel volgens afspraak afboeken. In 2009 is in de provinciale begro
ting een voorziening gevormd voor het totale bedrag van € 2.000.000, -. 

Door de veranderingen in systematiek van financiering in de zorg hebben in het 
voorjaar van 2014 accountants landelijk aangegeven geen accountantsverklaring 
af te kunnen geven op de jaarrekeningen van ziekenhuizen. Naar aanleiding van 
de landelijke omzetproblematiek hebben de Nederlandse Vereniging van Zieken
huizen, De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en Zorgver
zekeraars Nederland op 10 juni 2014 een landelijke handreiking (Controleplan 
Correct Declareren) uitgeven om te komen tot een zelfonderzoek voor alle zie
kenhuizen en Zelfstandig Behandel Centra. Deze handreiking heeft ten doel om 
te komen tot een goedkeurende accountantsverklaring voor ziekenhuizen. 

De uitvoering van het zelfonderzoek heeft tot gevolg gehad dat de deadline van 
de jaarrekening (landelijk) is verschoven van 1 juni 2014 naar 15 december 2014. 
De provincie kon als gevolg van deze late vaststelling van de jaarrekening van 
stichting IJsselmeerziekenhuizen pas begin 2015 overgaan tot het afboeken van 
het 2^ leendeel. 

Het 3̂  en laatste leendeel heeft een vervaldatum van 31 december 2014 en zal 
op basis van de jaarcijfers 2014 in de loop van 2015 worden behandeld. 
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