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Geachte College, 
 
 
U heeft ons verzocht om goedkeuring te geven aan de overname van het gebouw en de daarbij behorende 
grond van Stichting Sociaal Cultureel Centrum “De Twee Marken” door de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In 
deze brief informeer ik u over ons besluit. 
 
 
Uw gemeente heeft op 9 december 2020 het gebouw en de daarbij behorende grond overgenomen van 
Stichting Sociaal Cultureel Centrum “De Twee Marken”. De aanleiding was dat de BNG zich beriep op de 
garantie die de raad van de gemeente Maarn (rechtsvoorganger van de gemeente Utrechtse Heuvelrug) in 
september 1999 heeft afgegeven. Dat deed de BNG omdat de stichting niet meer aan haar financiële 
verplichtingen op grond van de banklening bij de BNG kon voldoen. 
Met de vaststelling van de bankgarantie op 13 september 1999 heeft de raad, gelet op artikel 188 van de 
gemeentewet, besloten dat de gemeente te allen tijde het recht heeft om zolang de lening niet is afgelost, alle 
bezittingen met de daarop rustende lasten en verplichtingen over te nemen voor een te bepalen prijs onder 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 
 
 
Uw verzoek om onze goedkeuring vloeit voort uit de opmerking van de accountant dat u hebt verzuimd om deze 
goedkeuring ten tijde van de overname (9 december 2020) van het gebouw en de grond van Stichting Sociaal 
Cultureel Centrum “De Twee Marken” aan ons te vragen.  
Het op 13 september 1999 vastgestelde voorstel is gebaseerd op artikel 188 gemeentewet. Dit artikel hield 
verband met het gegeven dat de toezichthouder dient te beschikken over de stukken die nodig zijn voor een 
goed gestructureerd inzicht in uw besluiten over door uw gemeente aangegane leningen en leengedrag. 
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Door de wijziging van onder andere het Besluit comptabiliteits-voorschriften 1995 in combinatie met de Wet 
financiering decentrale overheden wordt de financiële functie versterkt en gestructureerd. Het gevolg is dat de 
toezichthouder met de toezending van de door uw raad vastgestelde financiële verordeningen, begrotingen en 
meerjarenramingen, jaarstukken en begrotingswijzigingen over voldoende informatie beschikt. Op grond 
daarvan is artikel 188 gemeentewet overbodig geworden en is deze komen te vervallen per 7 maart 2002.  
 
 
Het gevolg is dat u voor het overnemen van de grond en het gebouw van Stichting Sociaal Cultureel Centrum 
“De Twee Marken” niet meer onze goedkeuring nodig heeft en heeft u voldoende zorgvuldig gehandeld.  
 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
namens hen, 

 
 
 
 
 
 
 

 
R.C.L. (Robert) Strijk 
Gedeputeerde Financiën, Organisatie, Economie en Europa 
 

 

 


