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Beste heer Van der Kallen,
In uw brief van 30-09-2020 stelt u ons vragen over het 3e faillissementsverslag Facilitair Bedrijf.
Hieronder leest u uw vragen en onze antwoorden:
Vragen
1. Wat is de actuele situatie?
Antwoord:
Op 7 oktober 2020 heeft de curator een eerste voorstel tot de vaststelling van de uiteindelijke boedel(vorderingen) en concurrente
vorderingen van de gemeente toegezonden. Wanneer het voorstel na overleg definitief geworden is, zal naar verwachting de curator
het faillissement verder kunnen afwikkelen en uiterlijk Q1 2021 volledig afgerond zijn.
2. Zijn de activa van het Facilitair Bedrijf al door de gemeente gekocht/verworven?
Antwoord:
Op 26 mei 2020 heeft het college (BW 20-00271) besloten in te stemmen met het overnemen van de gewenste activa tegen een
overnamesom van C 20.000 excl. btw.
Naar aanleiding van dit besluit heeft de gemeente met de curator in mei 2020 een overeenkomst gesloten waarmee de activa aan de
gemeente zijn verkocht. De activa zijn overgedragen op het moment van ondertekening van de overeenkomst op 9 juni 2020.
3. Wat is daar eventueel voor betaald en wordt dat bedrag 1000Zo verrekend met de uitstaande schuld?
Antwoord:
De gewenste activa zijn - na taxatie - overgenomen tegen een som van C 20.000 excl. btw, waarbij is overeengekomen dat de
betaling van het bedrag, op voorstel van de curator, zal plaatsvinden middels verrekening met de boedelvordering.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer J.J. van Schaik,
resultaatmanager werken en recreëren, bereikbaar via telefoonnummer 0164-277874
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