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Op ro oktober jongstleden hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking
tot Support&Co/buurtsuper Oegstgeest. Hierin hebben wij onder andere aangegeven dat wij
ínzage in de financiäle boeken van Support&Co BV. over 2ot7 hebben gekregen en de cijfers
analyseren. Hierbij doen wij daarvan verslag.
Van Support&Co is een overzicht gekregen van de periodecijfers van r januari 2ot7 lfm to
september zor7. De cijfers lijken inderdaad beter dan voorgaande jaren. Echter, Support&Co
zal zotT niet met een positief resultaat eindigen: de prognose is dat ze per saldo gaat sluiten
met een negatief resultaat van zo'n C 9o.ooo,-. Daarbij moet worden opgemerkt dat
Support&Co kort geleden een buurtsuper-vestiging heeft gesloten, wat het resultaat negatief
gaat beinvloeden. De concrete effecten daarvan zijn nog onduidelijk (gesprekken met personeel
en verhuurder lopen nog), maar Support&Co geeft een grove schatting van een verliespost van
zo'n € rz5.ooo,- tot C 15o.ooo,-. In het laatste geval loopt (de prognose van) het negatieve
resultaat over 2017 daarmee op tot € 24o.ooo,-. Daarnaast is het niet uitgesloten dat
Support&Co nóg een vestiging gaat sluiten.
Het aangeleverde overzicht geeft geen inzicht in de huidige schuldpositie, de liquiditeitspositie
en de stand van de reserve (deze komen alleen in de jaarrekeningen terug), maar verwacht kan

worden dat deze niet in grote mate afwijkend zijn van de situatie eind zo16. Moederorganisatie
Stichting Alliade heeft in dat kader middels een comfort letter verklaard garant te staan voor
Support&Co. De comfort letter loopt tot 29 mei 2018.
Zoals aangegeven in de raadsmededeling van 10 oktober jongstleden, zullen wij in het eerste
kwartaal van 2018 een besluit nemen over het al dan niet voortzetten van de subsidierelatie met
Support&Co. Wij informeren u daar te zijner tijd over.
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