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Het onderhavige faillissementsverslag bevat een weergave van feiten die aan de curator bekend zijn
geworden, alsmede het voorlopig oordeel van de curator daaromtrent. Derden kunnen aan de inhoud
van dit verslag geen rechten ontlenen. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele
onjuistheden en/of onvolledigheden die in dit verslag te vinden zijn.
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Van den Herik

c2 Verhulst
ÀDVOCATEI']
ummer: 7
Datum: 6 december 2017
De stichting Stichting ToBe, hierna in dit verslag
"ToBe" is opgericht op 21 mei 1965. Sinds de
oprichting is de stichting gefuseerd met onder andere
Muziekschool Hoeksche Waard, Toonkunst
Muziekschool Drechtsteden en de Berckepoort. De
stichting is statutair gevestigd te (3311 RR) Dordrecht
aan de Noordendiik 148.
41118271

Gegevens onderneming

Handelsreoisternummer:
Faillissementsnummer:
Datum uitspraak

c10/15/854F
Aan ToBe is bij beschikking van de Rechtbank
Rotterdam van 7 december 2015 voorlopige surseance
van betaling verleend met benoeming van mevrouw
mr. A.J. van Spengen tot rechter-commissaris en
mr. C. van den Bergh tot bewindvoerder.

Curator:
Adres curator:
Telefoon
Fax:

Email
Rechter-commissaris:
Datum eerste verslaq:
Datum tweede verslag
Datum derde verslao
Datum vierde verslaq
Datum viifde verslao
Datum zesde verslaq:
Activiteiten ondernemin g:

Omzetgegevens:

Personeel gemiddeld aantal

Verslagperiode:

De voorlopige surseance van betaling is bij uitspraak
van 30 december 2015 op verzoek van de
bewindvoerder ingetrokken, onder het gelijktijdig
uitspreken van het faillissement. Hierbij is mevrouw mr.
A.J. van Spengen tot rechter-commissaris benoemd en
mr. C. van den Berqh als curator aangesteld.
mr. C. van den Berqh
Van den Herik & Verhulst Advocaten N.V
Postbus 50535. 3007 JA Rotterdam
010 - 410 00 55
010 - 481 51 72
vdberqh(Aherikverhulst. nl
mr. A.J. van Spenqen
28 ianuari 2016

28 aoril2016
10 auoustus 2016
28 november 2016
6 iuni 2017
5 september 2017

Als omschrijving in het handelsregister is vermeld
kunstzinnige vorming van amateurs (geen
dansscholen)
2014: zie 1.2
2013: zie 1.2
2012: zie 1.2
ToBe had per 30 december 2015 125 werknemers
(51 fte) in vaste dienst.
7 december 2015 tot en met 29 december 2015

(surseance)
30 december 2015 tot en met 27 )anuari 2016
(faillissement)
28 januari 2016 tot en met 27 april2016
28 april tot en met 12 luli 2016
13 juli 2016 tot en met 27 november 2016
28 november 2016 tot en met 23 mei 2017
24 mei 2017 ïol en met 4 september 2017
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5 september 2017 tot en met 4 december 2017

Tijdsbesteding
109
92
92
32
117
88

uren
uren
uren
uren
uren
uren
45 uren
1 uur

en
en
en
en
en
en
en
en

30
24
42
54
12

30
48
30

minuten (surseanceperiode)
minuten (faillissementsperiode)
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten

Tijdsbesteding totaal
201
300
333
450
539
584

uren
uren
uren
uren
uren
uren
586 uren

1.
1.1

1.2

en 54 minuten
en 30 minuten
en 24 minuten
en 36 minuten
en 6 minuten
en 54 minuten
en 24 minuten

lnventarisatie
Directie en organisatie

Winst en verlies

De stichting is opgericht bij notariële akte van 21 mei

1965. De stichting wordt bestuurd door een bestuurder.
De heer R.M. Nekkers is sedert 18 december 2014
ingeschreven als bestuurdervan ToBe. Op grond van de
statuten houdt een raad van toezicht toezicht op het
beleid van de bestuurder en op de algemene gang van
zaken. ln het handelsregister zijn 5 leden van de raad
van toezicht inqeschreven.
Uit de financiële administratie van ToBe over de jaren
2013 tot en met 2015 blijken de volgende gegevens met
betrekking tot de winst en het verlies:
Resultaat
2Q13

2014
2015
1.3
1.4

1.5

Balanstotaal
Lopende procedures

Verzekeringen

Faillissementsverslag d.d. 6 december 2017
lnzake: Slichting ToBe/faill¡ssement (761 26);

€ 6.656.757,-€ 6.705.871,-5.719.316,85

€ 607.248,85
verlies
€ 1.117.371,27
verlies
365.763,20

€ 3.272.941,76

€3.034.127,22
€.211.437,25

Zie 1.2
ToBe is partij bij administratiefrechtelijke procedures
tegen besluiten van de gemeenten Strijen en
Binnenmaas.
Naast de in het vorige verslag genoemde
administratiefrechtelijke procedures tegen Strijen en
Binnenmaas is ToBe ook partij bij een
administratiefrechtelijke procedure tegen de Gemeente
Barendrecht, ler zake een door deze gemeente genomen
besluit.
ToBe was op 30 december 2015 partij bij meerdere
verzekeringsovereenkomsten. De
assurantietussenpersoon van ToBe heeft de curator
opoave qedaan van de lopende verzekerinqen. ToBe is
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onder meer verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid en
werkgeversrisico's. ln verband met het feit dat activiteiten
van ToBe na 7 december 2015 zijn voortgezet, is een
aantal verzekeringen verlengd. De niet noodzakelijke
verzekeringen zijn of zullen worden beëindigd.

1.6

Huur

1.7

Oorzaak faillissement

De curator heeft de door ToBe afgesloten
verzekerinqsovereenkomsten beëindiod.
ToBe huurt kantoor- en lesruimte in het Energiehuis aan
de Noordendijk 148 te Dordrecht, in het Plein aan het
Koningsplein 1 te Ridderkerk en in De Baerne aan de
Buitenlandsebaan 1 te Barendrecht. Verhuurders zijn
respectievelijk Stichting Energiehuis, de Gemeente
Ridderkerk en de Gemeente Barendrecht. De
huurovereenkomsten met betrekking tot het Energiehuis
en het Plein zijn door de curator opgezegd. De
huurovereenkomst met betrekking tot De Baerne is in
onderlinq overleq per 31 december 2015 beëindigd.
ToBe is ruim 50 jaar actief geweest als voorziening voor
muziekonden¡vijs en cultuureducatie, aanvankelijk in de
Drechtsteden. Na de oprichting is ToBe gefuseerd met
een aantal muziekscholen en andere instellingen op het
vlak van cultuureducatie. ln de loop der jaren is ToBe
uitgegroeid tot een cultuurcentrum in Zuid-Holland-Zuid.
ToBe was actief in de gemeenten Barendrecht,
Binnenmaas, Dordrecht, Hendrik-ldo-Ambacht, OudBeijerland, Papendrecht, Ridderkerk, Strijen en
Zwijndrecht. De activiteiten bestonden uit
cultuurparticipatie en cultuuronden¡rijs. ToBe bood een
platform voor deelname aan culturele activiteiten, zoals
muziek, theater, dans en kunst & design. Bij het
cultuuronden¡rijs ging het om het geven van
cultuureducatie aan particulieren en leerlingen op
scholen. Ten tijde van de uitspraak van het faillissement
werd aan circa 6.000 cursisten en circa 30.000 leerlingen
op scholen cultuuronderwijs aangeboden.

Voor de inkomsten was ToBe afhankelijk van subsidies,
les- en cursusgelden en opbrengsten uit het leveren van
diensten aan bijvoorbeeld het onderwijs. Subsidies
werden verstrekt door de gemeenten in het werkgebied
van ToBe, de zogenaamde subsidiënten.
Yanaf 2010 zijn de inkomsten gedaald van circa € 8 mio
in 2010 tot circa € 5,7 mio in 2015. De daling van de
inkomsten was een gevolg van bezuinigingen in het
onderwijs en gemeentelijke bezuinigingen. Daarnaast
was sprake van een terugval in het aantal cursisten en
beoefenaars van amateurkunst die gebruikmaakten van
voorzieningen als ToBe.
De totale opbrengsten daalden veel sneller dan de
kosten. Dit was onder meer een gevolg van het feit dat
ToBe de zogenaamde B-3 status heeft. Bij de

verzelfstandiging van ToBe midden jaren 80 van de
vorige eeuw is door sturing van de deelnemende
qemeenten bedongen dat de medewerkers een aan de
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ambtenarenstatus vergelijkbare status zouden behouden.
Dat is destijds gerealiseerd door middel van het
verkrijgen van de B-3-status. Deze status leverde
voordelen op in de personele kosten doordat bijvoorbeeld
geen WW-premies werden afgedragen. Het nadeel van
de B-3 status was dat de kosten van WW-uitkeringen
voor rekening van ToBe kwamen, hetgeen betekende dat
de loonkosten gedurende de periode waarin voormalig
werknemers een WW-uitkering genoten, voor rekening
van ToBe bleven komen. Het doorvoeren van
reorganisaties leverde dan ook onvoldoende besparingen
op om gelijke tred te kunnen houden met de dalende
opbrengsten.
Daarnaast ontbrak bij ToBe voldoende sturing om
bovenmatig gebruik van gesubsidieerde les- en
cursusuren te voorkomen. ToBe bleef lessen en
cursussen geven, terwijl de verstrekte subsidies al waren
opgebruikt.
Als gevolg van de hiervoor weergegeven
omstandigheden is de exploitatie van ToBe structureel
verlieslatend geworden. ln 2014 was het cumulatieve
exploitatietekort opgelopen tot € 1 .715.000,--.
De in 2014 aangetreden bestuurder heeft een herstel- en
reorganisatieplan "ToBe continued" opgesteld. Dit plan
voorzag onder meer in een scenario waarbij het
personeelsbestand werd gereduceerd en andere
bezuinigingen werden doorgevoerd en afstand werd
gedaan van de B-3 status. De reorganisatiekosten in dit
scenario van het herstel- en reorganisatieplan werden
begroot op circa € 3.500.000,--. Deze kosten zouden
worden gedragen door de deelnemende gemeenten
volgens de statutair vastgestelde verdeelsleutel. De
gemeenten zouden verder zorgdragen voor financiële
dekking van de toekomstige activiteiten van ToBe. Na
uitvoering van het herstel- en reorganisatieplan zou
sprake zijn van een flexibele en financieel gezonde
instelling.
Het herstel- en reorganisatieplan is in het
subsidiëntenoverleg voorgelegd aan de wethouders van
de deelnemende gemeenten. Deze hebben zich achter
het herstel- en reorganisatieplan geschaard, waarmee
uitvoering van het plan mogelijk leek.
ln november 2015 gaf de gemeenteraad'van de
Gemeente Barendrecht onverwacht aan dat zij op grond
van wettelijke bepalingen niet gebonden was aan de
statutaire verplichtingen om als deelnemende gemeente
bijte dragen in de tekorten van ToBe. Omdat de
Gemeente Barendrecht ondanks daartegen gemaakte
bezwaren van ToBe en de overige deelnemende
gemeenten niet terugkwam op haar besluit, kwam de
uitvoering van het herstel- en reorganisatieplan op losse
schroeven te staan. De overiqe deelnemende qemeenten
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hebben daarop, gelet op de ontstane onzekerheid rond
het herstel- en reorganisatieplan, de toegezegde
bijdragen in het tekort opgeschort. ToBe kwam als gevolg
daarvan in acute financiële problemen te verkeren. Het
bestuur en de raad van toezicht hebben zich daarop
genoodzaakt gezien de Rechtbank Rotterdam te
verzoeken voorlopige surseance van betaling aan ToBe
te verlenen, welke surseance op 7 december 2015 is
verleend.
Surseance van betaling
De bewindvoerder heeft onderzocht of het alsnog
mogelijk zou zijn om het door de wethouders aanvaarde
scenario van het herstel- en reorganisatieplan, waarbij
ToBe niet zou failleren, mogelijk was. ln verband met dat
onderzoek heeft de bewindvoerder uitvoerig overleg
gevoerd met de wethouders van de deelnemende
gemeenten, waaronder de wethouder van de Gemeente
Barendrecht.
De overige deelnemende gemeenten hadden op verzoek
van de bewindvoerder toegezegd bij te dragen in het
exploitatietekort van ToBe over de maand december. Dit
was van belang om betaling van de boedelschulden,
waaronder de salarissen van het personeel, tijdens de
surseance van betaling mogelijk te maken. De overige
deelnemende gemeenten stelden wel als voorwaarde dat
de Gemeente Barendrecht eveneens zou bijdragen in het
exploitatietekort over december. Omdat de Gemeente
Barendrecht ook dit weigerde hebben de overige
deelnemende gemeenten de Gemeente Barendrecht in
kort geding gedagvaard en gevorderd dat de Gemeente
Barendrecht zou worden veroordeeld tot betaling van de
bijdrage. Deze vordering is bij vonnis d.d.21 december
2015 van de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Rotterdam toegewezen.

Omdat de Gemeente Barendrecht persisteerde in haar
weigering om bij te dragen in het exploitatietekort van
ToBe en de overige deelnemende gemeenten de
toegezegde bijdragen niet wilden verhogen, was
uitvoering van het herstel- en reorganisatieplan zonder
een faillissement van ToBe niet uitvoerbaar en resteerde
een faillissementsscenario.
Op 30 december 2015 heeft de bewindvoerder de
rechtbank verzocht de voorlopige surseance van betaling
in te trekken en het faillissement uit te spreken.
Faillissement
Op 30 december 2015 is het faillissement van ToBe
uitgesproken. Met toestemming van de rechtercommissaris heeft de curator de activa die door ToBe
werden gebruikt in de gemeenten Dordrecht, Ridderkerk
en Papendrecht verkocht aan de Stichtinq
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Nog te verrichten werkzaamheden

Cultuureducatie Zuid-Holland-Zuid. Deze stichting zet de
activiteiten van ToBe in afgeslankte vorm voort en heeft
met de colleges van Burgemeester & Wethouders van de
gemeenten Dordrecht, Ridderkerk, Papendrecht en
Zwijndrecht afspraken gemaakt over de financiering van
deze activiteiten. Met ingang van 18 januari 2016 worden
de lessen en cursussen, die eerder door ToBe in de
gemeenten Dordrecht, Ridderkerk, Papendrecht en
Zwijndrecht werden gegeven, gegeven door de Stichting
Cultuureducatie Zuid-Holland-Zuid. De curator is met
deze stichting overeengekomen dat de cursisten uit de
genoemde gemeenten die lessen vooruitbetaald hadden,
de lessen bij de Stichting Cultuureducatie Zuid-HollandZuid krijgen zonder opnieuw te hoeven betalen.
Met betrekking tot de oorzaken van het faillissement
heeft de curator vooralsnog geen aanwijzingen om aan te
nemen dat er andere oorzaken van het faillissement zijn
dan de bestuurder heeft aangegeven en hiervoor zijn
beschreven. De curator doet nog onderzoek naar de
achterqronden en oorzaken van het faillissement.
Onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van het
faillissement.
Het onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van
het faillissement is noq niet afoerond.

2.

Personeel

2.1

Aantalten tijde van faillissement

2.2

Aantal in jaar voor faillissement

2.3

Datum ontslagaanzegging

Nog te verrichten
werkzaamheden

Ten tijde van het faillissement waren 125 werknemers
in vaste dienst.
ln het jaar voorafgaande aan het faillissement, was
een vergelijkbaar aantal werknemers in dienst bij

ToBe.
Bij brief d.d. 4 januari 2016 heeft de curator met
machtiging van de rechter-commissaris de
arbeidsovereenkomsten met de werknemers op grond
van artikel 40 Faillissementswet schriftelijk opgezegd
met inachtneming van de wettelijke of contractuele
opzeotermiin.
Zoals hiervoor aangegeven, heeft ToBe de
zogenaamde B-3 status. Deze B-3 status brengt mee
dat de WW-uitkeringen die aan de voormalig
werknemers van ToBe worden betaald, voor rekening
komen van ToBe. De curator voert overleg met het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekerin gen met
betrekking tot het verhaal van de WW-uitkeringen op
ToBe.
Een medewerker van de Directie
Werknemersregelingen van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid heeft de curator het
volgende medegedeeld met betrekking tot het verhaal
van de WW-uitkeringen:
"Uitkeringen ter zake van werkloosheid na einde
dienstbetrekking worden op grond van artikel 79WW
verhaald op de werkqever tot wie de dienstbetrekkinq
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bestond. UWV verhaalt de op het moment van
faillissement lopende werkloosheidsuitkeringen tot de
datum van faillissement. lndien de werkgever niet
meer bestaat, is geen verhaal mogelijk. Dan wordt
verhaald op de rechtsopvolger indien er
rechtsopvolging is. Verhaal is niet van toepassing op
de rechtsopvolger na faillissement. De uitkeringen die
worden toegekend na faillissement worden ten laste
van het UFO (Uitvoeringsfonds voor de Overheid
toevoeging curator) gebracht".
Uit vorenstaande mededeling kan worden afgeleid dat
de WW-uitkeringen die aan het voormalig personeel
van ToBe zijn of worden uitgekeerd, niet zullen worden
verhaald oo (de boedel van) ToBe.

3.

Activa

ONROERENDE ZAKEN
Beschrijving
3.1

3.2
3.3

Verkoopopbrenqst
Boedelbiidrase
Nog te verrichten
werkzaamheden

BEDRIJFSMIDDELEN
Beschrijving

3.4

3.5

Verkoopopbrengst

Uit onderzoek in het Kadaster is gebleken dat aan
ToBe geen onroerende zaken in eigendom
toebehoren.
n.v.t.
n.v.t.

Geen

ln de door ToBe gebruikte bedrijfs- en lesruimten in
Dordrecht, Ridderkerk en Papendrecht was een
aanzienlijke hoeveelheid bedrijfsmiddelen aanwezig,
zoals kantoorinventaris, muziekinstrumenten,
geluidsapparatuur, schildersezels, keramiekovens etc.
De bedrijfsmiddelen zijn in opdracht van de curator
geTnventariseerd en getaxeerd. De bedrijfsmiddelen
die bij ToBe in gebruik waren in Dordrecht, Ridderkerk
en Papendrecht zijn aan Stichting Cultuureducatie
Zuid-Holland-Zuid verkocht. De bedrijfsmiddelen die
door ToBe in Barendrecht werden gebruikt, zijn
verkocht aan de Gemeente Barendrecht. Daarnaast
zijn er bedrijfsmiddelen aanwezig in Sociaal Cultureel
Centrum De Lindenhoeve in Oud-Beijerland, in welk
qebouw ToBe eveneens cultuureducatie aanbood.
De totale verkoopprijs van de inmiddels verkochte
bedrijfsmiddelen bedraagt €.286.325,--, in welk bedrag
een bedrag ad € 6.825,- BTW is begrepen. De curator
heeft inmiddels een bedrag ad € 39.325,-- ontvangen.
Het bedrag ad €247.000,- dient nog te worden
betaald. Tot zekerheid voor de nakoming van de
verplichtingen door de Stichting Cultuureducatie ZuidHolland-Zuid, heeft de curator een
eigendomsvoorbehoud bedongen.

Ter zake de in eigendom aan ToBe toebehorende
bedrijfsmiddelen zijn de volgende verkoopprijzen
gerealiseerd:

inventariszakenDordrecht €247.000,00-
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inventariszakenRidderkerk/Papendrecht
€ 32.500,00.
inventariszaken Barendrecht € 39.325,00**
inventariszakenOud-Beijerland € 30.583,96**
€ 349.408,96
Na aftrek van de verkoop- en opslagkosten ad
€ 8.566,35, bedraagt de verkoopopbrengst
€.340.842,61. ln dit bedrag is een bedrag ad
€ 10.646,24 aan omzetbelasting begrepen.
*vrijvan BTW ex 37d WOB
"" inclusief BTW
3.6
3.7

Boedelbiidraoe
Bodemvoorrecht fiscus
Nog te verrichten
werkzaamheden

Totaal

n.v.t.
n.v.t.

De bedrijfsmiddelen die aanwezig zijn in Sociaal
Cultureel Centrum De Lindenhoeve in Oud-Beijerland
zullen nog door de curator worden verkocht.
Geen

VOORRADEN/ONDERHANDEN WERK
Beschrijving
3.8

3,9

3.10

Verkoopopbrenqst
Boedelbiidraqe
Nog te verrichten
werkzaamheden

ANDERE ACTIVA
3.11
Beschrijving

Door ToBe zijn in het najaar van 2015
overeenkomsten gesloten met cursisten voor het
geven van cursussen tot de zomervakantie van 2016.
Een groot aantal cursisten heeft het cursusgeld voor
de gehele periode in 2015 aan ToBe betaald. De
curator is met de Stichting Cultuureducatie ZuidHolland-Zuid overeengekomen dat deze stichting de
cursussen die door cursisten uit de gemeenten
Dordrecht, Ridderkerk en Papendrecht zijn
vooruitbetaald, zal geven zonder dat de cursisten de
cursussen opnieuw hoeven te betalen. De Stichting
Cultuureducatie Zuid-Holland-Zuid heeft de
vorderingen van de desbetreffende cursisten, die
betrekking hadden op de periode na
faillissementsdatum, overgenomen van de curator. Het
ging daarbij om vorderingen tot een bedrag ad
€ 109.097,70. De curator heeft de Stichting
Cultuureducatie Zuid-Holland-Zuid terzake een bedrag
ad € 62.500,-- betaald, welk bedrag is verrekend met
de koopsom van de onder 3.4 genoemde activa.
ln het vorige verslag werd vermeld dat de curator
€ 62.500,-- heeft betaald, ter zake de door de Stichting
Cultuureducatie Zuid-Holland-Zuid overgenomen
verplichtingen met betrekking tot het geven van
vooruitbetaalde cursussen. Het ging daarbij echter om
een bedraq ad € 62j7 5,--.
Zie onder 3.8
n.v.t.
Geen

ToBe hield bij de ING Bank diverse bankrekeningen
aan. De curator heeft ING Bank verzocht de saldi, tot
een totaalbedrag van circa € 200.000,-- op de
faillissementsrekeninq over te maken.
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Door Borsboom & Hamm Advocaten is een
restantvoorschot ad € 3.086,70 terugbetaald
Door Post.nl is een bedrag ad € 1 .607,24
gerestitueerd.
Kasgeld ToBe
Cursistenadministratie, handelsnaam, domeinnaam,
telefoon- en faxnummers, vergunningen enzovoort.

3.12

Opbrengst

Restitutie verzekerinospremie.
lnmiddels is het saldo van één bankrekening ad
€. 47 .825,- - overgeboekt op de faillissementsrekeni ng.
Daarnaast zijn de onder 3.11 genoemde restituties
ontvangen.
De saldi van de diverse bankrekeningen die door ToBe
werden aangehouden bedroegen € 168.914,60 welk
bedrag op de faillissementsrekening is overgeboekt.

Het kasgeld bedroeg €20.552,-De opbrengst van de cursistenadministratie,
handelsnaam, domeinnaam, telefoon- en faxnummers,
vergunningen enzovoort bedroeg € 43.550,--.

Nog te verrichten
werkzaamheden

4.
4.1

De hiervoor vermelde restitutie verzekeringspremie
bedroeq €3.382.75.
Afiruikkeling van de diverse door ToBe aangehouden
bankrekeninoen.

Debiteuren
Omvang debiteuren

Per 30 december 201 5 had ToBe een bedrag ad

C78.570,32 te vorderen van handelsdebiteuren. ToBe
had per 30 december 2015 voorts een bedrag ad circa

€ 111.000,-- te vorderen van cursisten.
4.2

Opbrengst

Door een debiteur is een bedrag ad € 21.693,-overgeboekt op de faillissementsrekening.
Gedurende de verslagperiode is een bedrag ad
€.7 .460,18 ontvangen van handelsdebiteuren. ln totaal

is derhalve € 29.153,18 ontvangen.

Gedurende de verslagperiode is een bedrag ad
€ 22.353,31 ontvangen van handelsdebiteuren. ln
totaal is derhalve € 51.606,49 ontvangen.
Per 30 december 2015 had ToBe € 111.725,82|e
vorderen van cursisten ter zake door ToBe gegeven
lessen en cursussen. Uit praktische ovenvegingen
houdt de Stichting voor Cultuureducatie Zuid-HollandZuid zich bezig met de incasso van de desbetreffende
vorderingen. De Stichting voor Cultuureducatie ZuidHolland-Zuid onderhoudt contacten met de cursisten in
het kader van door deze stichtinq qeqeven lessen en
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cursussen en heeft vragen die naar aanleiding van
herinneringen en aanmaningen zijn gesteld, zoveel
mogelijk kunnen beantwoorden. Volgens de controller
van de Stichting voor Cultuureducatie Zuid-HollandZuid is van het genoemde bedrag ad € 111.725,82
inmiddels circa € 50.000,-- geïncasseerd. De hoogte
van dit bedrag wordt mogelijk nog beinvloed door
storneringen. De curator is met de Stichting voor
Cultuureducatie Zuid-Holland-Zuid een eenmalige
vergoeding van € 3.500,-- en een variabele vergoeding
van 5o/o van de geincasseerde debiteuren
overeengekomen ter zake de door genoemde stichting
te verrichten werkzaamheden.
Gedurende de verslagperiode is een bedrag ad
€.82.372,39 ontvangen van cursisten. Van het per
faillissementsdatum openstaande bedrag ad
€.111.725,82 is inmiddels een bedrag ad€93.120,23
geincasseerd.
Gedurende de verslagperiode heeft de curator de
cursisten die nog niet betaald hadden nogmaals
aangeschreven. ln bedoelde periode is een bedrag
ad € 6.654,16 ontvangen van cursisten van ToBe.
lnmiddels is in totaaleen bedrag ad€95.247,23
qeincasseerd.
4.3

Boedelbiidraqe
Nog te verrichten
werkzaamheden

n.v.t.
De curator zal de openstaande vorderingen debiteuren
incasseren en de daarvoor benodigde werkzaamheden

verrichten.
Gedurende de verslagperiode heeft de curator de
handelsdebiteuren aangeschreven, met het verzoek tot
betaling van de vorderingen over te gaan. Vastgesteld
is dat een aantal debiteuren zich terecht op
verrekening beroept met vorderingen die zij op ToBe
hebben. ln de komende verslagperiode zullen de
werkzaamheden met betrekking tot de te incasseren
vorderingen worden voortgezet.
Met betrekking tot de incasso van de vorderingen op
de cursisten ad totaal circa € 1 10.000,-- beraadt de
curator zich op de meest efficiënte wijze van incasso
nu het gaat om een zeer groot aantal kleinere
vorderingen.
Werkzaamheden met betrekking tot de incasso van de
vorderingen op handelscrediteuren en cursisten.
De werkzaamheden met betrekking tot de incasso van
de vorderingen op handelscrediteuren en cursisten
worden voorgezet.

De curator onderzoekt de mogelijkheden om de nog
openstaande vorderingen op debiteuren te incasseren
of te verkopen.
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Van den Herik

d

Verhulst

ÀD\',OCÀTEl\

Bank/zekerheden
5.1

Vordering van bank(en)

5.2
5.3
5.4

Leasecontracten
Beschriivinq zekerheden
Separatistenpositie
Boedelbiidraqen
Eigendomsvoorbehoud

5.5
5.6

ToBe maakte geen gebruik van kredietfaciliteiten van
banken.
ToBe is qeen partii bii leaseovereenkomsten
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
De curator heeft de crediteuren uitgenodigd om hun

vorderingen ter verificatie aan te melden en daarbij
aan te geven of zij een recht van
eigendomsvoorbehoud hebben. Eén crediteur heeft
daarop een beroep gedaan. De curator zal dit beroep
beoordelen.

5.7

Reclamerechten

5.8

Retentierechten
Nog te verrichten
werkzaamheden

Het beroep op het eigendomsvoorbehoud bleek
betrekking te hebben op broncodes van software die
door ToBe werden gebruikt voor beheer van haar
websites. Van een eigendomsvoorbehoud op aan
ToBe qeleverde zaken was dan ook qeen sprake.
Crediteuren hebben geen beroep gedaan op een recht
van reclame.
Crediteuren hebben geen beroep gedaan op een
retentierecht.
De curator zal de aanspraak van een crediteur op een
eigendomsvoorbehoud beoordelen.
Geen

6.

Doorstart / voortzetten onderneming

VOORTZETTEN
Exploitatie / zekerheden
6.1

DOORSTART
Beschrijving

6.2

6.3

Verantwoording

6.4

Opbrengst

6.5

Boedelbijdrage

Gedurende de surseance van betaling heeft ToBe de
cursussen volgens de vastgestelde roosters gegeven
en zijn de overige activiteiten voortgezet. Zoals
hiervoor onder 1.7 aangegeven, hebben de
deelnemende gemeenten de exploitatiekosten over de
maand december betaald.

De Stichting Cultuureducatie Zuid-Holland-Zuid zet de
activiteiten van Stichting ToBe in afgeslankte vorm
voort in de gemeenten Dordrecht, Ridderkerk,
Papendrecht en Zwiindrecht.
Met de overname van de activa door de Stichting
Cultuureducatie Zuid-Holland-Zuid is voor de
schuldeisers het best haalbare resultaat behaald en is
de werkgelegenheid voor 21,6 fte-ers behouden
oebleven.
Naast de koopprijs voor de activa (zie hiervoor onder
3.5) betaalt de Stichting Cultuureducatie Zuid-HollandZuid een bedrag ad € 43.550,-- ter zake
overnamekosten.
n.v.t.
De overeenkomst tot verkoop en overname van activa
vanuit het faillissement is afqewikkeld.
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Van den Heril<

d

Verhulst

AD1.'OaÀlE\l
Nog te verrichten
werkzaamheden

Añruikkelen van de overeenkomst tot verkoop en
overname van activa vanuit het faillissement.
Geen.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

7.2

Depot jaarrekeningen

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Stortinosverol. Aandelen
Onbehoorlijk bestuur

7.4
7.5

7.6

Paulianeus handelen

De administratie is aan de curator overhandigd en zal
aan een onderzoek worden ondenvorpen. Vooralsnog
is de curator van oordeel dat de administratie op een
deuodeliike wiize is qevoerd.
2014:26 november 2015
2013:26 november 2015
2012: n.v.t.
n.v.t.
De curator doet onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk

bestuur.
De curator heeft zijn voorlopige bevindingen met
betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek
vertrouwelijk gerapporteerd aan de rechtercommissaris. ln later te deponeren verslagen zal
daarop teruqqekomen worden.
De curator doet onderzoek naar mogelijk paulianeus
handelen.
De curator is niet gebleken van paulianeus handelen.

Nog te verrichten
werkzaamheden

Onderzoek van de administratie van ToBe en het
voeren van overleg met het bestuur, de raad van
toezicht en de accountant van ToBe.
De curator heeft zijn rechtmatigheidsonderzoek nog
niet afgerond.

Werkzaamheden gericht op de afronding van het
rechtmatiqh eidsonderzoek.

8.
8.1

Grediteuren
Boedelvorderingen

Het UWV zal een boedelvordering hebben in verband
met de overgenomen loonverplichtingen jegens de
personeelsleden over de periode na datum
faillissement tot het einde van de opzegtermijn. Voorts
zullen de verhuurders over de periode 7 december
2015 tot 31 december 2015, respectievelijk 16 januari
2016 (datum overgang huurovereenkomst naar
Stichting Cultuureducatie Zuid-Holland-Zuid) een
boedelvordering hebben. Verder is het salaris van de
curator een boedelschuld.
Door verhuurders zijn voor diverse door ToBe
gehuurde locaties boedelvorderingen ingediend ad
totaal € 44.390,04.
Voorts is een boedelvordering ingediend ter zake het
qriffierecht in een administratiefrechteliike procedure.
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Door het Werkgeversinstituut is een boedelvordering
ad € 10.189,10 ingediend ler zake het ter beschikking
stellen van medewerkers in de periode 1 tot en met
17 januari 2016.
Door het UWV is een boedelvordering ingediend ad
€ 389.379,80.
Door het UWV is een boedelvordering ingediend ad
€ 394.010,61.

8.2

Pref. vord. van de fiscus

Door het UWV is een boedelvordering ingediend ad
€ 438.883,87.
De Belastingdienst heeft nog geen opgave gedaan van
flscale schulden.
De Belastingdienst heeft een preferente vordering
ingediend ad € 239.177,-.
De Belastingdienst heeft een preferente vordering
ingediend ad € 218.248,-.

8.3

Pref. vord. van het UWV

De Belastingdienst heeft een preferente vordering
insediend ad € 218.248,-.
Het UWV heeft nog geen opgave gedaan van
premieschulden.
Door het UWV is een preferente vordering ingediend
ad € 125.219,22.

8.4

Andere pref . crediteuren

Door het UWV is een preferente vordering ingediend
ad € 124.279.84.
Nog niet bekend
Door een aantal werknemers zijn preferente
vorderingen ingediend tot een bedrag ad €7.457 ,40
ter zake overuren die niet door het UWV zijn betaald.
Door een aantal werknemers zijn preferente
vorderingen ingediend tot een bedrag ad € 11.711,48
ter zake overuren die niet door het UWV zijn betaald.

8.5

Aantal concurrente crediteuren

Door een aantal werknemers zijn preferente vordering
ingediend tot een bedrag ad € 9.856,48 ter zake
overuren die niet door het UWV ziin betaald.
Uit de administratie is gebleken dat er sprake is van
circa 94 handelscrediteuren. ToT 27 januari 2016
hebben 6 crediteuren hun vordering ter verificatie
ingediend. Dit aantal zal nog stijgen.
62 crediteuren hebben een concurrente vordering
ingediend.
77 crediteuren hebben een concurrente vordering
ingediend.
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88 crediteuren hebben een concurrente vordering
ingediend.
90 crediteuren hebben een concurrente vordering
8.6

Bedrag concurrente crediteuren

inqediend.
Uit de administratie blijkt dat ToBe op 30 december
2015 een schuldenlast aan crediteuren had van
€ 311 .232,45. Tot en me| 27 januari 2016 zijn
vorderingen tot een bedrag ad € 18.001 ,44fer
verificatie ingediend.
Er is totaal voor een bedrag ad € 166.304,32 aan
concurrente vorderingen ingediend.
Er is totaal voor een bedrag ad € 267.006,72 aan
concurrente vorderingen ingediend,
Er is totaalvoor een bedrag ad € 609.107,89 aan
concurrente vorderingen ingediend. ln dit bedrag zijn
begrepen de door de curator betwiste concurrente
vorderingen ad totaal € 196.240,73.

8.7

Boedelactief

Er is totaal voor een bedrag ad € 834.571,89 aan
concurrente vorderingen ingediend. ln dit bedrag zijn
begrepen de door de curator betwiste concurrente
vorderinqen ad totaal € 27 8.7 40,73.
Ten tijde van het eerste verslag bedraagt het
boedelactief € 70.859,08.

Ten tijde van de indiening van het tweede verslag
bedraagt het boedelactief € 500.789,95.
Ten tijde van de indiening van het derde verslag
bedraagt het boedelactief € 520.355,62.
Ten tijde van de indiening van het vierde verslag
bedraagt het boedelactief € 518.251 ,84.
Ten tijde van de indiening van het vijfde verslag
bedraagt het boedelactief € 523.468,17.

8.8

Ven¡¿achte wijze van afwikkeling

Ten tijde van de indiening van het zesde verslag
bedraaot het boedelactief € 520.877.16.
Op grond van de statuten zijn de deelnemende
gemeenten verplicht bij te dragen in het
exploitatietekort van ToBe. De curator zal de
deelnemende gemeenten verzoeken het tekort in het
faillissement, voor zover dat niet uit de in het
faillissement gerealiseerde opbrengsten kan worden
voldaan, te betalen overeenkomstig de statutaire
verdeelsleutel. lndien de deelnemende gemeenten de
statutaire verplichtingen nakomen, zullen de
crediteuren van ToBe kunnen worden voldaan.
ln de vorige en in (het begin van) de huidige
verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met
de deelnemende qemeenten omtrent de wiize van
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afwikkeling van het faillissement van ToBe. De intentie
was dat de deelnemende gemeenten zouden bijdragen
in het faillissementstekort van ToBe om een uitkering
aan de concurrente crediteuren mogelijk te maken.
Een aantal deelnemende gemeenten hield ook
rekening met een te betalen bijdrage in het tekort van
ToBe. Deze gemeenten hadden in de begroting een
voorziening voor de bijdrage in het tekort opgenomen.
De gemeenten hadden daarbij gerekend met bijdragen
volgens het Herstel- en reorganisatieplan van ToBe.
Omdat de kosten van de WW-uitkeringen niet op het
gefailleerde ToBe blijken te worden verhaald (zie
hiervoor onder 2.3) viel de te leveren bijdrage zelfs
lager uit dan waarmee in eerste instantie was
gerekend. Ook de Gemeente Barendrecht had in
september aangegeven met de curator te willen praten
omtrent een te leveren bijdrage in het tekort. ln oktober
heeft de curator gesprekken hierover gevoerd met een
vertegenwoordiger van de Gemeente Barendrecht.
Omdat de door de deelnemende gemeenten te leveren
bijdrage in het tekort van ToBe een uitkering aan de
concurrente crediteuren mogelijk zou maken, heeft de
curator de rechter-commissaris verzocht een datum
voor de verificatievergadering vast te stellen.
Op 20 december 2016 werd door het Gerechtshof Den
Haag arrest gewezen in de hoger beroep procedure
tegen het vonnis d.d. 21 december 2015 van de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam.
Bij dit vonnis had de Voorzieningenrechter de
Gemeente Barendrecht veroordeeld om een bedrag ad
€ 52.500,-- te betalen aan de gemeenten Dordrecht,
Papendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht en Hendrik ldo
Ambacht ter zake het tekort van ToBe over december
2015. Het vonnis is door het Gerechtshof Den Haag
vernietigd en de vordering is alsnog afgewezen. Het
Hof oordeelde dat de gemeenten jegens elkaar niet
gehouden waren bij te dragen in het tekort van ToBe.
De Gemeente Barendrecht heeft de curator op
23 december 2016laten weten dat zij zich jegens
ToBe niet gehouden achtte bij te dragen in het tekort
van ToBe en geen verdere stappen te zetten om te
komen tot een eventuele minnelijke oplossing met alle
deelnemende gemeenten.
Op 22 december 20'16 heeft de verificatievergadering
in het faillissement van ToBe plaatsgevonden. Tijdens
deze vergadering deelde de advocaat van de
Gemeente Ridderkerk mede dat de Gemeente
Ridderkerk zich niet gehouden achtte bij te dragen in
het exploitatietekort van ToBe. Door
vertegenwoordigers van andere gemeenten, die bij de
verificatievergadering aanwezig waren, werd
vervolgens aangegeven dat zij zich aansloten bij het
standpunt van de Gemeente Ridderkerk.

Faillissementsverslag d.d. 6 december 2017
lnzake: Stichting ToBeifaillissement (76126); C10/'15/854F

Pagina 16 van 22

De inhoud van dit verslag is gelijk aan de inhoud van de digitale versie

Dit door de gemeenten ingenomen standpunt bracht
mee dat het vooruitzicht op een uitkering aan de

concurrente crediteuren onzeker werd, althans niet
langs minnelijke weg bereikbaar was. Omdat de
curator een aantal bij hem ingediende concurrente
vorderingen betwist, zijn zogenaamde
renvooiprocedures nodig, in welke procedures door de
rechter beslist moet worden of de vorderingen gegrond
zijn. Het voeren van deze procedures is alleen zinvol
indien de concurrente crediteuren een uitkering
kunnen verwachten. Omdat ter vergadering werd
aangegeven dat de betreffende gemeenten niet bij
wilden dragen in het tekort, was het, zoals hiervoor
aangegeven, onzeker of de concurrente crediteuren
een uitkering zullen ontvangen. Om langdurige en
kostbare procedures te voorkomen, heeft de rechtercommissaris de gemeenten het voorstel gedaan om de
vraag of zij op grond van de statutaire bepalingen van
ToBe gehouden zijn bijte dragen in het
exploitatie/faillissementstekort voor te leggen aan
bindend adviseurs.
Om de gemeenten in de gelegenheid te stellen zich op
het voorstel van de rechter-commissaris te beraden,
heeft de rechter-commissaris de verificatievergadering
aangehouden tot 14 februari 2017 en de gemeenten
verzocht een standpunt in te nemen en eventuele open aanmerkingen kenbaar te maken, waarbij is
aangegeven dat andere oplossingsrichtingen
bespreekbaar zouden zijn.
Tijdens de op 14 februari 2017 voortgezette
verificatievergadering werd door de deelnemende
gemeenten medegedeeld dat zij niet zullen ingaan op
de door de rechter-commissaris gedane suggestie om
de vragen voor bindend advies voor te leggen aan
deskundigen.
Ten tijde van de indiening van het vijfde verslag was
nog geen oplossing voor de ontstane impasse bereikt.
De rechter-commissaris heeft de betwiste concurrente
vorderingen verwezen naar de rolzitting van
6 september 2017 . De curator streeft, in het belang
van een spoedige duidelijkheid voor de concurrente
crediteuren, nog steeds een oplossing langs minnelijke

weg na.
Gedurende de verslagperiode heeft, mede ter
voorkoming van de in het vorige verslag bedoelde
renvooiprocedures, nader overleg plaatsgevonden met
de advocaat van de Gemeenten Dordrecht,
Papendrecht, Hendrik-ldo-Ambacht, Zwijndrecht en
Ridderkerk omtrent een oplossing langs minnelijke
weg. ln een volgend verslag zal hier op worden
teruggekomen.
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Van den Heril<

c2 Verhulst
AD\/OaATE\i

Nog te verrichten
werkzaamheden

De curator heeft met de gemeenten Dordrecht,
Papendrecht, Hendrik-ldo-Ambacht, Zwijndrecht en
Ridderkerk overeenstemming bereikt over een
minnelijke regeling. Deze houdt in dat de genoemde
gemeenten een bedrag ad € 150.000,-- aan de boedel
betalen en dat de curator de genoemde gemeenten
niet langer aansprakelijk houdt voor enig bedrag, hetzij
voortvloeiende uit de statuten dan wel enige andere
vordering van ToBe. De rechter-commissaris heeft
toestemming voor de schikking als bedoeld in artikel
104 Faillissementswet verleend. Het bedrag ad
€ 150.000,-- is inmiddels bijgeschreven op de
faillisse mentsrekeni ng. De renvooi proced ures ter zake
de vorderingen van de gemeenten, die betrokken zijn
bíjde minnelijke regeling, zijn niet aangebracht. Ook
de renvooiprocedures ter zake de vorderingen van de
Gemeente Barendrecht en van een cursisf zijn niet
aanqebracht.
De curator zal de schuldenlast van ToBe in kaart
brengen.
De curator zal de schuldenlast van ToBe verder in
kaart brenqen.

9.

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

9.2

Aard procedure

9.3

Stand procedure

De gemeenten Strijen en Binnenmaas.
De oemeente Barendrecht.
ToBe heeft bezwaarschriften ingediend tegen de
besluiten van de gemeenten Strijen en Binnenmaas
om ToBe niet langer te subsidièren.

ToBe heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het
besluit van de Gemeente Barendrecht om geen
subsidie aan ToBe te verlenen.
De procedure tegen de Gemeente Binnenmaas
bevindt zich in de bezwaarfase, terwijl de procedure
tegen de Gemeente Strijen zich in de beroepsfase
verkeert.
De procedure bevindt zich in de bezwaarfase.
ln overleg met de Gemeente Barendrecht wordt de
behandeling aangehouden.
ln verband met het faillissement van ToBe zijn de
diverse bezwaarprocedures in eerste instantie
aangehouden. ln de bezwaarprocedures tegen de
gemeenten Binnenmaas en Barendrecht zal op korte
termijn een hoorzitting van de
bezwaarschriftencommissie plaatsvinden, terwijl de
Rechtbank Rotterdam een datum zal bepalen voor de
behandeling van het beroep tegen het besluit van de
Gemeente Strijen. De curator heeft de rechtercommissaris verzocht toestemming te verlenen om de
bezwaar- en beroepsprocedures tegen de gemeenten
Binnenmaas en Strijen voort te zetten. Deze
toestemminq was reeds verleend voor het voeren van
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de bezwaarprocedure tegen het besluit van de
Gemeente Barendrecht.
De bezwaarprocedure tegen de Gemeente
Binnenmaas wordt in verband met het faillissement
van ToBe aangehouden.
ln de voor de Rechtbank Rotterdam aanhangige
beroepsprocedure tegen de Gemeente Strijen heeft op
28 oktober 2016 de mondelinge behandeling
plaatsgevonden. De rechtbank heeft vonnis bepaald
tegen I december 2016.
ln de bezwaarprocedure tegen de Gemeente
Barendrecht heeft op 21 september2016 de
hoorzitting plaatsgevonden. De commissie heeft de
advisering met betrekking tot het bezwaar
aangehouden.
Bij uitspraak d.d. 18 januari 2017 heeft de Rechtbank
Rotterdam het beroep van ToBe tegen het besluit d.d.
9 december 2014van de Gemeente Strijen om geen
subsidie meer aan ToBe te verstrekken, ongegrond
verklaard. ln de uitspraak overweegt de rechtbank dat
niet is komen vast te staan dat de Gemeente Strijen
zich aan de statuten van ToBe heeft gebonden en niet
kan worden aangemerkt als deelnemende gemeente in
de zin van de statuten. De advocaat die op verzoek
van ToBe de beroepsprocedure heeft behandeld, heeft
negatief geadviseerd met betrekking tot een hoger
beroep. De curator heeft besloten geen beroep in te
stellen.
De curator heeft het bezwaarschrift tegen het besluit
van de Gemeente Binnenmaas om ToBe niet langer te
subsidiëren, gelet op de hiervoor bedoelde uitspraak
inzake de in de beroepsprocedure tegen de Gemeente
Strijen, ingetrokken. De positie van de Gemeente
Binnenmaas ten opzichte van ToBe, was vergelijkbaar
met die van de Gemeente Strijen.
ln de bearuaarprocedure tegen de Gemeente
Barendrecht heeft het College van burgemeester en
wethouders het bezwaar van ToBe bij besluit d.d.
21 maarI2017 ongegrond verklaard. Zoals te
verwachten viel, heeft het college het advies van de
bezwaaradv iescom m issie om het bezw aar on gegrond
te verklaren overgenomen. Het College van
burgemeester en wethouders overweegt dat de
statuten van ToBe niet meebrengen dat de
deelnemende gemeenten verplicht zijn het
exploitatietekort van ToBe aanvullend te subsidi,ören.
Voor wat betreft de aanvraag van subsidie voor het
jaar 2016 alsmede voor de reorganisatiekosten
overweegt het College van burgemeester en
wethouders dat ToBe failliet is en dat op grond van
artikel 4:35 lid 2 Awb een subsidieverlening kan
worden oeweioerd indien de aanvraoer failliet is
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verklaard. Op die grond weigert het College van
buroemeester en wethouders de subsidie voor 2016
De curator zal de in de desbetreffende procedures
ingediende processtukken bestuderen en een
beslissing nemen omtrent voortzetting van de
procedures.

Nog te verrichten
werkzaamheden

De curator zal nog een definitief standpunt innemen
met betrekking tot voortzetting van de
administratiefrechtelijke procedures. Deze zijn in
afrruachting daarvan aangehouden.

Werkzaamheden in verband met de voortzetting van
de bezwaar- en beroepsprocedures tegen de
gemeenten Binnenmaas, Strijen en Barendrecht.
Werkzaamheden in verband met de bezwaar- en
beroepsprocedures tegen de gemeenten Binnenmaas,
Striien en Barendrecht.

10.
10.1

11.
11,1

Garantstellingsregeling
Garantstell

eli

n.v.t.

Overig
Termijn añnikkeling faillissement

Nog niet bekend
Gedurende de verslagperiode hebben de crediteuren
bericht ontvangen dat de vorderingen op Stichting
ToBe uiterlijk 26 oktober 2016 moesten zijn ingediend
en dat de verificatievergadering op I november 2016
zou worden gehouden. De rechtbank heeft de curator
laten weten dat de verificatievergadering op genoemde
datum geen doorgang kon vinden. De rechtbank zal
een nadere datum voor de verificatievergadering
bepalen. De crediteuren ontvangen hiervoor een

11.2

Plan van aanpak

ooroeD.
De werkzaamheden van de curator in de komende

verslagperiode zullen voornamelijk betrekking hebben
op:

r
.
.
.
.
.
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de afwikkeling van de tussen de curator en de
Stichting Cultuureducatie Zuid-Holland-Zuid
gemaakte afspraken;
de afwikkeling van de claim van
eigendomsvoorbehoud;
de afwikkeling van de door ToBe bij ING Bank
N.V. aangehouden bankrekeningen;
de incasso van de vorderingen debiteuren;
het nader onderzoeken van de administratie in
het kader van het onderzoek naar eventueel
onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus
handelen;
het in kaart brengen van de schuldenlast.
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De werkzaamheden van de curator in de komende
verslagperiode zullen voornamelijk betrekking hebben
op:

.
o
.
o

de incasso van de vorderingen debiteuren;
het onderzoek van de administratie in het
kader van het rechtmatigheidsonderzoek;
het verder in kaart brengen van de
schuldenlast;
de (voortzetting van) administratiefrechtelijke
procedures tegen besluiten van de gemeenten
Strijen, Binnenmaas en Barendrecht.

De werkzaamheden van de curator in de komende
verslagperiode zullen voornamelijk betrekking hebben
op:

.
.
¡
.

incasso van de vorderingen debiteuren;
voortzetting en afronding van het
rechtmati gh eidsonderzoek;
het verder in kaart brengen van de
schuldenlast;
devoortzettingvan administratiefrechtelijke
procedures genoemd onder g.

De werkzaamheden van de curator in de komende
verslagperiode zullen voornamelijk betrekking hebben
op:

.
¡

overleg met de deelnemende gemeenten
omtrent de añruikkeling van het faillissement;
de verificatievergadering en de voorbereiding
daarvan.

De werkzaamheden van de curator in de komende
verslagperiode zullen voornamelijk betrekking hebben
op:

.
.

het onderzoek naar de wijze waarop het
faillissement van ToBe kan worden
afgewikkeld en het voeren van overleg
hierover met de deelnemende gemeenten;
het zo nodig voeren van de
renvooiprocedures.

De werkzaamheden van de curator in de komende
verslagperiode zullen voornamelijk betrekking hebben
op:

.

het onderzoek naar de wijze waarop het
faillissement van ToBe kan worden
afgewikkeld en het zo nodig voeren van de
renvooiprocedures.

De werkzaamheden van de curator in de komende
verslagperiode zullen voornamelijk betrekking hebben
op:
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.

de besluitvorming omtrent eventuele
vervolgstappen naar aanleiding van het
rechtmatigheidsonderzoek en de wijze waarop
het faillissement zal worden afqewikkeld.
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Over

Rotterdam, 6 december 2017
mr. C. van den Bergh, curator
Bijlagen:
Urenlijst
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