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 VOORTGANG SOCIAAL MEDISCH CENTRUM 
  
 Aan de voorzitter van de gemeenteraad 
  
 Geachte voorzitter, 
 

Inleiding 
Op 25 mei 2011 informeerden wij u middels een raadsbrief dat wij het overleg 
waren gestart met de Woonzorggroep Wilgaerden (hierna: Wilgaerden) en M.J. de 
Nijs Care B.V. (hierna: De Nijs) over een ontvangen signaal met betrekking tot de 
financiering van de nieuw te realiseren PG-woningen. Met deze nieuwe raadsbrief 
willen wij u op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken rondom dit punt. 
 
Voorafgaande aan de start van de bouw is inmiddels begonnen met voorbereidende 
werkzaamheden en archeologisch onderzoek op de locatie. In deze raadsbrief 
zullen wij tevens een aantal aspecten hiervan kort belichten.  
 
Financiering PG-woningen 
Uit de gehouden overleggen, zowel met Wilgaerden als het Zorgkantoor, is ons 
gebleken dat alleen de financiering van de uitbreidingsplaatsen van Wilgaerden nog 
niet verzekerd was. De financiering van de huidige reguliere plaatsen kan door 
Wilgaerden meegenomen worden naar De Vijzeltuin. Gelet op de omvang van de 
wachtlijst en een verantwoorde exploitatie (benodigde kritische massa) heeft 
Wilgaerden destijds bewust gekozen voor een uitbreiding van PG-woningen, zowel 
in kwantiteit als in kwaliteit.  
Hoewel hiermee een financieel risico wordt gelopen, heeft het bestuur van 
Wilgaerden inmiddels besloten de ingeslagen weg normaal voort te zetten. Naast de 
totale capaciteit die intern bij Wilgaerden nog beschikbaar is voor uitbreiding, - dus 
los van specifiek de locatie Enkhuizen-, is de belangrijkste reden hiervoor het feit 
dat er in het inkoopplan 2012 van het Zorgkantoor ook nog uitbreidingscapaciteit 
aanwezig is voor oostelijk West-Friesland. Bovendien is het ook nog mogelijk dat 
een aantal van deze PG-woningen, naast vergoeding voor intramurale zorg, 
gefinancierd kunnen worden als extramurale zorg. 
De hier genoemde mogelijkheden hebben, mede vanwege de vakantieperiode, nog 
niet tot een definitieve keuze of oplossing geleid. Maar deze opties zijn zodanig 
kansrijk, dat het bestuur van Wilgaerden besloten heeft om het project door te 
zetten, omdat dit een verantwoord bedrijfsrisico is.  
 
 
 



 
 
Wilgaerden heeft te kennen gegeven deze PG-woningen niet in eigendom te willen 
nemen, maar te kiezen voor een langdurig huurcontract. Om deze reden melden wij 
ten slotte op deze plaats dat De Nijs voor een overdracht van dit vastgoed o.a. in 
gesprek is met plaatselijke corporatie, Stichting Woondiensten Enkhuizen.  
 
Overige zorgaanbieders  
De totale ruimte (afgerond 2.000 m² BVO) welke op dit moment binnen het project 
voor verhuur beschikbaar is, is volledig gevuld met zorgaanbieders. Voor het 
overgrote deel betreffen dit langdurige huurcontracten. Aanvankelijk werd nog 
gedacht aan het vestigen van een kinderdagverblijf op deze locatie, doch deze 
kandidaat heeft hier, na een beoordeling van alle factoren, zelf van afgezien. Met 
deze verhuurovereenkomsten wordt ruim voldaan aan de gestelde doelstelling.  
Volgens De Nijs zijn ook voorovereenkomsten getekend met zorgaanbieders indien 
partijen, die dit reeds te kennen hebben gegeven, op termijn verhuizen naar het 
gezondheidscentrum aan de Molenweg. De wachtlijst telt nog altijd een zodanig 
aantal kandidaten, dat De Nijs ook de verhuurmogelijkheden in die nabije toekomst 
met vertrouwen tegemoet ziet.  
 
Zoals eerder verwoord vinden wij het niet op onze weg liggen om hier namen te 
noemen van zorgverleners. Ons is wel bekend dat zij passen binnen de doelgroep 
van 1e en 2e lijnsgezondheidszorg. Juist omdat het onze eigen organisatie betreft, 
vermelden wij hier wel dat een uitbreiding van ons WMO-loket met 70 m² (tot 210 
m²) hier deel van uitmaakt.  
 
Voorbereidende werkzaamheden en archeologie 
Vooruitlopende op de juridische overdracht van de locatie, die volgens verwachting 
in september zal plaatsvinden, hebben wij De Nijs toestemming gegeven 
voorbereidende werkzaamheden inclusief het kappen van bomen uit te voeren, sec 
ten behoeve van het te verrichten archeologisch onderzoek. Deze toestemming was 
noodzakelijk omdat wij op dit moment nog eigenaar van de locatie zijn en wij de 
voortgang in het project wensen te houden. Doordat aan gestelde voorwaarden is 
voldaan (onherroepelijke sloop- en kapvergunning), is inmiddels een aantal bomen 
gekapt. Dit zijn alleen die bomen welke gekapt moeten worden voor het 
archeologische onderzoek.   
Op 19 juli 2011 hebben wij als bevoegd orgaan het Programma van Eisen voor de 
definitieve opgraving Vijzeltuin-west vastgesteld. Daarna is direct gestart met dit 
archeologisch onderzoek op deze locatie. Dit onderzoek zal 10 – 12 weken duren.  
 
Blijkens een brief van omwonenden aan raadsleden is bij deze inwoners enig 
misverstand ontstaan over het kappen van deze bomen in relatie tot de 
bouwvergunning. Mede aan de hand van een uitspraak van de Rechtbank in 
Alkmaar heeft het idee post gevat dat de kapvergunning pas inwerking zou treden 
als er sprake zou zijn van een “ontvankelijke bouwvergunning”. Dat dit niet het 
geval is, is aan hen door vertegenwoordigers van zowel De Nijs als de gemeente 
uitgelegd. Zowel in onze correspondentie als in die uitspraak had de voorwaarde 
moeten staan dat er sprake moet zijn van een ontvankelijke aanvraag voor een 
bouwvergunning c.q. omgevingsvergunning. En die aanvraag is al geruime tijd 
geleden ontvangen. Zowel de sloop- als de kapvergunning is inmiddels 
onherroepelijk geworden. Voor het kappen van deze bomen was dus een 
rechtsgeldige titel aanwezig.  
 



 
 
 
 
Omgevingsvergunning 
De aangevraagde omgevingsvergunning heeft tot midden vorige week ter inzage 
gelegen en daar zijn enkele zienswijzen op ingediend. Deze zienswijzen zullen 
eerst beoordeeld en beantwoord worden voordat wij feitelijk tot de afgifte van een 
vergunning kunnen overgaan. Dit zal naar verwachting eerst in september het geval 
zijn.  
 
Ter afronding  
Wij realiseren ons terdege dat dit project bij velen onder een vergrootglas ligt. De 
maatschappelijke impact is groot en er zijn veel partijen en belanghebbenden bij 
betrokken. Hoewel dit voor uitvoeringszaken niet gebruikelijk is en wat ons betreft 
ook geen nieuwe beleidslijn moet worden, hebben wij u in dit geval met deze 
raadsbrief toch van de voortgang van het project op de hoogte willen stellen. 
 
Wij vertrouwen er op u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 

 Enkhuizen, 9 augustus 2011 
  
  

 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n 
Namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.H. Boland, wethouder 
 
 
 
 
 

 
 
 


