
MOTIE SLIER-VISSER-WIJCHERS 
Raadsagenda: Vreemd aan de orde van de dag: 

13 maart 2012 Aanvang bouw project SMC / Vijzeltuin 

 

Korte samenvatting/doel van het instrument: 

aanvang project smc / de vijzeltuin 

 

 

Overeenkomstig artikel 35 van het Reglement van Orde 

dient ondergetekende de volgende motie in: 

 

De Raad van de gemeente Enkhuizen, in openbare vergadering bijeen op 

13 maart 2012, 

 

gehoord: 

- de raadsbrief van burgemeester en wethouders, dd. 21 februari 

2012, naar aanleiding van de motie Quasten-Stolk betreffende stop-

zetting project SMC / De Vijzeltuin 

 

overwegende dat:  

- de raad in 2006 een bestuursopdracht heeft vastgetseld voor de 

realisering van een Sociaal Medisch Centrum (SMC) aan de 

Vijzelstraat; 

- aan de motie van 8 januari 2008 van Nieuw Enkhuizen. VVD/D'66, 

CDA en ChristenUnie wordt voldaan, waarbij de zekerheid tot huur 

door voldoende zorgpartijen gewaarborgd is en de aanvraag voor de 

bouwvergunning (inmiddels overigens: omgevingsvergunning) is 

ingediend; 

- middels het raadsbesluit van 7 september 2010, met betrekking tot 

het vaststellen van het bestemmingsplan inzake het Sociaal medisch 

Centrum de Vijzeltuin, de bestemmingen van de functies zijn vastge-

legd; 

- ook in de gesloten privaatrechtelijke overeenkomst van 16 februari 

2010 voldoende waarborgen zijn opgenomen met betrekking tot de 

te realiseren zorgfuncties; 

- daarmme, via twee kanalen, de gemeenteraad voldoende grip heeft 

en houdt op de realisering van functies binnen dit exploitatiegebied; 

- uit de raadsbrief van 16 december 2011 blijkt dat de samenwerking 

tussen ontwikkelaar en Stichting Woongroep Wilgaerden eenzoijdig 

door Wilgaerden is beëindigd; 

- daarmee het door de gemeente en de ontwikkelaar overeengekomen 

plan alleen voor het onderdeel "PG-woningen" vooralsnog niet kan 

worden gerealiseerd; 

- uit de raadsbrief van 21 februari 2012 blijkt dat er sprake is van 

sinds 2008 veranderende (markt)omstandigheden; 

- er met dit project voor alle belanghebbenden, ook voor de gemeente 

en de gemeenschap, grote belangen gepaard gaan, zowel ten aan-

zien van de zorgfuncties als ten aanzien van de financiën; 



- op de realisatie van de 18 PG-woningen na, op dit moment voldaan 

kan worden aan de overige onderdelen van de bestuursopdracht; 

- daarmee wordt voldaan aan de invulling van voldoende 1e- en 2e-

lijns zorgfuncties in het Sociaal Medisch Centrum De Vijzeltuin; 

 

spreekt uit dat:  

- het niet langer wenselijk is dat trealisatie van het SMC onnodig wordt 

uitgesteld als gevolg van veranderende (markt)omstandigheden die 

van invloed zijn op de de bestuursopdracht ten aanzien van de reali-

satie van het SMC; 

 

verzoekt het College:  

- te onderzoeken hoe de realisatie van het SMC gefaseerd kan worden 

uitgevoerd en uiterlijk 1 oktober 2012 de realisatie kan aanvangen; 

- om uiterlijk 1 juli 2013 duidelijkheid te verschaffen wanneer de PG-

woningen gerealiseerd kunnen worden; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Toelichting: 

Uit de overwegingen van deze motie blijkt dat de realisatie van het SMC-

project kan worden opgestart. De veranderende (markt)omstandigheden 

alsmede de bezuinigen en de behoefte aan PG-woningen binnen de 

gemeente maken het op dit moment niet mogelijk om volledig aan de 

bestuursopdracht te voldoen. Door een gefaseerde uitvoering in overleg 

met De Nijs Care BV kan worden overgegaan tot start van de bouw. De 

borging van de zorg is zowel privaatrechtelijk in het contract en 

publiekrechtelijk in het bestemmingsplan verankerd waarmee de raad 

voldoende grip op de situatie heeft en houdt. 

 

De indiener: 

 

 

 

 

R. Slier 

VVD/D66 

J. Visser 

CDA 

C.H. Wijchers 

Nieuw Enkhuizen
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