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Inleiding 
Tijdens een bestuurlijk overleg op 5 januari 2012 heeft Woonzorg Nederland meegedeeld dat het project 
Ilpenhof van haar investeringsplanning tot 2016 is gehaald. Dit als gevolg van een herijking van al haar 
lopende projecten. 

In reactie hierop hebben wij u en alle direct betrokken partijen geïnformeerd (op 19 januari 2012 en 
29 maart 2012 bent u daarover actief geïnformeerd door wethouder Schalkwijk). Tegelijkertijd is vooral 
met de huisarts en tandarts overleg gestart om naar alternatieven te kijken voor hun huisvesting 

De belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen na de mededeling van Woonzorg Nederland hebben wij voor 
u op een rij gezet. 

1. Ontwikkelingen wijksteunpunt 
In de reacties op het besluit van Woonzorg Nederland speelt het wijksteunpunt en vooral het behoud van 
de huisarts en tandarts voor Ilpendam een grote rol. Gelet hierop en op nadrukkelijk verzoek van uw raad 
hebben wij ons vooral geconcentreerd op het ondersteunen van de huisarts en tandarts om een nieuwe 
praktijkruimte te vinden in Ilpendam. In de diverse gesprekken met betrokkenen is duidelijk naar voren 
gekomen dat beiden hun praktijk in Ilpendam willen behouden, maar dat los van Woonzorg Nederland 
willen realiseren. Doordat beiden een verschillende insteek hebben voor wat betreft de toekomstige 
eigendomssituatie (huur/koop), bewandelen beiden een afzonderlijk traject om een nieuwe praktijk te 
realiseren. 

Praktijk tandarts 
Met de tandarts is inmiddels overeenstemming bereikt over de verkoop van (een deel van) de 
Sebastianusschool. Hierover hebben wij u een afzonderlijk raadsinformatiedocument (nr.279-9 d.d. 14 
augustus 2012) toegezonden. 

Praktijk huisarts 
De huisarts heeft met een eigenaar van een pand in Ilpendam overeenstemming bereikt om haar praktijk 
daar te vestigen. De verwachting is dat deze in 2013 geopend kan worden op de nieuwe locatie. 



Gemeentelijke loketten 
Een ander onderdeel van het wijksteunpunt was de vestiging van een aantal gemeentelijke loketten. De 
ervaring van de loketten voor de Wmo in de andere kernen (o.a. Marken en Broek in Waterland) heeft 
laten zien dat hier te weinig behoefte aan is. De Wmo-loketten op locatie zijn gesloten. U bent hierover 
geïnformeerd via een raadsinformatiedocument (nr. 197-1 d.d. 8 maart 2012). De Wmo-cliënten worden 
thuis bezocht. Voor het Centrum voor Jeugd en Gezin is een loket niet nodig gebleken. Er wordt 
outreachend gewerkt op wisselende locaties. Dit betekent dat de noodzaak om hiervoor loketten in 
Ilpendam te hebben is komen te vervallen. 

Stichting 55+ 
Tot slot was het de bedoeling dat de Stichting Gecoordineerd Ouderenwerk Ilpendam 55+ gebruik zou 
maken van de activiteitenruimte van het nieuw te bouwen complex van Woonzorg Nederland. Wij hebben 
een aantal keren met de Stichting 55+ gesproken over een alternatieve locatie in Ilpendam. Hierbij is door 
de Stichting 55+ de voorkeur uitgesproken voor het dorpshuis in Ilpendam. De Stichting 55+ is bereid om 
te verhuizen naar het dorpshuis, maar daar is wel een aantal bouwkundige aanpassingen in het dorpshuis 
voor nodig (o.a. verwijderen van een muur en vernieuwen van de toiletvoorzieningen). Het monumentale 
karakter van het dorpshuis draagt met zich mee dat niet aan alle eisen van de Stichting 55+ voldaan kan 
worden. Het dorpshuis staat positief tegenover de komst van de Stichting 55+. 

Bovenstaande betekent dat de ontwikkeling van een wijksteunpunt niet meer aan de orde is, u heeft dit ook 
op 1 november 2012 besloten bij de behandeling van de begroting voor 2013. 

2. Plannen Woonzorg Nederland 
Inmiddels heeft Woonzorg Nederland een traject ingezet dat leidt tot de (mogelijke) verkoop van haar 
bezittingen in Ilpendam. 

Verkoop woningbqit WOolmIg Nederland aan USP 
Op 27 juli 2012 heeft de gemeente een brief van Woonzorg Nederland ontvangen waarin zij aangeeft dat 
zij het verzorgingshuis wil verkopen aan USP en dat USP tevens belangstelling heeft voor de 24 sociale 
huurwoningen van Woonzorg Nederland naast De Ilpenhof (zie bijlage 1). Woonzorg Nederland vraagt de 
gemeente om een zienswijze te geven op deze voorgenomen verkoop. Deze vraag van Woonzorg 
Nederland wordt voorgeschreven in het Besluit beheer sociale huursector in geval een toegelaten instelling 
(i.c. een woningcorporatie) een deel van zijn woningbezit wil verkopen. De verkoop moet gemeld worden 
bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij deze melding dient de zienswijze van de gemeente over de 
voorgenomen verkoop te worden gevoegd. Deze regeling is bedoeld om het volkshuisvestelijk belang te 
bewaken. 

Op 22 oktober 2012 heeft Woonzorg Nederland in een bestuurlijk overleg bevestigd dat zij haar bezit in 
Ilpendam wil verkopen en tevens de ontwikkelaar USP voorgesteld als beoogde koper van het 
verzorgingshuis. Woonzorg Nederland bevestigde tevens dat zij de huidige samenwerkingsovereenkomst 
definitief wil beëindigen. Om de verkoop te kunnen effectueren is het voor Woonzorg Nederland van 
belang dat de gemeente in de plannen van USP een basis ziet voor een (gewijzigde) herontwikkeling van de 
locatie Ilpenhof. 

In het overleg van 22 oktober 2012 heeft USP aangegeven dat zij tevens belangstelling heeft voor de 
aankoop van de 24 seniorenwoningen naast de Ilpenhof. USP ziet deze woningen als een 
pensioenbelegging. Dat wil zeggen dat USP de woningen blijft verhuren. Wij hebben aangegeven dat deze 
huurwoningen van belang zijn voor de strategische woningvoorraad van sociale huurwoningen voor 
senioren. Woonzorg Nederland heeft aangegeven dat de verhuur van deze woningen aan senioren lastig is: 
de belangstelling is beperkt. In de ogen van Woonzorg Nederland zijn deze woningen overigens ook 
geschikt voor jongerenhuisvesting. Voor Woonzorg Nederland zelf is een omlabelling van deze woningen 
geen optie, aangezien zij zich uitsluitend richt op de huisvesting van senioren. 

Bij brief van 23 november 2012 (zie bijlage 2) heeft Woonzorg Nederland de huidige bewoners van de 
24 seniorenwoningen aan de Lepelaarstraat geïnformeerd over de voorgenomen verkoop. Volgens 
Woonzorg Nederland voldoen de woningen niet aan de huidige criteria die Woonzorg Nederland stelt 
enerzijds door de woningen zelf en anderzijds door de locatie. Tevens vraagt Woonzorg Nederland of de 
huidige bewoner interesse heeft om de woning voor eigen bewoning tegen marktwaarde (getaxeerde 
waarde) aan te kopen. 
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Woonzorg Nederland handelt hiermee conform het Besluit beheer sociale-huursector, waarin geregeld is 
dat een corporatie een woning mag verkopen aan de huidige huurder voor eigen bewoning. Hiervoor is 
geen toestemming vereist van de gemeente of het Rijk. 

Stedenbouwkundig plan USP 
USP heeft inmiddels een formeel verzoek om vooroverleg ingediend voor een nieuwe invulling van de 
locatie met 18 grondgebonden woningen (zie bijlage 3). Daarbij is door USP aangegeven dat in haar 
plannen rekening is gehouden met 30% sociale koop (tot € 200.000). De doelgroepen waarvoor gebouwd 
wordt, zijn niet expliciet benoemd door USP, maar in een overleg op 15 juni 2012 heeft USP aangegeven 
dat de startersmarkt goed bediend wordt in de nieuwe opzet. Het project zal volgens de plannen van USP 
alleen koopwoningen omvatten. USP is bereid om vast te leggen dat de bouw van de goedkope woningen 
binnen twee jaar na vaststelling van het bestemmingsplan start. 

Verschillen plannen WoonoigNederland en USP 
In onderstaand overzicht staan de verschillen tussen het oorspronkelijke plan van Woonzorg Nederland en 
het nieuwe plan van USP voor de locatie Ilpenhof. 

Woonzorg Nederland USP 

Opzet Wijksteunpunt met seniorenwoningen Eengezinswoningen 

Aantal woningen Maximaal 32 (N.B. op de website van 
Woonzorg Nederland wordt gesproken 
over 24 tweekamerwoningen) 

18 

G—rondgebonden woningen Type woningen Appartementenbloldcen 

Hoogte 2 lagen (blok wijksteunpunt met kap, 
twee blokken seniorenwoningen met 
plat dak) 

2 lagen met zadeldak 

% sociaal 53% (17 sociale huur, op basis van 
32 woningen) 

30% (6 woningen, sociale koop) 

Doelgroepen Senioren Starters, gezinnen 

3. Standpunt dorpsraad Ilpendam over plan USP 
De dorpsraad in Ilpendam is op 22 januari 2013 door USP geïnformeerd over het plan en heeft de 
projectleider per e-mail laten weten in het plan een mooie kans te zien om op betrekkelijk korte termijn 
van de "bouwval te worden verlost" (zie bijlage 4). De dorpsraad heeft het plan positief ontvangen en is 
zeer tevreden over de verhouding sociaal – vrije sector zoals door USP is geschetst. De dorpsraad heeft in 
het gesprek met USP zijn wensen ten aanzien van wegen (sluipverkeer) en het aantal parkeerplaatsen 
kenbaar gemaakt. USP heeft aangegeven de dorpsraad bij deze zaken te betrekken. 

4. Standpunt college over plan USP 
Het plan van USP voor de herontwikkeling van de Ilpenhof voldoet niet aan de afspraken die in het 
verleden zijn gemaakt met Woonzorg Nederland. Ook wijkt het plan af van het eerder door uw 
gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundig programma van eisen (SPVE). Dat zijn de ruimtelijke kaders 
die u ons heeft meegegeven voor de invulling van deze locatie. Wij kunnen daarom vooralsnog niet 
akkoord gaan met het plan van USP, tenzij uw gemeenteraad van mening is dat er een andere invulling aan 
het terrein kan worden gegeven. In dat geval horen wij dat graag van u. Als u een andere invulling wilt 
geven aan het terrein, gaan wij met u in bespreking onder welke ruimtelijke voorwaarden een nieuwe 
ontwikkeling van de locatie mogelijk is. Te denken valt aan: type woningen (grondgebonden, 
appartementen), percentage sociale woningen, percentage goedkope vrije sectorwoningen, doelgroepen 
(starters/senioren). Als wij niets van u horen, moeten wij het plan van USP afwijzen. Dit leidt ertoe dat de 
huidige situatie (gedeeltelijke leegstand/verpaupering) van de Ilpenhof blijft voortbestaan. Ook leidt dit tot 
de continuering van de antikraakdiensten. Antikraakdiensten in slooppanden kunnen tijdelijk extra kosten 
voor de gemeente meebrengen door de mogelijkheid dat uitkeringsgerechtigden uit andere gemeenten zich 
hier tijdelijk vestigen. Dit komt in onze gemeente in de praktijk voor. 
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5. Vervolg 
Het vorenstaande leidt tot de volgende vervolgstappen: 

Eventueel aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar USP 
Als uw raad niet kiest voor een andere invulling van het terrein, wijzen wij het verzoek om vooroverleg van 
USP af. Als uw raad van mening is dat er op korte termijn een andere ontwikkeling kan plaatsvinden, gaan 
wij met de ontwikkelaar USP een samenwerkingsovereenkomst aan conform het stappenplan majeure 
projecten en met inachtneming van de nieuwe kaders van uw raad. De samenwerkingsovereenkomst met 
Woonzorg Nederland wordt dan definitief beëindigd. 

Zienswilke verkoop 24 sociale huurwoningen in Ilpendam door WowqorgNederland 
De verkoop van de 24 aanleunwoningen aan de Lepelaarstraat/Mezenpad hangt uiteraard nauw samen met 
de verkoop van het terrein van Ilpenhof. Als dat terrein niet herontwikkeld kan worden met woningbouw, 
dan vervalt ook de verkoop van de aanleunwoningen. Mocht het project Ilpenhof doorgestart kunnen 
worden, dan stemmen wij in met de verkoop van deze woningen onder de voorwaarde dat de garantie 
wordt gegeven dat deze woningen voor de doelgroep behouden blijven. De woningen maken namelijk 
onderdeel uit van de strategische woningvoorraad voor senioren in Ilpendam. 

Samenvatting 
1. De huisarts en tandarts hebben een andere locatie voor hun praktijk gevonden. De stichting 55+ gaat 

verhuizen naar het dorpshuis. 
2. Met de verkoop van de 24 sociale huurwoningen aan de Lepelaarstraat (naast de Ilpenhof) kunnen wij 

instemmen onder voorwaarde dat zij behouden blijven voor de doelgroep. 
3. Met de potentiële eigenaar van de Ilpenhof (USP) maken we, indien uw raad op korte termijn 

herontwikkeling wenst, afspraken over een nieuwe ontwikkeling van de Ilpenhof in een 
samenwerkingsovereenkomst 	conform 	het 	stappenplan 	majeure 	projecten. 	De 
samenwerkingsovereenkomst met Woonzorg Nederland wordt dan definitief beëindigd. 

rist Burgemeester en wethouders, 

D. Broere 
	

L.M.B.C. Wagenaar-Kroon 
algemeen directeur/gemeentesecretaris 

	
burgemeester 

Bijlagen 228-19: 
• Bijlage 1: brief Woonzorg Nederland, ontvangen 27 juli 2012 

• Bijlage 2: brief Woonzorg Nederland aan bewoners Lepelaarstraat, 23 november 2012 

• Bijlage 3: stedenbouwkundig plan USP 

• Bijlage 4: e-mail dorpsraad over plan USP, 3 februari 2013 
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