
Schriftelijke vragen ex. Artikel 43 verordening Raadswerk van de fractie D66  inzake 
zorgwoningen.. Geregistreerd op 27 december  2017 afdoening in 30 dagen.

Schriftelijke vragen van D66 aan het college over het toekomstig aantal zorgappartementen

N.a.v. het collegebesluit in week 50 over de zienswijze van de aankoop 't Hamersveld door Woningstichting 
Leusden:

1. Wat is het aantal huidige verzorgingshuis-appartementen in Leusden?
2. Welke mutaties zijn de komende 5 tot 10 jaar op dit aantal te verwachten? Waar zijn die mutaties te 

verwachten en tot welk totaal aantal verzorgings-appartementen leidt dat in Leusden?
3. Naast verzorgingshuisappartementen zijn er voor zorgbehoeftigen ook appartementen met extra 

zorginfrastructuur (bijvoorbeeld een gezamenlijke eetruimte) waar zorg aan huis geleverd wordt. 
(=scheiden woon-zorg) Voorbeelden hiervan in Leusden zijn de appartementen op de Zaaier. Hoeveel 
van dit soort plaatsen zijn er op dit moment in Leusden?

4. Van de ongeveer 150 appartementen op de Zaaier is inmiddels bekend dat deze door de eigenaar 
verkocht worden en dat de zorgleverancier (Beweging 3.0) zich heeft terug getrokken voor de 
zorgdiensten. Welke (soort) mutaties zijn er de komende 5 tot 10 jaar te verwachten voor dit soort 
woningen. Waar zijn die mutaties te verwachten en tot welk totaal aantal plaatsen van scheiden wonen-
zorg leidt dat in Leusden?

5. Wat zijn volgens het college de verschillende voor-  en nadelen van beide vormen van wonen & zorg?
6. Hoeveel zorgappartementen zou Leusden de komende 5 tot 10 jaar nodig moeten hebben om aan de 

verwachte vraag te kunnen voldoen?
7. Mocht er een verschil zijn tussen het aantal gewenste en aantal geplande zorgappartementen, wat is het 

college van plan daaraan te gaan doen? 
8. In hoeverre is er bij het opstellen van de zienswijze over de verkoop van ’t Hamersveld rekening 

gehouden met de inzichten van deze antwoorden? 

Met vriendelijke groet, en iedereen een democratisch 2018 gewenst!

Jan Mülder

 raadslid Leusden
Vlasland 8
3833 CM  Leusden
033-4945009 of 06-51418995



Aanleiding is o.a. dit collegebericht van week 50

Zienswijze aankoop 't Hamersveld door Woningstichting Leusden

Beweging 3.0 en Woningstichting Leusden (WSL) hebben 

overeenstemming bereikt over de verkoop van ’t Hamersveld aan 

de WSL. WSL heeft voor de aankoop van dit zorgvastgoed de 

zienswijze nodig van de gemeente Leusden.

Vanuit  De begane grond en 1e verdieping worden door 

Beweging 3.0 voor langere tijd gehuurd voor intramurale zorg. De 

38 woningen op de 2e  en 3e verdieping van het gebouw worden 

vooralsnog gehuurd door Beweging 3.0. Daarna worden ze gefaseerd afgestoten aan de WSL als 

blijkt dat ze minder ruimte nodig hebben voor hun cliënten. Na overdracht, naar verwachting over zes 

jaar, worden alle 38 woningen door de WSL verhuurd als reguliere sociale huurwoning. Tegen de 

verwerving door de WSL en de aansluitende verhuur als sociale huurwoning heeft het college geen 

bezwaar. Wel wil het college afspraken maken met de WSL over het parkeren in De Biezenkamp, 

wanneer de woningen als sociale huurwoning worden verhuurd. Deze afspraken zijn een 

randvoorwaarde voor de toekomstige bestemmingsplanwijziging.

Daarnaast geeft het college als randvoorwaarde mee dat het omzetten van woonzorgappartementen 

naar regulier wonen alleen plaatsvindt wanneer de vraag naar woonzorgappartementen structureel 

afneemt. De WSL wordt hiervan in een antwoordbrief op de hoogte gesteld


