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Onderwerp

Intentieovereenkomst met Sint Jans Gasthuis.

Voorstel

1. In te stemmen met de intentieovereenkomst'Herontwikkeling locatie St. Jans
Gasthuis'.

2. Wethouder Sterk te machtigen de overeenkomst namens het college te ondertekenen.
3. Akkoord te gaan met de concept raadsinformatiebrief.

Inleiding

Ziekenhuis St. Jans Gasthuis (hierna afgekort als SJG) staat voor de opgave om een
toekomstbestendige zorgfunctie te kunnen blijven vervullen voor Weert en omstreken.
In het kader van deze opgave is het SJG een samenwerkingsverband met andere
regionale ziekenhuizen (SAZ = Samenwerking Algemene Ziekenhuizen) aan gegaan.
Om ook in de toekomst aan de zorgvraag te kunnen voldoen is meer nodig dan alleen
samenwerking. Er moet voldoende worden ingespeeld op de veranderende zorgvraag,
personele ontwikkelingen, stijgende kosten en gelijkblijvende inkomsten.
Het SJG heeft een plan opgesteld waarmee de verschillende opgaven rondom de
toekomstbestendigheid worden aangepakt. Onderdeel van dit masterplan is het renoveren
en aanpassen van het gebouw. Het meer optimaal gebruik maken van beschikbare ruimte
resulteert in een structurele besparing op de exploitatiekosten.
Door het terugtrekken van de activiteiten van het SJG in minder vierkante meters komt
een deel van het terrein (mogelijk inclusief opstal) vrij.
De structurele besparing op exploitatiekosten en een lening van de bank zullen ter
financiering van de renovatie worden ingezet. De sluitpost voor de totale financiering is de
opbrengst van de af te stoten vrijgekomen terreindelen. Voor dit onderdeel wordt de
samenwerking gezocht met de gemeente. Afstoten binnen de huidige bestemming levert
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onvoldoende t¡nanciêle middelen om in de behoefte te voorzlen. Bovendien is ook het SJG

zich bewust van de strategische ligging van de vrij te komen terreinen.

Beoogd effect/doel

Het doel is orn gezamenlijk met het SIG de haalbaarheid te onderzoeken van de

herbestemming van de vrij te komen percelen in relatie tot de financiële behoefte van het
S]G.

Argumenten

1. 1 Geza men I ij ke vera ntwoordel ii khe i d
Het SIG staat voor een grote opgave om als toekomstbestendige zorgfunctie het
bestaansrecht te behouden. Deze opgave l¡gt bij het SJG.

In het programma staat behoud van het SJG als regio ziekenhuis benoemd.
De door SJG af te stoten terreindelen en de daarmee samenhangende inkomsten voor SIG

vormen het slultstuk voor de opgave.

1.2 Het cottege de mogelijkheid geven om een bestuurliike keuze te maken
De terreindelen die door SJG worden afgestoten liggen in de blnnenstad. Als gemeente
vinden we het belangrijk om ruimtelijke ontwikkelingen in dit strategisch gebied te sturen
Door verschillende herontwikkelingsvarianten in beeld te brengen met de daarbij
behorende geschatte kosten en opbrengsten kan het bestuur afwegingen maken.

1.3 Andere inzichten
De gemeente Weert kijkt anders naar de herinrichting van de vrij te komen terreinen dan
het SJG. Waar het voor het SJG een inkomstenbron is, is het voor de gemeente Weert een
gebied met strategische betekenis. Het afsluiten van de intentieovereenkomst biedt ruimte
de haalbaarheid te onderzoeken waarin de belangen van beide partijen voldoende worden
meegewogen.

Kanttekeningen en risico's

Kanttekeningen:
1. Subsidiemogelijkheden
Door de Provincie is een kader "Kwaliteit in Limburgse centra" vastgesteld. Dit kader biedt
mogelijkheden om met financiële steun van de provincie bepaalde ontw¡kkel¡ngen te
realiseren. Het ontwikkelen en uitvoeren van de gebiedsvisie voor de vrij te komen
terreinen zou binnen dit kader passen.

Het verdient aanbeveling om andere subsidie- / co-financieringsmogelijkheden te
onderzoeken.

2. Demografische ontwikkeling voor de regio
Bij het bepalen van de visie op de gebiedsontwikkeling van de vrij te komen terreinen is

de regionale demografische ontwikkeling voor de komende 30 tot 40 jaar een gegeven

waarmee rekening moet worden gehouden.

3. Relatie met andere plannen en ontwikkelingen binnen de gemeente Weert
Binnen de gemeente Weert zijn op verschillende locaties ontwikkelingen gaande op het
gebied van woningbouw. Woningbouwprogramma's, aantal en type woningen moeten
aansluiten op de behoefte. Meerdere afwegingen spelen hierin een rol en zullen in het
haalbaarheidsonderzoek moeten worden meegenomen'
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Risico's
1. Haalbaarheid blijft uit
De mogelijkheid bestaat dat de visie op de herontwikkeling van de vrij te komen terreinen
financieel onvoldoende aansluit bij de financiële behoefte van SJG.

2. Beschikbare capaciteit bij de ambtenaren
Het ontwikkelen van een gebiedsvisie voor een strategische locatie als deze vraagt inzet in
tijd. Momenteel is de werkdruk bij de medewerkers hoog. Met name bij die medewerkers
waar in dit traject een beroep op zal worden gedaan. Door een prioriteitsaanduiding voor
dit project vanuit bestuur en directie kan de inzet van ambtenaren worden gewaarborgd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiële gevolgen:
Niet van toepassing.

Personele gevolgen:
Pas na het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek en een gebleken haalbaarheid zal
een projectopdracht worden geformuleerd. Tot die tijd zal het haalbaarheidsonderzoek
vanuit bestaande capaciteit zonder formele projectopdracht worden uitgevoerd.

Juridische gevolgen:
De intentieovereenkomst eindigt per 0L-O7-2020. Er is duidelijk overeengekomen dat er
geen verplichtingen zijn wanneer er geen haalbaar scenario uit het onderzoek naar voren
komt. Ook financieel kan er niets verhaald worden tussen partijen.
De intentieovereenkomst kan ook voortijdig door partijen worden opgezegd.

Duurzaamheid

Niet van toepassing in deze fase van het traject.

Uitvoering/evaluatie

Pas nadat de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek bekend zijn kan bepaald worden
of er een (bestuurs)opdracht zal worden opgesteld. Tegen die tijd zal de raad opnieuw
worden ingelicht over de eventuele vervolgstappen.

Communicatie/participatie

Tijdens de commissievergadering van 18 februari 2020 zal bestuurder Inge de Wit van het
SJG een presentatie geven over de stand van zaken rondom de ontwikkelingen binnen
SJG.
De raad zal middels een RIB worden geïnformeerd over de voortgang van het proces.
Daarnaast gaat er een gezamenlijk persbericht uit.

Overleg gevoerd met

Intern:

Edwin Eggen, concernstrateeg
Joyce Zeeuwen, teamleider projecten
Frank van Beeck, teamleider Zorg & Participatie
Dir Voermans, communicatie
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Extern

J. de Haan, SJG
W. van Grimbergen, SJG

K. Mulder, Rebel

Bijlagen:

Eenzijd i g ondertekende i ntentieovereenkomst
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