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INTENTIEOVEREENKOMST
Herontwikkeling locatie St. Jans Gasthuis

De ondergetekenden:

De gemeente Weert, gevestigd te Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert ten deze 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder Sterk , verder te noemen: "de 
gemeente";

en

Stichting Voor Medische En Verpleegkundige Zorgverlening St. Jans Gasthuis, gevestigd te 
Vogelsbleek 5, 6001 BE Weert, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw  I. 
de Wit in de hoedanigheid van bestuurder, verder te noemen: "SJG",

hierna gezamenlijk te noemen: "partijen" of "de partijen";

In aanmerking nemende dat: 

 SJG voor een grootschalige renovatieopgave van het ziekenhuis staat om effectief in 
te kunnen spelen op de (veranderende) zorgbehoefte naar de lange termijn;

 de gemeente een verzoek heeft ontvangen van SJG om de plannen voor het 
toekomstbestendig maken van het regioziekenhuis te ondersteunen, met als doel het 
blijven verlenen van preventieve en curatieve zorg in de regio voor inwoners van 
Weert en omstreken in de vorm van een basisziekenhuis;

 het nieuwe ziekenhuis kleiner in gebouwelijke omvang wordt waarbij optimalisatie 
van beschikbare ruimten plaatsvindt;

 SJG aan het onderzoeken is op welke manier de kosten voor deze renovatie en 
optimalisatie gedekt kunnen worden; 

 SJG voornemens is de grond en de bouwdelen die na renovatie niet meer gebruikt 
worden af te stoten en te slopen;

 de duurzame herbestemming van af te stoten percelen en/of gebouwdelen moet een 
kwalitatieve bijdrage leveren aan de integrale gebiedsontwikkeling;

 in de Structuurvisie 2025 van de gemeente Weert gesproken wordt over een 
masterplan van SJG ten behoeve van het toekomstbestendig maken van het 
ziekenhuis;

 de gemeente een programma heeft waarin staat dat het ziekenhuis als een 
basisvoorziening geldt;

 zonder het nemen van organisatorische veranderingen onder anderen op het gebied 
van inzet personeel en gebruik van ruimten en de daaruit voortkomende renovatie 
van het ziekenhuis het behoud ervan in de toekomst niet gegarandeerd is;

 SJG eigenaar is van de grond met opstallen betreffende de percelen WEE01 S 5904, 
WEE01 S 4390, WEE01 S 5903, WEE01 S 5730 zoals op bijgevoegde situatietekening 
is aangegeven (Bijlage A);

 in deze intentieovereenkomst uitsluitend de resultaten zijn omschreven van het door 
partijen gevoerde overleg, waarover echter nog bestuurlijke besluitvorming moet 
plaatsvinden;

 de intentieovereenkomst na ondertekening door SJG ter besluitvorming aan 
Burgemeester en Wethouders van Weert wordt voorgelegd;

 na accordering door Burgemeester en Wethouders de overeenkomst namens de 
gemeente Weert wordt ondertekend en aan SJG wordt toegezonden en dat alsdan 
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eerst sprake is van wilsovereenstemming en van een door partijen gesloten 
overeenkomst;

 Bij onthouding van goedkeuring het bestuur van SJG er geen sprake is van 
wilsovereenstemming en dat de intentieovereenkomst in dat geval niet tot stand is 
gekomen;

 Partijen bij het niet tot stand komen van deze  intentieovereenkomst niets van elkaar 
te vorderen hebben;

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1: Doel van deze overeenkomst 

1. Het doel van deze overeenkomst is gezamenlijk de haalbaarheid te onderzoeken van  
een duurzame herbestemming van de af te stoten percelen en gebouwen van het 
ziekenhuisterrein, om te komen tot een toekomst bestendig basisziekenhuis. 

2. Het haalbaarheidsonderzoek dient inzicht te geven in de financiële consequenties van 
de organisatorische ontwikkelingen, met daaraan gekoppeld gebouwelijke 
aanpassingen, en planologische ontwikkeling c.q. duurzame herbestemming van de af 
te stoten percelen en gebouwen. Dit wordt gedaan tegen het licht van de toekomstige 
zorgvraag, de optimalisatie van het gebouw en een kwaliteitsimpuls voor het gebied.

3. Wanneer de gemeente Weert én SJG op basis van de haalbaarheidsstudie besluiten 
dat er een vervolg wenselijk is, gaan partijen over tot het sluiten van een 
vervolgovereenkomst. 

Artikel 2: Positie ten opzichte van derden

1. Tijdens de duur van het haalbaarheidsonderzoek is het een partij niet toegestaan hun 
contractpositie over te dragen aan derden, zonder daarvoor vooraf uitdrukkelijk 
schriftelijke toestemming te hebben van de wederpartij.

2. In het kader van het haalbaarheidsonderzoek kunnen partijen onafhankelijk van 
elkaar gesprekken voeren met derden. Partijen verplichten zich elkaar hiervan vooraf 
op de hoogte te stellen, waarbij ook het doel van het gesprek gedeeld wordt.

Artikel 3: Haalbaarheidsonderzoek

1. Partijen wensen de volgende afspraken te maken:
a. SJG stelt een plan met betrekking tot het zorgaanbod en de daarbij horende 
renovatie van het ziekenhuis op. In dit plan wordt een minimale en maximale variant 
uitgewerkt. 
b. SJG stelt een financiële onderbouwing op van deze beide varianten inclusief 
liquiditeitsplanning.
c. Gemeente stelt een visie op ten aanzien van de locatie.

2. Partijen verplichten zich om binnen de grenzen van hun bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden, al het nodige te doen dat in redelijkheid en billijkheid van hen 
verwacht mag worden om te komen tot een resultaat van het 
haalbaarheidsonderzoek, respectievelijk al datgene na te laten wat een resultaat van 
het haalbaarheidsonderzoek frustreert.

Artikel 4: Organisatie

1. Ten behoeve van de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek wordt een werkgroep 
samen gesteld. In deze werkgroep zijn beide partijen vertegenwoordigd.

2. Besluitvorming vindt eerst plaats in de stuurgroep waarin onder andere bestuur van 
de gemeente Weert en het bestuur van SJG vertegenwoordigd zijn. 
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Artikel 5: Informatie en communicatie

1. Partijen stellen onderling informatie beschikbaar en wisselen ervaringen uit die nodig 
zijn voor de uitvoering van deze intentieovereenkomst.

2. De informatie is te allen tijde bedoeld voor intern gebruik ten behoeve van het 
haalbaarheidsonderzoek en daarmee ook vertrouwelijk. Partijen dragen hier zorg voor 
binnen hun eigen organisatie. 

3. In onderling overleg kan gezamenlijk worden besloten om af te wijken van lid 2 van 
dit artikel. 

4. Partijen stellen gezamenlijk een communicatieplan op.
5. Partijen trekken gezamenlijk op in de communicatie naar externen. 

Artikel 6:  Besluitvorming en tijdsbepaling

1. Vóór 1 juli 2020, of zoveel eerder indien mogelijk, besluiten partijen op basis van de 
resultaten van het haalbaarheidsonderzoek, of een haalbaar en wenselijk scenario uit 
het totale haalbaarheidsonderzoek tot stand is gekomen en er een 
vervolgovereenkomst kan worden gesloten.

2. De in lid 1 genoemde einddatum kan worden verlengd indien partijen daartoe in 
gezamenlijk overleg besluiten. In dat geval wordt de tijdsduur van deze verlenging 
tussen partijen schriftelijk vastgelegd.

3. Indien uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat één of beide partijen om haar 
respectievelijk hun moverende redenen geen vervolg wil(len) geven aan een verdere 
uitwerking van het overeengekomen doel, treden partijen in overleg. In dit overleg 
wordt bepaald of een verder vervolg tussen partijen met een eventueel aangepaste 
doelstelling zinvol is en zo ja onder welke condities.

Artikel 7: Financiële gevolgen

1. Partijen dragen voor eigen rekening en risico de eigen kosten gedurende de fase van 
deze intentieovereenkomst. 

2. SJG draagt voor 50% bij (met een plafond van  € 7.500,- aan de kosten voor de 
ambtelijke inzet inzake het haalbaarheidsonderzoek. De begrote kosten bedragen in 
totaal € 15.000,- (vrij van BTW). 

3. SJG ontvangt binnen vier weken nadat de kosten daadwerkelijk gemaakt zijn hiervoor 
van de gemeente een factuur ter hoogte van de werkelijk gemaakte kosten met een 
maximum van € 7.500,-. 

Artikel 8: Beëindiging of ontbinding van de intentieovereenkomst

1. Partijen zijn gerechtigd deze intentieovereenkomst tussentijds, zonder inachtneming 
van enige termijn en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden.

2. Aan een ontbinding op grond van dit artikel zullen partijen geen rechten ontlenen op 
vergoeding van schade, kosten of interesten, hoe dan ook genaamd.

3. Deze intentieovereenkomst wordt als beëindigd beschouwd zodra een 
vervolgovereenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.

Artikel 9: Slotbepalingen

1. De rechten en plichten van partijen in welke vorm dan ook zijn niet overdraagbaar 
aan derden zonder dat de instemming van de gemeente is verkregen. De gemeente 
kan aan een dergelijke overdracht voorwaarden verbinden. Aan de goedkeuring zullen 
in elk geval als voorwaarden worden gesteld dat alle verplichtingen van de 
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overdragende partij overgaan op de partij die overgedragen krijgt en dat geen 
vertragingen optreden.

2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
3. Indien tussen partijen in verband met deze intentieovereenkomst of daaruit 

voortvloeiende overeenkomsten een geschil mocht ontstaan, van welke aard en 
omvang ook, zullen partijen ernaar streven dit in goed overleg op te lossen. Indien 
door partijen geen oplossing wordt gevonden voor het gerezen geschil, zal het  
geschil aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter van de rechtbank 
Limburg, locatie Roermond.

Bijlagen:

Als bijlage behoort bij deze intentieovereenkomst het hieronder genoemde en als zodanig 
gewaarmerkte stuk:

 Bijlage A: Kaart exploitatiegebied.

Aldus overeengekomen in tweevoud opgemaakt en ondertekend te

Weert, …………………….  [datum] Weert, ……………………[datum] 

Stichting Voor Medische En Verpleegkundige Gemeente Weert
Zorgverlening St. Jans Gasthuis
I. de Wit  
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Bijlage A: Plangebied


