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WENSEN en bedenkingen inzake aangaan overeenkomst met Stichting
Yulius en beschikbaar stellen bijdrage

Voorgesteld besluit

1. Geen wensen en bedenkingen ter kennis aan het college te brengen ten aanzien
van het voornemen van het college om met de Stichting Yulius aan te gaan de
Overeenkomst Afsprakenkader met betrekking tot het beëindigen van de
zorgactiviteiten van de stichting binnen Dordrecht en het (her)bestemmen en
(her)ontwikkelen van de daardoor vrijkomende locaties gelegen aan Kasperspad
en Overkampweg, een en ander overeenkomstig het concept van deze
overeenkomst d.d. 1 februari 2018;
2. in te stemmen met het verstrekken van een bijdrage aan de Stichting Yulius zoals
omschreven in paragraaf III van de onder 1. bedoelde overeenkomst en ten
behoeve daarvan een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000,-, en dit
bedrag ten laste te brengen van de stelpost onvoorzien, een en ander
overeenkomstig de voorgelegde begrotingswijziging;
3. in te stemmen met de in de onder 1. bedoelde overeenkomst in paragraaf IV
opgenomen gewijzigde afspraken en voorwaarden met betrekking tot de lopende
door de gemeente aan de Stichting Yulius verstrekte geldleningen en de in het
kader daarvan ten gunste van de gemeente gevestigde hypotheekrechten.
Samenvatting

De Stichting Yulius (hierna: Yulius) zal - mede door bezuinigingen in de GGZ daartoe
gedwongen - gefaseerd haar eigendomslocaties Kasperspad en Overkampweg
verlaten en haar zorgactiviteiten verplaatsen naar elders binnen de Drechtsteden.
De gemeente is bereid om binnen de kaders van Europese regelgeving een financiële
prikkel te geven om snel te vertrekken, waardoor naar onze verwachting aldus de
openbare orde-situatie en het woongenot in die omgeving snel en merkbaar
verbetert. De stichting en de gemeente wensen met betrekking tot de consequenties
daarvan per locatie afspraken vast te leggen in een overeenkomst. Ten aanzien van
deze overeenkomst vragen wij u uw eventuele wensen en bedenkingen aan ons
college kenbaar te maken. Voorts ziet dit voorstel op het beschikbaar stellen van een
krediet voor het verstrekken van een bijdrage aan Yulius en wordt uw akkoord
gevraagd op het aanpassen van geldleningsvoorwaarden.
Inleiding

Al geruime tijd is bekend dat de Stichting Yulius doende is met heroriëntatie op de
intramurale huisvesting voor psychiatrische patiënten in de regio Dordrecht. De
stichting heeft daartoe tijdens de afgelopen jaren diverse scenario's onderzocht. Op
basis daarvan is zij tot een aantal keuzes gekomen die consequenties hebben voor de
hiervoor genoemde locaties, in die zin dat Yulius haar activiteiten op alle drie de
genoemde locaties gefaseerd zal beëindigen en deze ook op termijn zal afstoten.
Herhuisvesting vindt plaats in Sliedrecht en Gorinchem. De ambulante zorg voor de
doelgroep is en blijft in Dordrecht op meerdere plaatsen vertegenwoordigd.
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Sinds 2015 is Yulius met ons college in overleg om te verkennen of en zo ja in
hoeverre de door haar op de af te stoten locaties voorgestane (her)ontwikkelingen,
bestuurlijke instemming en medewerking van de gemeente kunnen verkrijgen. In dat
verband is tevens bekeken wat de consequenties daarvan zijn voor de lopende
hypothecaire geldleningen als het tot verkoop van de locaties komt.
Doelstelling

Voor wat betreft voornoemde aspecten is inmiddels overeenstemming bereikt over
integrale afspraken op diverse onderdelen en onderwerpen.
Na verkregen instemming van uw raad is het doel met Yulius een integrale
overeenkomst aan te gaan. Het concept van deze overeenkomst inclusief bijlagen in
de vorm van een afsprakenkader, hebben wij voor u ter inzage gelegd.
Hierna gaan wij inhoudelijk in op enkele aspecten en komen tot een voorstel.
Argumenten/inhoudelijke afspraken

Het afsprakenkader heeft betrekking op:
- inhoudelijke en ruimtelijke aspecten voor wat betreft de drie locaties;
- het verstrekken van een bijdrage vanuit de gemeente; en
- de consequenties van de ontwikkelingen voor de lopende geldleningen en
hypotheken.
1. locatie K9?per?pad
Yulius heeft zich verplicht de maatschappelijke functies in de vorm van alle thans
door haar op de locatie Kasperspad uitgeoefende zorgactiviteiten uiterlijk eind 2019
volledig te beëindigen. De stichting zal de locatie vervolgens voor (her)ontwikkeling
te koop aanbieden. Daarbij is vanuit de gemeente de eis gesteld dat juridisch wordt
vastgelegd dat de locatie enkel en alleen mag worden aangewend voor
herontwikkeling naar woningbouw. Zoals gebruikelijk zijn - als voldaan wordt aan de
van toepassing zijnde voorwaarden - beroepsuitoefening aan huis en vrije beroepen
in een ondergeschikt deel van de eigen woning ook hier toegestaan.
Expliciet is uitgesproken dat de gemeente onder geen enkele voorwaarde
publiekrechtelijk medewerking zal verlenen aan welke andere bestemming dan ook.
Daarvan uitgezonderd is het pand Kromhout 170: dit blijft eigendom van Yulius.
Andere functies dan wonen zijn straat met een gemengd karakter toegestaan,
maatschappelijke doeleinden in de vorm van zorginstellingen of religie echter niet.
Verder worden afspraken vastgelegd ten aanzien van het in later stadium sluiten van
overeenkomsten over kostenverhaal, planschade en overdracht openbaar gebied
inclusief bijdrage areaal uitbreiding. De uitgangspunten en gemeentelijke
randvoorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling van de locatie zijn in een bijlage
bij de overeenkomst vastgelegd. Ook dit document (Bijlage 1 bij dit voorstel) is voor
u ter inzage gelegd. Zodra er een nieuwe initiatiefnemer is kan planontwikkeling
plaatsvinden en herziening van het bestemmingsplan volgen.
2. Locaties Overkamowea
Inmiddels de op de locatie Overkampweg 115 uitgeoefende maatschappelijke functie
in de vorm van een kliniek voor de open en gesloten psychiatrie voor volwassenen,
beëindigd. Yulius heeft uitgesproken de nu nog als kliniek voor de kinder- en
jeugdpsychiatrie in gebruik zijnde locatie Overkampweg 135, op termijn eveneens te
sluiten en elders onder te brengen.
De stichting zal beide locaties afzonderlijk voor (her)ontwikkeling op de markt
brengen met bestemming en gebruik voor wonen en zorg (nr. 115) en bestemming
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wonen, appartementen in het midden en midden-hoge segment (nr. 135). Zoals dat
ook bij de locatie Kasperspad het geval is geschiedt dit geheel voor eigen rekening en
risico van Yulius.
Ook voor deze locaties worden afspraken vastgelegd voor wat betreft
publiekrechtelijke medewerking van de gemeente, kostenverhaal, planschade en
overdracht openbaar gebied inclusief bijdrage areaal uitbreiding en andere
grondtransacties.
De uitgangspunten en gemeentelijke randvoorwaarden voor de toekomstige
ontwikkeling van deze locaties zijn in een bijlage bij de overeenkomst vastgelegd.
Ook dit document (Bijlage 2 bij dit voorstel) is voor u ter inzage gelegd.
3. Bijdrage gemeente
Als gevolg van het vertrek van Yulius van de locatie Kasperspad zullen naar
verwachting de voorwaarden worden geschapen voor een aanmerkelijke verbetering
van de woon- en leefomstandigheden in de directe omgeving, inclusief bundeling
activiteiten bij Leger des Heils in het Kromhout.
Ons college heeft bestrijding van onder andere deze overlast tot speerpunt van
staand beleid gemaakt en zet daar al geruime tijd op in.
Binnen deze beleidsdoelstelling en het maatschappelijk belang daarvan hebben wij de
bereidheid uitgesproken uw raad voor te stellen in overeenstemming met de
Europese staatsteunregels, aan Yulius een financiële bijdrage van € 200.000,- te
verstrekken, als vergoeding van een deel van de door haar te maken kosten voor
verplaatsing van de overlast gevende maatschappelijke functies naar elders.
De bijdrage zal pas worden uitgekeerd na daadwerkelijke beëindiging van de
maatschappelijke functies op de locatie Kasperspad en ook de juridische regelingen
over het beperken van de bestemming tot wonen circa zijn geformaliseerd. Voorts is
daaraan de voorwaarde verbonden dat de voor woningbouw noodzakelijke
bestemmingsplanwijziging onherroepelijk tot stand is gebracht en een
omgevingsvergunning de status onherroepelijk heeft verkregen.
Wij stellen u dan ook voor op basis van genoemde argumentatie deze bijdrage te
verstrekken.
Kanttekeningen en risico's

De met Yulius te sluiten overeenkomst heeft niet voor niets het karakter van een
afsprakenkader; zij ziet immers op afspraken op hoofdlijnen die voor een deel
gefaseerd contractueel nadere invulling en regeling verkrijgen - en dus inhoudelijk
geëffectueerd worden - op toekomstige momenten. Ontwikkelingen als beoogd zijn
ook afhankelijk van de marktomstandigheden van dat moment, waarmee een
mogelijk risico is benoemd.
Het vorenstaande laat echter onverlet het belang van het integrale pakket aan
afspraken dat in de overeenkomst is opgenomen vooral ten aanzien van het
beëindigen van de zorgfuncties Kasperspad. De voornemens van Yulius op het punt
van herschikking van haar eigendommen en activiteiten zijn naar onze mening
dusdanig ver gevorderd dat wij er op vertrouwen dat de plannen ook daadwerkelijk
worden uitgevoerd.
Financieel; dekking

De gemeente heeft aan de rechtsvoorgangers van Yulius een 8-tal thans nog lopende
leningen verstrekt met een restschuld ultimo 2017 van in totaal € 7.008.976,26.
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Om de cliënten van het Kasperspad te kunnen verhuizen heeft Yulius eerst liquiditeit
nodig om haar locatie in Sliedrecht aan te passen. Het is volgens de financiële directie
noodzakelijk/onvermijdelijk dat Yulius de volledige opbrengst/ het grootste deel van
de opbrengst van Kasperspad en Kromhout hiervoor aanwendt. Dat betekent dat (het
merendeel van) de verkoopopbrengst van die locatie niet - zoals te doen
gebruikelijk - bij overdracht wordt afgelost en er een mismatch ontstaat tussen de
totale leenschuld en de zekerheden via vastgoed met hypotheek t.g.v. de gemeente.
De gemeente stemt gezien het maatschappelijke belang daarmee in en ziet af van
het vragen van alternatieve zekerheden.
De gemeentelijke bedrage (t.l.v. onvoorzien 2018) wordt verrekend met leenschuld,
in die zin dat het huidige termijnbedrag en rente blijft gehandhaafd en er aldus
versneld wordt afgelost.
Yulius heeft zonder voorbehoud toegezegd de opbrengsten uit de transacties verkoop
Overkampweg volledig en direct op de data van notarieel transport (boetevrij) af te
lossen. Daarna worden de restant aflossingsschema's door de gemeente in overleg
met Yulius opnieuw herzien.
Ook dit lijkt ons een positieve ontwikkeling: aldus wordt de openstaande schuld van
Yulius binnen enkele jaren teruggebracht tot meer overzichtelijke proporties.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

In de gesprekken met Yulius is communicatie met belanghebbenden - omwonenden,
personeel, cliënten etc. - aan de orde geweest en over zowel de momenten waarop
als de inhoud zijn werkafspraken gemaakt. Op het moment dat dit voorstel u ter
besluitvorming wordt voorgelegd zal daaraan in samenspraak tussen partijen al
invulling zijn gegeven.
Bijlagen

Ontwerp besluit.
1. Uitgangspunten voor ontwikkeling Yulius-locatie Kromhout-Kasperspad van
10 januari 2018 met bijlagen.
2. Stedenbouwkundige richtlijnen herontwikkeling Overkampweg 115 en
Overkampweg 135 van 31 januari 2018.
3. Stedenbouwkundige verkenning Locaties Yulius Overkampweg van 31 januari
2018.
4. Model kostenverhaalovereenkomst annex planschadeafwenteling.
5. Model de-minimisverklaring staatssteun.
6. Begrotingswijziging exploitatie Yulius.
Het college van Burgemeester

M.M. van der Kraan
secretaris
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