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Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen over de
Overeenkomst Afsprakenkader met Stichting Yulius, het
verstrekken van een krediet en akkoord gaan met aanpassen
geldleningsvoorwaarden
14-02-2018
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13/02/2018
Bestuur en Middelen
Veiligheid
Sleeking, Piet (PH)
AB Karten-Ouwersloot / NJ van Klinken tel.no. 770 4295 / 770 4271
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.

DOCUMENTEN
Raadsvoorstel

Bijlage
Bijlage
Comptabiliteitsbesluit
Comptabiliteitsbesluit
B&W besluit
Raadsbesluit

Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen over de Overeenkomst Afsprakenkader
met Stichting Julius, het verstrekken van een krediet en akkoord gaan met aanpassen
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BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2018 14:00
De raad stemt in met het voorstel.

In vergadering
Besluit

Bestuur en Middelen - dinsdag 22 mei 2018 20:00
GroenLinks en anderen uiten zorgen om het vertrek van Yulius naar Sliedrecht. De
meeste partijen kunnen instemmen met de huidige overeenkomst. De commissie besluit
het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad.

In vergadering
Besluit

Bestuur en Middelen - dinsdag 10 april 2018 20:45
De commissie besluit dit voorstel te bespreken (15 mei) met als politieke vragen:
- Wat blijft er nog in Dordrecht achter? en is de gevraagde bijdrage van de gemeente wel
nodig?
- Biedt het nu voorliggende voorstel voldoende garanties en houvast dat Yulius kan
voldoen aan de financiële afspraken die gemaakt zijn in het verleden mede gelet op de
investeringen die zij moeten doen na de verhuizing naar Sliedrecht?

