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Beste heer , 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over de zorgwoningen bij Bisonspoor. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
 
Vraag 1 
In de tweede zin staat "het college een inspanningsverplichting heeft om de genoemde 100 
zorgwoningen daadwerkelijk te realiseren". Wij concluderen hieruit dat het de taak van de 
gemeente is om 1 of meerdere zorgverleners te gaan benaderen om de gevraagde zorg in deze 
100 zorgwoningen te gaan leveren. Is deze conclusie juist? 
 
Antwoord 1 
Nee, dit is niet juist. 
 
Vraag 2 
Zo nee, wat wordt hier dan mee bedoeld? 
 
Antwoord 2 
De inspanningsverplichting van het college bestaat uit het aangaan van een constructieve 
samenwerking met Winter Trust om toe te werken naar de maximaal 100 zorgwoningen en een 
ontmoetingsruimte. Het is de inspanningsverplichting van Winter Trust om zo veel mogelijk -bij 
voorkeur alle 100- zorgwoningen daadwerkelijk te realiseren. Winter Trust benadert de 
zorgverleners om de zorg te gaan leveren. 
 
Vraag 3 
Zo ja, heeft de gemeente al zorgverleners benaderd en indien het antwoord bevestigend is 
hoeveel zorgverleners heeft het college dan benaderd en met welk resultaat. Indien het antwoord 
ontkennend is waarom heeft de gemeente hiertoe dan nog geen stappen ondernomen? 
 
Antwoord 3 
Zie antwoord vraag 2 
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Vraag 4 
Is het college zich er van bewust dat de toezegging voor de zorgwoningen met ontmoetingsruimte 
ook een van de pijlers was van de maatschappelijke acceptatie van het hele plan met de 
woontorens? 
 
Antwoord vraag 4 
Ja, het college is zich hiervan bewust. Het college kent de behoefte aan de zorgwoningen en een 
ontmoetingsruimte en brengt dit regelmatig onder de aandacht bij Winter Trust. 
 
Vraag 5 
Loopt de planning van Bisonspoor/Wintertrust en de planning van het college nog gelijk? 
 
Antwoord vraag 5 
Complexe ontwikkelingen zoals Bisonspoor kennen een meerjarenplanning die aan veel in- en 
externe factoren onderhevig is, bijvoorbeeld de nieuwe regels als gevolg van stikstof en PFAS en 
natuurlijk de huidige coronacrisis. Het college heeft hier begrip voor, maar ziet erop toe dat de 
planvorming niet onnodig stil ligt. Het college heeft Winter Trust gevraagd een actuele planning te 
overleggen. 
 
Vraag 6 
Zo nee, op welke punten loopt de planning niet meer gelijk en wat zijn de gevolgen daarvan? 
 
Antwoord vraag 6 
De planvorming voor de ontwikkelingen neemt meer tijd in beslag dan voorzien. Een gevolg 
hiervan is dat de ontmoetingsruimte nog niet gerealiseerd wordt. 
Het college is in gesprek met Winter Trust om te bezien of een ontmoetingsruimte tijdelijk in een 
leegstaande ruimte in het winkelcentrum ondergebracht kan worden. 
Dit wordt momenteel door Winter Trust onderzocht. 
 
Vraag 7 
Zo ja, kunt u ons deze planning dan doen toekomen? 
 
Antwoord vraag 7 
In een informatieve commissievergadering Fysiek domein zal een presentatie gegeven worden 
van de stand van zaken. Dan zal inzicht worden gegeven in de beoogde ontwikkelplanning. 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Gerrit-Jan Leunenberg 
Programmamanager Fysiek Domein 
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Uw gegevens
Geslacht * man
Voorletters * Ron
Achternaam * Druppers
E-mailadres * ron@lokaalliberaal.nl
Fractie * Lokaal Liberaal
 
Schritelijke vragen ex. Art. 41
Onderwerp * Zorgwoningen en ontmoetingsruimte Bisonspoor.
Inleiding * Tijdens de collegevergadering van 14 april stond als agendapunt 5 de 

Strategische koers dorpshuizen en wijkcentra geagendeerd. Omdat deze 
Strategische koers nog aan de raad ter behandeling voorgelegd gaat 
worden hebben wij daarover op dit ogenblik geen vragen.

Wat echter wel vragen oproept zijn twee zinnen in bijlage 2, 
180607ADVIESLAS 180607ADVIESLAS Ongevraagd advies.

Het betreft twee zinnen in punt 5 van de beantwoording en wel de zinnen;
"Eerder waren door het college al afspraken gemaakt met Wintertrust over 
het creëren van een sociale ruimte en de realisatie van maximaal 100 
zorgwoningen. Deze afspraken zijn aangescherpt in die zin dat de 
gemeente over de exploitatie van de sociale ruimte gaat en het college 
een inspanningsverplichting heeft om de genoemde 100 zorgwoningen 
daadwerkelijk te realiseren."

Hierover heeft de fractie van Lokaal Liberaal de volgende vragen:
Vragen

Vraag 1 * In de tweede zin staat "het college een inspanningsverplichting heeft om 
de genoemde 100 zorgwoningen daadwerkelijk te realiseren".
Wij concluderen hieruit dat het de taak van de gemeente is om 1 of 
meerdere zorgverleners te gaan benaderen om de gevraagde zorg in deze 
100 zorgwoningen te gaan leveren. Is deze conclusie juist?

Vraag 2 * Zo nee, wat wordt hier dan mee bedoeld?

Vraag 3 * Zo ja, heeft de gemeente al zorgverleners benaderd en indien het 
antwoord bevestigend is hoeveel zorgverleners heeft het college dan 
benaderd en met welk resultaat. Indien het antwoord ontkennend is 
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waarom heeft de gemeente hiertoe dan nog geen stappen ondernomen?

Vraag 4 * Is het college zich er van bewust dat de toezegging voor de zorgwoningen 
met ontmoetingsruimte ook een van de pijlers was van de 
maatschappelijke acceptatie van het hele plan met de woontorens?

Vraag 5 * Loopt de planning van Bisonspoor/Wintertrust en de planning van het 
college nog gelijk?

Vraag 6 * Zo nee, op welke punten loopt de planning niet meer gelijk en wat zijn de 
gevolgen daarvan?

Vraag 7 * Zo ja, kunt u ons deze planning dan doen toekomen?
 
Bijlagen
Voegt u een bijlage 
toe?

* nee
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