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Onderwerp

CoornhertCentrum Nieuwe Stijl

Op 6 juli 2000 heeft u bij Raadsbesluit 214 inzake de extra incidentele middelen 2000 een besluit over de
besteding van een bedrag van f 5,0 miljoen voor het pilotproject woonzorgcombinatie genomen. Daarnaast is
in de begroting 2001 nog eens een bedrag van f 5,0 miljoen beschikbaar gekomen en ondergebracht op
begrotingspost 922.3.
Naar aanleiding hiervan is raadsvoorstel 423 vastgesteld op 28 november 2000.
In dit raadsvoorstel is de volgende (deel)budgetreservering voor een bedrag van ƒ  2,7 miljoen opgenomen.

- Het verlenen van een gemeentelijke bijdrage in de kosten van nieuwbouw van
een zorg/welzijnspaviljoen, een complex aanleunwoningen en een project voor
de zorgvernieuwing bij het verzorgingshuis CoornhertCentrum aan het
Erasmusplein.

Voor het bestaande CoornhertCentrum werd gewerkt aan een plan voor vernieuwing.

Aanleiding hiervoor was - en is nog altijd - de wens van het CoornhertCentrum om in lijn
met het overheidsbeleid beter te kunnen inspelen op wensen en behoeften van omwonenden
en de bewoners van het verzorgingshuis. In dit kader speelt mee dat in de wijk Moerwijk
uitwerking wordt gegeven aan het concept woon-zorgzonering. Binnen dit concept is de
beschikbaarheid van fysieke steunpunten van waaruit het zorg/welzijnsaanbod beschikbaar
komt van essentieel belang. Bij het plan voor vernieuwing van het CoornhertCentrum was
hiermee rekening gehouden.
Het voorstel betrof de sloop van een bestaande zij-vleugel van het CoornhertCentrum. Aan

het hoofdgebouw zouden twee nieuwe vleugels worden gebouwd: een zorgpaviljoen van
twee verdiepingen en 24 aanleunwoningen in vier lagen op de CoornhertPassage.
De uitbreiding inclusief bovengenoemde vernieuwing kon worden gerealiseerd doordat het
postkantoor op het betreffende terrein is opgeheven.
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Tot eind december 2000 zijn door betrokken partijen veel inspanningen geleverd, waarbij de plannen reeds
zeer ver waren gevorderd en een bouwvergunning was aangevraagd.
Separaat aan deze ontwikkeling heeft, in opdracht van gebouweigenaar Woonzorg Nederland,  Adviesbureau
van der Flier een onderzoek uitgevoerd naar de technische kwaliteit van de huidige gebouw. De uitkomsten
van dit onderzoek gaven een dermate ongunstige prijs/kwaliteit verhouding te zien dat Woonzorg Nederland
besloten heeft de plannen voor sloop- en nieuwbouw ten behoeve van het CoornhertCentrum om te zetten in
nieuwe planvorming, waarbij het hele hoofdgebouw wordt gesloopt.

Na ampele overwegingen hebben wij onder de volgende voorwaarden ingestemd met deze nieuwe
planvorming: 
- er moet worden voldaan aan gemeentelijke ruimtelijk planologische randvoorwaarden;
- de planvorming dient te geschieden binnen de begrenzing van vigerende nota’s en beleidsvisies

waaronder de nota “ouderen en wonen en zorg, naar een integrale aanpak”. Dit betekent dat het
concept woonzorgzonering onverkort dient te worden uitgewerkt en niet mag lijden onder de nieuwe
planontwikkeling;

- medewerking van het zorgkantoor in verband met de financiering en verdere inhoudelijke ontwikkeling

van het concept.

Woonzorg Nederland, het CoornhertCentrum, het Zorgkantoor en een ambtelijke vertegenwoordiging hebben
naar aanleiding hiervan gewerkt aan een intentieverklaring om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst
met betrekking tot de Herontwikkeling van CoornhertCentrum.
Deze  intentieverklaring hebben wij namens de gemeente Den Haag ondertekend.
Hierin staat dat de gemeente wil meewerken aan de vernieuwende ontwikkeling van het contractgebied, met
name met betrekking tot de uitvoering van de ruimtelijk planologische voorwaarden, het gemeentelijk
ouderenbeleid en onderzoek naar subsidiemogelijkheden, in het bijzonder de reservering van f 2,7 miljoen zoals
geaccordeerd in het gemeentelijk woonzorgbeleid. 
De intentieverklaring is tevens ondertekend door de directie van het CoornhertCentrum, de Raad van bestuur
van Woonzorg Nederland en het Zorgkantoor Haaglanden.
De uitwerking van de nieuwe plannen, die nog in een beginstadium verkeert, wordt U t.z.t. ter besluitvorming 
voorgelegd. Wij zijn bereid 2, 7 miljoen ook voor het nieuwe plan te blijven reserveren.

Mede namens collega Hilhorst,

met vriendelijke groet,
de voorzitter,
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Jetta Klijnsma


