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Bestemd voor de raad  van d.d. 4 juli 2016 
 
Vraag nr.  : 69 
Onderwerp  : Zorg met verblijf Sterkenburg 
Vraagsteller: GrL/Jeannette Hofman-Zuter 
Datum  : 22 juni 2016 
 
In de openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W van j.l. staat het volgende te lezen: 

 

Citaat 

7.1 Zorg met verblijf Sterkenburg - Z/16/028718/54918 

 

Ambtelijk advies 

1.  De gemeenteraad voor te stellen medewerking te verlenen aan de realisatie van één Zorg met 

verblijf op het braakliggend stuk grond naast boerderij Sterkenburg in Leiderdorp; 

2.  De gemeenteraad voor te stellen de kosten te dekken uit het voordelige exploitatieresultaat zoals 

gemeld in de 1e Bestuursrapportage 2016; 

3.  De bijbehorende begrotingswijziging mee te nemen in de 2e Bestuursrapportage 2016. 

 

De wethouders Van der Eng en Gardeniers stemmen in met het ambtelijk voorstel om de gemeenteraad 

voor te stellen medewerking te verlenen aan de realisatie van één Zorg met verblijf op het braakliggend 

stuk grond naast boerderij Sterkenburg in Leiderdorp. Burgemeester Driessen en wethouder Wassenaar 

stemmen niet in met het ambtelijk voorstel. Gegeven de stemverhoudingen besluit het college geen 

medewerking te verlenen aan de realisatie van een Zorg met verblijf. 

Citaat einde 

 

Deze beslissing leidt bij onze fractie tot de volgende vragen: 

1. Kan het college de raad dit voorstel doen toekomen; 

 

Het raadsvoorstel is als bijlage bijgevoegd.  

 

2. Wat zijn de overwegingen van het college om te komen tot deze negatieve beslissing. 

 

 



Er is binnen het college geen  overeenstemming of het concept  effectief is en bijdraagt aan inclusie in de 

samenleving. Vanuit het belang van de cliënt is het noodzakelijk dat snel en 24 uur per dag begeleiding 

beschikbaar is. De vraag is, of dat te realiseren is. Daarnaast is er geen consensus over de geschiktheid 

van de voorgestelde locatie. De locatie ligt buiten de ”voorzieningen” die het mogelijk maken om 

uiteindelijk weer (volledig) deel te nemen aan de samenleving. Hierdoor is het wellicht niet mogelijk om 

daadwerkelijk aan te sluiten op de wensen en behoeften van deze inwoners en ze daadwerkelijk een plek 

in de samenleving te geven.  
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Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 1 juni 2016  

Onderwerp:  Bijlage 4. Zorg met verblijf: 

Raadsvoorstel Zorg met verblijf 

Sterkenburg 

 Aan de raad.  

 

 

 *Z008FAA8109* 
 

Beslispunten 

1. De gemeenteraad voor te stellen medewerking te verlenen aan de realisatie van één 

Zorg met verblijf op het braakliggend stuk grond naast boerderij Sterkenburg . 

2. De kosten te dekken uit het voordelige exploitatieresultaat zoals gemeld in de eerste 

bestuursrapportage 2016. 

3. De bijbehorende begrotingswijziging voor € 49.720,00 euro mee te nemen in de 2e 

Bestuursrapportage 2016. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op dit moment zijn er drie plekken van Beschermd Wonen Zorg met verblijf gerealiseerd 

voor daklozen in Leiden. Dit is huisvesting daklozen die mogelijk overlast geven en niet in 

een reguliere opvang of reguliere woningen geplaatst kunnen worden.  

De huisvesting in Zorg met verblijf gaat gepaard met intensieve begeleiding van de 

inwoner door zorginstelling Stichting de Binnenvest. Om in aanmerking te komen voor 

deze zorgvorm moeten kandidaten afspraken kunnen nakomen en niet gewelddadig zijn. 

  

1.b Voorgeschiedenis 

In 2012 heeft de regio Leiden de intentie uitgesproken gezamenlijk vijf woonvormen van 

Beschermd Wonen Zorg met verblijf te realiseren. Inmiddels is gebleken dat na de eerste 

drie woonvormen verdere realisatie is blijven steken.  

 

1.c Samenhang beleidsvelden 
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Dit voorstel is in samenwerking met meerdere beleidsterreinen opgesteld. Betrokken 

waren de beleidsterreinen Ruimte, Welzijn en zorg, Communicatie en Openbare Orde en 

Veiligheid. 

 

2 Beoogd effect 

Het realiseren van één Beschermd Wonen Zorg met verblijf op de kavel naast boerderij 

Sterkenburg, kruispunt Hoogmadeseweg en Willem Alexanderlaan. 

 
3 Argumenten 

1.1 Realisatie is in lijn met regionale afspraken 

De gemeenten in de regio Zuid-Holland Noord hebben zich ten doel gesteld om de overlast 

die ervaren wordt als gevolg van dakloosheid en ernstige verslavingsproblematiek met 

25% te verminderen. Dit is één van de doelstellingen uit het Regionaal Kompas Volle 

kracht vooruit1.  Een instrument om dit doel te bereiken is het realiseren van Zorg met 

verblijf. In het PHO sociale agenda van 20 juni 2012 hebben de gemeenten in Holland 

Rijnland-verband afgesproken om per subregio vijf van deze vormen te realiseren (totaal 

dus vijftien). De Leidse subregio (Oegstgeest, Zoeterwoude, Leiden en Leiderdorp) telt op 

dit moment drie plekken van Zorg met verblijf (hierna Zmv te noemen), alle drie gevestigd 

in de gemeente Leiden. De gemeente Leiden heeft aan de regiogemeenten gevraagd te 

kijken naar mogelijkheden voor Zmv binnen de eigen gemeentegrenzen. 

 

1.2 De problematiek heeft zowel een lokale als regionale oorsprong 

De gemeente Leiden vervult met betrekking tot maatschappelijke opvang een regiofunctie. 

Dit betekent dat in Leiden op dit terrein de meeste overlast wordt ervaren van de 

doelgroep. De problematiek die ten grondslag ligt aan dakloosheid, speelt ook in 

Leiderdorp. Hierbij kan men denken aan huisuitzettingen en armoede. 

 

1.3 De gemeente heeft een verantwoordelijkheid  in preventie en nazorg voor dak- en 

thuislozen 

Zmv valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hoewel de gemeente 

Leiden als centrumgemeente de algemene voorzieningen aanbiedt en voor deze zorgvorm 
                                            
1
 Regionaal Kompas is opgesteld voor 2008-2013 (met verlenging naar 2016) en kan gezien worden als een 

uitvoeringsagenda behorende bij ‘Iedereen telt’, de beleidsvisie voor de regio Zuid-Holland Noord voor de 
verslavingszorg en de maatschappelijke opvang. 
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de financiering voor intensieve begeleiding, zijn de gemeenten in de Leidse subregio in de 

toekomst ook deels verantwoordelijk voor deze doelgroep. Inwoners met problematiek 

trekken richting Leiden vanwege de algemene voorzieningen waarvan regionaal geregeld 

is dat het centraal in Leiden gebeurt, maar deze inwoners kunnen ook afkomstig zijn uit de 

regio. Zmv is bij uitstek gebaat bij een regionale aanpak voor verspreiding van de 

doelgroep, en kan bovendien gezien worden als deel van de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid in preventie en nazorg voor dak- en thuislozen. 

 

1.4 Leiderdorp draagt hiermee haar steentje bij aan dit regionale vraagstuk 

Voor Leiderdorp zit de meerwaarde van het realiseren van Zmv op Leiderdorps 

grondgebied naast het realiseren van een maatschappelijk resultaat, vooral in de 

investering in de samenwerkingsrelatie met de Leidse regio en de gemeenten in Holland 

Rijnland verband. Door het tonen van bereidheid kunnen gezamenlijke opgaven ook 

daadwerkelijk samen worden aangepakt. Daarmee geeft Leiderdorp invulling aan zijn 

koers uit de Toekomstvisie én toont het in houding en gedrag de bereidheid om samen te 

werken. 

Maatschappelijke vraagstukken hebben steeds vaker baat bij een (bredere) regionale 

aanpak. Leiderdorp heeft in zijn Toekomstvisie 2025, Samenwerken en verbinden, 

aangegeven dat de focus van de regionale samenwerking ligt op de gemeenten in de 

Leidse regio. Leiderdorp wil als zelfstandige gemeente samenwerken binnen dat netwerk 

van gemeenten. Vraagstukken die het grondgebied onder andere van Leiderdorp 

overstijgen zijn bij uitstek gebaat bij een gezamenlijke aanpak. De daklozenproblematiek is 

daarvan een voorbeeld. Voor een effectieve aanpak is het van belang dat gemeenten 

bereid zijn om samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen, waarbij het voordeel 

voor iedere gemeente anders is.  

 

1.5 Het is een succesvolle formule 

In Denemarken is men eind jaren '90 begonnen met de invoering van de zogeheten 

Skaeve Huse. Zmv (Zorg met verblijf) is hiervan de Nederlandse variant. Het succes in 

Denemarken heeft ertoe geleid dat ook in Nederland steeds meer gemeenten dit principe 

toepassen. 

De bewoners van Zmv laten in veel gevallen een positieve gedragsverandering zien, zoals 

afname van probleemgedrag en stabilisatie of vermindering van middelengebruik. 
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Bovendien blijkt dat veel bewoners de controle over hun leven kunnen hernemen. De 

motivatie voor een eigen plek is een goede drijfveer: Bewoners moeten zich laten 

begeleiden en zich houden aan de regels, anders raken ze hun verblijf kwijt. Er zijn reeds 

casussen waarbij de bewoner na een aantal jaar is doorgestroomd naar een eigen verblijf 

met minder intensieve zorg. 

 

1.6 Vanuit het gezichtspunt van de openbare orde en veiligheid is het van belang om deze 

probleemgroep in een prikkelarme omgeving te brengen door ze te huisvesten in Zorg met 

verblijf 

Met goede en intensieve zorg zou minder capaciteit van de politie nodig zijn voor deze 

groep mensen. De gemeente Leiden heeft als centrumgemeente verschillende regionale 

voorzieningen voor daklozen, (ex)verslaafden en veelplegers. Nieuwe Energie, Sociaal 

Pension en Exodus zijn enkele voorbeelden. Voor een klein deel van de doelgroep zijn 

deze voorzieningen ongeschikt. Zij vertonen vormen van antisociaal gedrag. Daardoor 

veroorzaken zij structureel onrust en overlast in reguliere huisvesting richting andere 

bewoners en medewerkers van de maatschappelijke opvang. Dit kleine deel van de 

daklozendoelgroep zorgt voor een onevenredig grote aanslag op de capaciteit van 

bestaande hulpverlening en politie.  

Door bij te dragen aan de oplossing (van een regionaal vraagstuk) neemt de gemeente 

allereerst haar verantwoordelijkheid voor de inwoners, maar zorgt er ook voor dat we aan 

de oorsprong van de problematiek iets kunnen doen. Door de overlast te voorkomen, is er 

meer ruimte voor een andere invulling van bijvoorbeeld politietaken. Als de politie minder 

tijd hoeft te besteden aan de huidige overlastproblematiek van daklozen, is er meer tijd 

voor andere taken op het gebied van openbare orde & veiligheid. 

 

1.7 De kavel naast boerderij Sterkenburg biedt potentie voor de realisatie van Zorg met 

verblijf 

Voor Zmv is slechts een kleine locatie nodig van maximaal 100 m2. Omdat het om een 

prikkelarme omgeving moet gaan is de kavel naast boerderij Sterkenburg zeer geschikt. 

Het is in vergelijking met andere wijken dunbevolkt en het aantal omwonenden is beperkt. 

Bovendien wordt deze kavel op dit moment niet gebruikt. De kavel is in de toekomst 

bestemd als uitbreidingsmogelijkheid voor de begraafplaats. Deze bestemming strookt met 

de gemiddelde looptijd van Zmv (3 - 10 jaar). Door de kavel af te graven en genoeg bomen 
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en struiken te behouden, wordt een afscheiding van de omgeving geboden. De kosten 

hiervoor zijn meegenomen in het dekkingsvoorstel. Bovendien wordt het omringd door 

water, zodat de locatie zich leent voor een afgesloten buitenruimte hetgeen nodig is voor 

Zmv. De locatie is goed te controleren door de Binnenvest, doordat de ingang naar de 

woning wordt geplaatst aan het fietspad dat loopt van de Hoogmadeseweg naar de Willem 

Alexanderlaan.  

 

1.8  De locatie naast boerderij Sterkenburg wordt in overleg met omwonenden door de 

Binnenvest gecontroleerd  

De Binnenvest heeft regionaal inmiddels ervaring met het plaatsen van vormen van Zmv 

(Alphen aan den Rijn, Leiden). Medewerkers van de Binnenvest zijn nauw betrokken bij de 

match van een locatie met de bewoner en leveren zo maatwerk. Bovendien dragen zij zorg 

voor overleg en het informeren van eventuele naburige bewoners. Gedurende het verblijf 

van de bewoner verzorgen zij het contact met de buurt. Door de beoogde huurconstructie 

behoudt de Binnenvest volledige zeggenschap over het verblijf. De Binnenvest verleent 

intensieve begeleiding. Wanneer de bewoner van Zmv zich onverhoopt niet kan houden 

aan de gestelde voorwaarden, dan kan de Binnenvest in overleg met de gemeente per 

direct de inwoner de toegang tot het verblijf ontzeggen. Doordat de bewoner geen 

huurrechten opbouwt, is diens gedrag en commitment aan de intensieve begeleiding een 

verzekering van de rust en veiligheid voor de buurt.  

 

1.9 Het initiatief kan makkelijk tijdelijk worden vergund 

Omdat Zmv een beperkte omvang heeft en de locatie tijdelijk wordt gebruikt (3-10 jaar) kan 

op basis van een volledige aanvraag binnen acht weken vergunning worden verleend. 

Deze tijdelijke vergunning is een bevoegdheid van het college. Voor deze tijdelijke 

vergunning kan voor omgevingsaspecten als lucht en geluid een gerichte afweging worden 

gemaakt.  

 

1.10 De intensieve begeleiding zorgt voor beheersbare ruimtelijke effecten 

Een van de voornaamste aspecten waarmee rekening gehouden moet worden bij de 

plaatsing van een Zmv op de kavel naast boerderij Sterkenburg is de mogelijke overlast 

voor de omgeving. In de praktijk is deze zorg vooral andersom. Door de intensieve 

begeleiding vanuit de Binnenvest voor de hele omgeving en de alertheid van de politie is 



Pagina 6 van 9 Versie < vul hier versienummer in>  

Registratienr.: Z/16/028718/56162    Agendapunt  

 2016  raadsvoorstel   Nr < vul hier 

agendapuntnummer in>   

overlast voor de omgeving in de praktijk verwaarloosbaar. Er zal dus ook voldoende 

aandacht moeten uitgaan naar de overlast die de omgeving kan veroorzaken aan de Zmv-

bewoner. 

 

1.11 Zorg met verblijf kan maatschappelijke vragen oproepen 

Vanwege de mogelijke politieke en maatschappelijke impact is het van belang een breed 

draagvlak te creëren in Leiderdorp. Door de raad te betrekken bij de besluitvorming en de 

mogelijkheid te bieden voor vragen van inwoners wordt draagvlak gelegd. 

 

 

1.12 Een groot gedeelte van de kosten is niet voor de gemeente Leiderdorp. 

Vanuit de centrumgemeente Leiden is geld beschikbaar voor de intensieve begeleiding die 

bij een Zmv hoort (varieert tussen de € 20.000,- en € 40.000,-). De aanschaf of geschikt 

maken van Zmv kan worden uitbesteedt aan de (lokale) wooncorporatie en kan worden 

terugverdiend doordat de Binnenvest de ruimte huurt (€ 30.000,-). De afbetaling van de 

ruimte vindt plaats afhankelijk van de aanschafprijs binnen 3 tot 10 jaar. Voor de gemeente 

Leiderdorp blijft alleen het gereedmaken van de locatie ter plekke (nutsvoorzieningen, etc.) 

over. De verdeling en opbouw van deze gereedmaking is opgenomen in bijlage 2. 

 

2.1 De verhardingsmaterialen kunnen later worden hergebruikt 

Een substantieel deel van de kosten wordt gemaakt voor de aanschaf van 

verhardingsplaten (i.c. Easypath). Deze platen kunnen later worden hergebruikt voor de 

aanleg van fietspaden e.d.  

 

2.2 Structurele kosten zijn geen probleem voor de begroting. 

De structurele kosten voor rekening van de gemeente Leiderdorp zijn de kosten van een 

(bijstands)uitkering a € 12.000,-. Deze kosten vallen onder beschikbaar budget van 

programma 2, Werk en Inkomen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Kans op overlast in omgeving van bijzondere woonvorm (tijdelijk) 

Inwoners die in aanmerking komen voor een bijzondere woonvorm (waaronder Zmv) zijn 

per definitie inwoners die moeite hebben met sociale omgang. De kans dat zij gedurende 

hun verblijf in de Zmv enige mate van overlast geven is aanwezig. Ondanks de 
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controlefunctie van de Binnenvest kan dit voor bewoners die in de nabijheid van een Zmv 

wonen, het woongenot negatief beïnvloeden. Op het moment dat het gedrag van de Zmv-

bewoner dermate escaleert dat de Binnenvest moet ingrijpen, hebben de omwonenden 

naar grote waarschijnlijkheid enige overlast ervaren.  

 

1.2 Invloed op de subjectieve veiligheid 

Een Zmv-bewoner kan anders reageren op prikkels uit diens omgeving dan mensen die 

geen last hebben van dagelijkse prikkels. Dit betekent dat het gedrag van een Zmv-

bewoner bedreigend kan overkomen, hoewel hier in de match door de Binnenvest op gelet 

wordt. Deze mogelijkheid tot een gevoel van bedreiging bestaat met name wanneer de 

omwonenden niet goed geïnformeerd worden door gemeente en de Binnenvest. 

De groep mensen waarom het gaat, zijn per definitie mensen die groot risico met zich 

meebrengen om overlast te veroorzaken, immers het gaat om ‘huisvesting van 

overlastgevende daklozen’. Vanuit de politie wordt dan ook aangegeven dat een zeer 

strakke en frequente begeleiding vanuit de hulpverlening noodzakelijk is. Dit, en de locatie 

van het verblijf zijn van groot belang. Bij het aanwijzen van de locatie is dan ook vooraf met 

de politie gesproken, om hun input te betrekken over de locatie. 

Verder moet duidelijk zijn met wie contact kan worden opgenomen, als er zich incidenten 

voordoen. Advies vanuit OOV is daarom ook goede afspraken te maken over de lijnen 

tussen politie, gemeente en de Binnenvest, ten behoeve van omwonenden en de 

bewoners met zorg. 

 

1.3 + 2.1 Investering van Leiderdorp is groot 

Hoewel er vanuit de centrumgemeente financiering beschikbaar is, komt er ook een groot 

gedeelte van de kosten voor rekening van de gemeente Leiderdorp. Dit gaat om de kosten 

van het klaarmaken van de locatie, en de kosten voor een uitkering van betreffende 

bewoner. Daarnaast is het waarschijnlijk dat omwonenden van Zmv enige weerstand 

zullen hebben die geadresseerd dient te worden, ook door medewerkers van de gemeente 

Leiderdorp. Dit zal meer inzet van de gemeente vragen, met name aan het begin van het 

project.  

 

5 Duurzaamheid 

Nvt. 
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6 Communicatie en participatie 

Er is een communicatieplan opgesteld dat zorg draagt voor de communicatie naar alle 

partijen. Ook inwoners worden uitgenodigd voorafgaand het de raadsvergadering over 

Zmv vragen te stellen aan gemeente en de Binnenvest. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

De kosten van een Zmv staan opgenomen in bijlage 2.  

 

Vanuit de centrumgemeente Leiden is geld beschikbaar voor de intensieve begeleiding die 

bij een Zmv hoort (varieert tussen de € 20.000,- en € 40.000,-). De aanschaf of geschikt 

maken van Zmv wordt door de (lokale) wooncorporatie gedaan en kan worden 

terugverdiend doordat de Binnenvest de ruimte huurt (€ 30.000,-). De afbetaling van de 

ruimte vindt plaats afhankelijk van de aanschafprijs binnen 3 tot 10 jaar. Voor de gemeente 

Leiderdorp blijft alleen het gereedmaken van de locatie ter plekke (nutsvoorzieningen, etc.) 

over. Dit is eenmalig € 57.783,24, waarvan € 8.563,24 wordt gedekt door de IBOR en € 

49.270,00 wordt gedekt uit het voordelige exploitatieresultaat zoals gemeld in de eerste 

bestuursrapportage 2016.  

 

Structurele kosten zijn geen probleem voor de begroting. 

De structurele kosten zijn de kosten van een (bijstands)uitkering a € 12.000,-. Deze kosten 

vallen onder programma 2, Werk en Inkomen.  

 

8 Evaluatie 

In dit proces zit voortdurende evaluatie ingebouwd door de intensieve begeleiding van 

Stichting de Binnenvest. De ervaringen en woongenot van omwonenden elk jaar te peilen 

als evaluatie. Indien er een andere bestemming wordt gevonden zal gekeken worden naar 

de investeringen. Er wordt in elk geval na 10 jaar gekeken of de kavel naast boerderij 

Sterkenburg nog steeds geschikt is als locatie voor Zmv. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
Bijlagen:  
1. Beoogde locatie Zorg met verblijf 
2. Inrichtingsvoorstel met kostenindicatie 
3. Communicatieplan voorstel 

 



Nr. Omschrijving Een-heid
 Prijs per 

eenheid 

 

Totaalbedra

g in Euro 

1 Voorbereidende werkzaamheden

1.01 Milieukundige bodemkeuring EUR 1,00 N   2.000,00     2.000,00 

1.02 Benodigde vergunningen voorbereiden en aanvragen EUR 1,00 N   1.500,00     1.500,00 

1.04 Schoonhouden wegen EUR 1,00 N      530,46        530,46 

1.05 opschonen werkterrein EUR 1,00 N      100,00        100,00 

1.06 Tijdelijke voorzieningen EUR 1,00 N      500,00        500,00 

1.07 Verwijderen begroeiing m2 990,00 V          3,68     3.643,20 

2 GRONDWERKZAAMHEDEN

2.01 Grond ontgraven m3 990,00 N          4,31     4.266,90 

2.03 Grond afvoeren m3 990,00 N        10,40   10.296,00 

5 Verhardingen                -   

5.01 Leveren en aanvullen Zand in zandbed m3 47,60 V        25,23     1.200,95 

5.03
Easypath leveren en aanbrengen (rood) Per plaat 2X 

3,5 m1 (28 totaal)
m2 238,00 V        66,50   15.827,00 

6 Overige werkzaamheden 

6.1 Opstellen verkeersmaatregelplan EUR N          1,00        100,00 

6.2 …….. EUR N                -   

6.3 …….. EUR N                -   

8 Ter beschikking stellen (onvoorzien)

8.1 T.b.s. grondwerker inclusief aansturing UUR 20,00 V        34,50        690,00 

8.2 T.b.s. Hydraulische graafmachine, incl. aansturing UUR 20,00 V        66,30     1.326,00 

8.3 T.b.s. Wiellader, inclusief aansturing UUR 20,00 V        50,00     1.000,00 

8.4 T.b.s. vrachtauto, inclusief aansturing UUR 20,00 V        65,00     1.300,00 

  44.280,51 

Nr. Omschrijving Een-heid
 Prijs per 

eenheid 

 

Totaalbedra

g in Euro 

9 Eenmalige kosten

9.1 Werken van algemene aard

9.11 Projectbeheersing

9.12 Conditionering en omgevingsmanagement

9.13 Veiligheid en gezondheid (V&G)

9.14 Inwschatting aansluiting nutsvoorzieningen EUR 1.500,00 N          1,00     1.500,00 

9.2 Staartkosten

9.21 Uitvoeringskosten EUR 1.499,92 N              -                  -   

9.22 Algemene kosten EUR 1.499,92 N              -                  -   

9.23 Winst en risico EUR 1.999,89 N              -                  -   

Totaal EUR 4.999,73 N          1,00     4.999,73 

9.5 Stelposten

9.51 Stelpost nr 1 diverse leveranties, opslag 10% EUR 5.000,00 V          1,00     5.000,00 

9.52 Stelpost nr 2 specialistisch toezicht, opslag 5% EUR 1.000,00 V          1,00     1.000,00 

9.53 Stelpost nr 3 ecologische begeleiding, opslag 5% EUR 1.000,00 V          1,00     1.000,00 

  57.783,24 Totaal:

Hoeveelheden conform UAV 2012 par. 38 lid 2.

Raming terrein geschikt maken Zorg en Verblijf

Hoeveelheid 

resultaat ver-

plichting

Subtotaal

Hoeveelheid 

resultaat ver-

plichting

EUR 3,00 N          1,00            3,00 



Verdeling

kostendekking voordelige exploitatieresultaat 49.270,00.

IBOR 8.563,24

57.783



Schaal 1:500
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Voorstel locatie Zorg met Verblijf
Tussen parkeerterrein gemeentehuis en Boerderij Sterkenburg
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