
 
 
 
 
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 10 december 2009   

 

 
 
Onderwerp  : Realisatie Pand Knaven te Gendringen 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. een krediet van € 2 mln verstrekken voor de aankoop van gronden die Wonion op dit moment in bezit heeft in 
de Biezenakker.  

2. naar aanleiding van deze transactie een risico van € 600.000 op te nemen in de risicoparagraaf 
 
Inleiding 
In Gendringen is er de afgelopen jaren veel gebeurd. Onder andere de renovatie van de Schrijversbuurt, de 
ontwikkeling van Engbergen en de Anholtseweg. De huidige situatie rond pand Knaven  aan de Bringeborg 
in Gendringen wordt echter door veel inwoners ervaren als een verloedering van Gendringen. Het pand is 
opgenomen op de lijst met “rotte kiezen”. Waar marktpartijen er jarenlang niet in zijn geslaagd op deze 
cruciale plek in het dorp de ontwikkeling mogelijk te maken, heeft de gemeente heeft nu een actieve regierol 
opgepakt. Zij heeft in Azora en Wonion partners gevonden die elk vanuit hun eigen maatschappelijke 
verantwoordelijkheid bij willen dragen in het ontwikkelen van deze belangrijke locatie.   
 
Samenvatting 
Met de aankoop van gronden die Wonion in de Biezenakker heeft, maakt de gemeente de ontwikkeling van 
pand Knaven mede mogelijk samen met Azora en Wonion.  Vanuit ieders eigen maatschappelijke 
verantwoordelijkheid wordt bijgedragen in het ontwikkelen van deze belangrijke locatie voor Gendringen. Met 
de aankoop van deze gronden is een bedrag van € 2 mln gemoeid. Daarnaast neemt de gemeente een 
risico van € 600.000, voortvloeiend uit de transactie met Wonion, voor haar rekening.  
 
Meetbaar effect 

- Start sloop pand Knaven voor het einde van het jaar en realisering van zorgappartementen op deze 
locatie draagt bij aan het scheppen van een duurzaam aantrekkelijk centrumgebied met een eigen 
identiteit in Gendringen..  

- Vergroting van het intramurale zorgaanbod in Gendringen en de gemeente 
- Extra werkgelegenheid, zowel in de zorg als, tijdelijk, in de bouwsector 
- Versterken duurzaam draagvlak door vergroten aantal bewoners in het centrum van Gendringen. 

 
Argumenten 

 
1.1 Doordat de gemeente alle gronden die Wonion in de Biezenakker bezit koopt, verkrijgt Wonion de 

benodigde liquiditeit om te kunnen investeren in Pand Knaven. 
De gemeente koopt meer gronden van Wonion dan strikt noodzakelijk is voor de ontwikkeling van De 
Biezenakker. Tevens ligt de prijs die de gemeente voor deze grond betaalt (de boekwaarde van Wonion), 
boven de getaxeerde marktwaarde.  

 
1.2 Doordat de gemeente meer grond koopt van Wonion dan strikt noodzakelijk en doordat deze grond 

boven de marktwaarde wordt gekocht, loopt de gemeente een financieel risico. Daarnaast kent de 
concept-exploitatieopzet van De Biezenakker een tekort. Door het “uitkopen” van Wonion vervalt een 
mogelijkheid om dit tekort kleiner te maken.  
Zie financieel kader. 

 
Kanttekeningen 

a. Azora gaat over tot renovatie en overname van de aanleunwoningen MMP en gaat Pand Knaven 
van Wonion huren voor 24-uurs zorg. Azora moet nog formeel besluiten, maar is in principe positief. 



Gelet op de financiële insteek van Wonion schatten wij in dat de kans zeer groot is dat zij er uit 
komen. Daarnaast moet  Azora nog formeel toestemming vragen aan het College Bouw voor de 
uitbreiding van de intramurale zorg in Gendringen. Wonion is bereid hiervoor het risico te nemen als 
de rest van de afspraken door gaat (aankoop gronden Biezenakker door de gemeente). 

b. Formeel moet Wonion toestemming hebben van de RvC op 26 november 2009.  
c. Op de gronden van Wonion rust een bouwclaim van Van Wijnen. De gesprekken met Van Wijnen 

over invulling van deze bouwclaim lopen nog. Wij gaan er vooralsnog van uit dat de te maken 
afspraken met Van Wijnen de geplande grondtransactie niet in de weg zullen staan.  
 

Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Van de gronden in de Biezenakker is maar een deel nodig voor de Biezenakker (€ 1,3 mln.). Uw raad wordt een 
krediet van € 2 mln gevraagd. Hiervan komt € 1,3 mln ten laste van de nog te openen exploitatie Biezenakker en € 
700.000,- ten laste van het complex “gronden niet in exploitatie”. In de risicoparagraaf zal moeten worden 
toegevoegd dat wij de kans 50% achten dat een deel van deze grond overbodig is en dus afgeboekt moet worden. 
(€350.000,-). Daarnaast hebben wij afspraken gemaakt met Wonion om samen het tekort weg te werken in de 
Biezenakker. Nu deze samenwerking vervalt (we kopen immers alle gronden), lopen we een risico van 50% dat 
we het tekort van ca € 500.000 zelf moeten opvangen (€ 250.000,-). Uw raad accepteert hiermee een risico van € 
600.000,- op de exploitatie Biezenakker en het complex “gronden niet in exploitatie”’ om Pand Knaven mogelijk te 
maken. Pas als dit risico zich daadwerkelijk voordoet moet de algemene reserve worden aangesproken. Uiteraard 
zullen wij er alles aan doen om de risico’s te minimaliseren  
 
Uitvoering 
Zo spoedig mogelijk na aankoop van de gronden in de biezenakker door de gemeente zal Wonion over gaan 
tot sloop van Pand Knaven. Dit zal in ieder geval voor de jaarwisseling starten. 
 
 
 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 
 
 
 
 


