
 

 
 

Verslag  “Gemeentekantoor IJlst” 
 
Datum  : donderdag 16 januari 2020 
Aanvang : 15.00 uur  
Locatie : Súdwesthûs, De Boeier SH 1.04  
Aanwezig : , ,  van Stadsbelang IJlst (STBIJ) 
    SWF:  (projectmanager),  (procesregisseur),  (project assistent) 
 

 
Onderwerp: 

 

 
Opmerkingen: 

 
Actie/wie/wanneer: 

 
1. Huidige stand 

van zaken  
 

 
Inmiddels hebben   en  een gesprek gevoerd met Patyna en Elkien over 
het pand van de gemeente in IJlst.  
Onder andere is aan de orde geweest dat de huur van de huurwoningen in het Gemeentekantoor 
IJlst wordt gerekend vanaf de eerste aftoppingsgrens (€ 607,46 bij 1- of 2-persoons huishouden) – 
dit bedrag ligt nog binnen de huursubsidiegrens.  
Daarnaast is van belang dat er geen bedrijvigheid/ exploitatie plaatsvindt in het pand (zoals 
bijvoorbeeld 1e lijns-zorg) die concurrentie vormt voor Patyna. Dit staat een gemeenschappelijke 
ruimte voor de bewoners niet in de weg, echter zaken (bedrijvigheid) zoals bijvoorbeeld een 
kapper, fysiotherapeut, huisarts, tandarts ed. wil men graag centraal bij Nij Ylostins kunnen 
aanbieden. 
 
Er worden in totaal ongeveer 60 woningen gerealiseerd bij Nij Ylostins. Hiervan neemt Patyna 30 
woningen af van Elkien, waarbij Patyna intensieve zorg biedt. Verder zijn er nog 30 woningen 
van Elkien waarbij Patyna zorg levert, maar waar in de toekomst ook door andere doelgroepen 
gebruik van gemaakt kan worden. 
 
De vormgeving aan de gemeenschappelijke ruimte is verder aan de investeerder en bewoners 
binnen de gestelde kaders. 
 

 
 
 
 
 

Harmen



 
Voor de volledigheid overhandigt  een overzicht* met verdere voorwaarden/wensen voor 
verkoop van het pand, evenals voorwaarden en puntensysteem rondom gunning en beoordeling 
(*zie onder dit verslag). 
 

2. Afstemming 
Elkien/Patyna 

Zie boven. 
 
 

 

3. Taxatie De taxatierapporten zijn aangeleverd, het pand is op ca € 865.000 – 870.000 gewaardeerd. 
SWF streeft bij de verkoop naar een passende prijs in combinatie met het beste plan voor 
invulling van het gebouw. 
 

 

4. Lijst met 
voorwaarden 

Zie bijlage. 
Inzake het gemeentelijk archief in IJlst; dit gaat op termijn naar Bolsward (waarschijnlijk 
oktober – december 2020). De opslag blijft tot dan in IJlst. De gewenste datum van overdracht is 
derhalve 1 januari 2021. 
  

 

5. Vervolg- en 
verkoopproces 

Komende acties: 
-  gaat met communicatie SWF afstemmen wat in de verkoopbrochure opgenomen 

wordt en stemt de basis voor het puntensysteem voor de gunning af met juridische zaken. 
 

- Daarna voorstel opstellen hoe SWF dit in de markt gaat uitzetten, plus afstemming met 
Stadsbelang IJlst over het puntensysteem. 

 
- SWF gaat vervolgens intern overleggen hoe/wie de openbare verkoopprocedure begeleidt 

(externe partij?). 
 
** bij het maken van afspraken rondom bovenstaande acties zijn we afhankelijk van diverse 
partijen. We spreken daarom af dat er nu geen harde deadlines gesteld worden, maar dat er in 
ieder geval rond 2 maart contact opgenomen wordt over de stand van zaken op dat moment. 
 

 
/communicatie 

j /jur.zaken 
Streven is ca 2 maart a.s.** 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Wat verder ter 
tafel komt 

Het verslag van 21 november 2019 wordt conform de opmerking inzake Patyna aangepast. 
 
 

 



 

Voorwaarden/wensen voor verkoop: 

 Zelfstandige woningen met vrije zorgkeuze indien nodig; 

 De woningen zijn geschikt voor verschillende leeftijds- en inkomensgroepen;  

 Woningen vanaf eerste aftoppingsgrens (vanaf 607,46 bij 1 of 2 persoonshuishoudens); 

 De woningen variëren in woonoppervlak; 

 Maximaal 25 wooneenheden; 

 Een gemeenschappelijke ruimte; 

 Bergingsruimte; 

 Behouden van AED aan buitengevel. 

 

Gunning op basis van puntensysteem, nog op te stellen met collega’s van juridische zaken. Aantal zaken waarop beoordeeld zal worden: 

 Programma; 
o PVE; 
o Functionaliteit, toekomstbestendigheid/flexibiliteit binnen beperkende kaders van het bestaande gebouw, duurzaamheidsambitie 

(mogelijkheden en denkrichtingen). 

 De visie; 
o Betekenis voor de stad IJlst en impact; 

o kwaliteit in relatie tot opgave. 

 Wijze van aanpak; 

o Proces, risico’s en kansen. 

 Financiële impact. 

o Investering, wijze van financieren en rendement. 

 

Gemeente Súdwest-Fryslân en Stadsbelang IJlst willen in samenwerking een passende oplossing voor de stad realiseren. Doel van alle betrokken partijen is om 
bij te dragen aan de leefbaarheid van IJlst. Een ontwikkelende partij wordt gevraagd om zowel een passende prijs als mogelijke invulling voor het gebouw te 
geven. Stadsbelang IJlst heeft ook een stem in de keuze van de partij met het meest geschikte idee. 




