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Bijlage bij de zienswijze op aanwijzing van Nij Ylostins als gemeentelijk monument 
 
Aandachtsgebieden waarover Elkien en de gemeente SWF in gesprekken gaan 
De wethouden van de gemeente SWF heeft aangegeven dat het bij het definitief toekennen van de monumentale status van Nij Ylostins van belang is ook de belangen van Elkien als eigenaar zorgvuldig mee te wegen. 
Elkien wil benadrukken dat de belangen van ons als eigenaar, ondergeschikt zijn aan de belangen van IJlst. Wij zijn een maatschappelijke organisatie en zetten als een toegelaten instelling in op bijdragen aan de volkshuisvesting, die we kunnen onderbouwen en legitimeren naar onze huurders en stakeholders in IJlst. Om tot een goede afweging te komen is een visie op wonen, zorg en welzijn in IJlst van evident belang. Wij gaan er vanuit dat ook de gemeente in de afwegingen haar woon-zorgvisie als onderlegger hiervoor zal gebruiken. We willen de gemeente daarmee vragen te focussen op het belang van de burgers in IJlst. 
Punten ter overweging: 

- Meerwaarde van monument en het voorgestelde hergebruik door de gemeente ten opzichte van de toekomstplannen van Elkien - Waarde van het gebouw als monument in IJlst - Toekomstvisie op hergebruik van het gemeentelijk monument - Negatieve gevolgen verbonden aan de aanwijzing tot gemeentelijk monument voor de mogelijkheden van de herontwikkeling of verkoop 
Nij Ylostins vanaf 2006 
Elkien heeft Nij Ylostins al vanaf 2006 in exploitatie. De woningen werden als zelfstandige eenheden  verhuurd aan senioren, die er lange tijd met veel plezier hebben gewoond in een beschutte omgeving met oog en zorg voor elkaar. Patyna was als zorgpartij in Nij Ylostins aanwezig om naast de zorgverlening voor de steeds kwetsbaar wordende ouderen ook welzijnsactiviteiten te organiseren. Tevens waren onder andere de kerken, de fysiotherapeut en de kapper vertegenwoordigd in het concept van Nij Ylostins. Vanaf 2013 zagen we echter de verhuurbaarheid teruglopen. Aspirant huurders haakten af vanwege de uitstraling van het gebouw: Te eel ejaarde huis , Donkere gangen , kleine 

o i ge  et sle hts ee  slaapka er…, ee  s huifdeur tusse  de slaapka er e  de oo ka er oogt erg als bejaarde o i g , als e erhuize  oet de o i g zorgges hikt zij  en dat is met deze plattegrond en kleine badkamer niet het geval  (en dan moeten we nog een keer verhuizen) kregen we onder andere als argumenten te horen. Door de afnemende populariteit liep de leegstand op tot gemiddeld 20% in de laatste jaren. De gemeente kreeg in die periode ook de eerste WMO-aanvragen van bewoners om de badkamers aan te passen. Dit is eenmalig voor één van de appartementen gehonoreerd.  
Het huidige Nij Ylostins beschikt over 55 seniorenwoningen en 4 ruimten waarvan twee in gebruik zijn gegeven aan Perron 2 (activiteiten voor inwoners uit IJlst en de bewoners uit NY) en de fysiotherapeut. Deze twee partijen mogen nu voor een vriendenprijs gebruik maken van deze ruimten omdat ze van toegevoegde waarde zijn voor de wijk. Binnen de huidige wet- en regelgeving mag Elkien in nieuwe 
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situaties geen subsidie meer geven aan derden. Er zal dan een reguliere commerciële huur betaald moeten worden wat vermoedelijk zonder sponsoring, door welzijnsorganisaties niet kan worden opgebracht. In 2018 hebben wij de huur voor Perron 2 om die reden nog verder verlaagd. De andere twee ruimten staan leeg en worden incidenteel gebruikt voor bloedprikken en biljarten. Commerciële huurders hebben zich tot nu toe niet gemeld. 
Patyna heeft in 2014, om aan te sluiten bij de gewijzigde wet- en regelgeving en om het concept nieuw leven in te blazen, geld geïnvesteerd in de algemene ruimte die daarna Grand café met bibliotheekfunctie werd. Tegelijkertijd kon Patyna in NY een permanent steunpunt huisvesten. De ruimte werd vanaf eind 2014 vooral gebruikt als gemeenschappelijke ruimte voor diverse activiteiten en als ontmoetingsruimte/eetzaal. Dankzij deze investering was het voor Patyna mogelijk continu aanwezig te zijn en tot voor kort 24-uurs zorg te verlenen in NY. In de laatste periode zelfs in een situatie, die eigenlijk niet verantwoord is/was. Deze situatie is ontstaan omdat we de kwetsbare bewoners zo lang mogelijk wilden behoeden voor een verhuizing. Ondanks het feit dat door het Grand café de leefbaarheid wel is verbeterd heeft het niet geresulteerd in een afname van de leegstand.   
Elkien beraadt zich al tenminste vanaf 2014 wat te doen met het gebouw. Onderdelen van het gebouw waren inmiddels op het punt gekomen dat ze aan vervanging toe zijn, een moment voor Elkien om een goede keuze te maken over de toekomst van NY. Het zou immers zonde zijn kosten te maken voor onderhoud als een scenario van sloop met vervangende nieuwbouw ook als scenario zou worden onderzocht.  
Tevens is Elkien al vanaf 2016 met de gemeente SWF in gesprek over de visie op wonen, zorg en welzijn in IJlst. Hiervoor zijn destijds door Elkien en Patyna, op verzoek van de gemeente, inwonerbijeenkomsten georganiseerd waar de gemeente ook van de partij was. Mede door de plotselinge ontwikkelingen in het oude gemeentehuis in IJlst is deze visie onontbeerlijk omdat er ineens veel potentiële ontwikkelingen op IJlst afkomen en dit een mooie kans bood om met elkaar de goede dingen voor IJlst te doen. Helaas is de visie van de gemeente op IJlst tot op heden nog steeds onbekend. 
Demografische ontwikkelingen, nieuwe Woningwet, Scheiden wonen & zorg  We constateren dat er veel is veranderd sinds 2015. In de wet- en regelgeving voor de corporaties, gemeenten en zorginstellingen. Daarnaast voltrekt zich demografisch een beweging van vergrijzing en ontgroening in heel SWF. Alle veranderingen zijn van invloed op elkaar en maakt dat er andere keuzes moeten worden gemaakt dan in het verleden. Intensievere samenwerkingsverbanden zijn nodig om dat wat voorheen vanzelfsprekend was, nog enigszins met elkaar voor elkaar te krijgen. Hier moeten gemeenten, corporaties en zorgpartijen aan wennen maar ook burgers weten niet anders dan dat deze partijen het wel oplossen. Dat is niet langer vanzelfsprekend. Hierna een korte blik op de demografische ontwikkelingen en de veranderde wet- en regelgeving vanaf 2015. 
Demografie: Wonen voor ouderen in IJlst In verband met de herontwikkeling van Nij Ylostins in IJlst is gekeken naar de behoefte aan specifieke woonvormen voor ouderen. Als we kijken naar de huidige locatie, doelgroep en ontwikkelingsmogelijkheden dan kwalificeert deze zich met name voor ouderen boven 75 jaar. Aan de hand van de prognoses van ABF (Fortuna 2018) voor extramuraal wonen is gekeken naar de vraagontwikkeling (aantallen huishoudens 2019 – 2030 – 2040). 
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 De behoefte aan nultredenwoningen is het grootst in de koopsector. Elkien richt zich op de huursector tot de aftoppingsgrens. Het blijkt dat de vraag in dat segment beperkt is.  

 
Net als bij nultredenwoningen is de behoefte aan aangepaste woningen het grootst in de koopsector. Elkien richt zich op de huursector tot de 1ste aftoppingsgrens. De vraag in dat segment is beperk.  
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De vraag in de sociale huursector concentreert zich vooral op vraag naar geclusterd wonen. Een concept dat aansluit bij de huidige situatie in Nij Ylostins. Het is niet verstandig om voor die locatie in te zetten op duurdere huur. 
Wat dus resteert is geclusterd wonen voor de doelgroep van 75+ tot de hoge aftoppingsgrens. Vanuit woningmarktprognoses is de potentie rond de 30 en 50 huishoudens. Een deel daarvan zal in de praktijk ingevuld worden door ouderen met een hogere zorgvraag (locatie van Patyna) of een oriëntatie op andere segmenten of andere woonplaatsen. Vanwege de toewijzingsnormen die gelden vanaf 2015, richt Elkien zich met name op seniorenwoningen met een huurprijs tot de 1ste aftoppingsgrens. Aanvulling van  duurdere (senioren)woningen (> 1ste aftoppingsgrens) in het oude gemeentehuis zou een mooie aanvulling kunnen zijn aan het huurwoningbestand in de stad. Elkien kiest voor een invulling van circa 30 nieuwbouw seniorenwoningen als potentieel tot 2040. Patyna vult het bestand aan met 32 eenheden voor dementerende/mensen met een zware zorgbehoefte, die niet zelfstandig kunnen wonen. Het segment voor de duurdere huur in het gemeentehuis kan hierbij aansluiten. Hiermee zal naar verwachting ruimschoots aan de vraag kunnen worden voldaan.  
Gewijzigde wet- en regelgeving 
Het concept van beschut wonen met zorg en welzijn zoals dat in NY is georganiseerd, past heel goed bij de in 2015 gewijzigde wetgeving dat gericht is op de scheiding tussen wonen en zorg. Vanaf dat moment krijgen jaarlijks steeds minder van onze huurders (maar ook van de overige doelgroepen) toegang tot intramurale zorg, dit wordt extramuralisatie genoemd. Inmiddels zijn de mensen met een vroegere indicatie 1 t/m 3 al geëxtramuraliseerd. Anno 2020 staan we aan de vooravond van de overgang naar de extramuralisering van Zorgzwaartepakket (zzp) 4. Dit zijn mensen met beginnende dementie die behoefte hebben aan een heldere dagstructuur en die geholpen moeten worden met het huishouden en de persoonlijke verzorging. Deze mensen kunnen thuis blijven wonen doordat er een partner of mantelzorger aanwezig is en gemiddeld  10,5 uur thuiszorg. Door deze extramuralisering is er een enorme toename gekomen in de vraag naar thuiszorg. Daarnaast is een geschikte woning ook steeds belangrijker om er lang te kunnen blijven wonen. Door de dubbele vergrijzing neemt ook de vraag naar intramurale zorg steeds verder toe. De vraag is inmiddels groter dan het aanbod. Er ontstaan mede daardoor allerlei tussenvormen van zorg op maat. Mensen krijgen zorg op basis van de thuissituatie, de mogelijkheden van de zorgverlener in de buurt, het budget en de persoonlijke wensen van de patiënt. Hierdoor is er niet langer een heel sterke scheiding tussen thuiszorg en intramurale zorg. Bij de gemeente wordt hierdoor  een steeds zwaarder beroep gedaan op de WMO. Om op deze veranderingen in te kunnen spelen is ook een goed georganiseerde zorg-infrastructuur onontbeerlijk. 
In IJlst dreigt op dit moment de zorg-infrastructuur grotendeels te verdwijnen. Patyna leverde tot voor kort, zo goed en zo kwaad als het ging, nog intensieve 24-uur zorg in Nij Ylostins. Er was, toen er nog voldoende bewoners in NY waren, een zorgpunt ingericht waardoor ook in de omgeving de thuiszorg geregeld kon worden. Daarnaast levert ook de regionale thuiszorgorganisatie Thuiszorg SudWestFryslan zorg in de stad. De woningen van NY zijn echter niet ingericht om intensieve zorg te verlenen. Daar komt bij dat er in een groot deel van het gebouw de brandveiligheid voor de kwetsbare bewoners niet langer kon worden gegarandeerd. Hierdoor heeft Patyna een aantal huurders inmiddels overgeplaatst naar een setting waar de zorg 24 uur aanwezig is. Op dit moment wordt er nog wel (grotendeels op kosten van Patyna) wekelijks activiteitenbegeleiding aangeboden voor de nog aanwezige bewoners van NY. Dit komt te  vervallen als het aantal senioren nog verder terugloopt of de monumentenstatus een feit is. 
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Tevens is in de nieuwe woningwet van 2015 opgenomen dat corporaties zich moeten bezighouden met 
hu  ore usi ess, het huis este  a  e se  et ee  s alle eurs . Dat houdt i  dat e niet langer de kosten mogen dragen voor ontmoetingsruimten, welzijnsactiviteiten, restaurants en andere gemeenschappelijke ruimten als daar geen inkomsten tegenover staan. Dit aangevuld met de krappe kas van gemeenten en vergelijkbare regels voor zorgpartijen, maakt dat er geen partijen meer zijn die zelf 
ku e  zorge  oor de extra s te  ehoe e a  elzij  e  zorg. Ter ijl orporaties, ge ee te  e  zorgpartijen het belang hiervan wel onderkennen. De enige mogelijkheid om een concept toekomstbestendig en betaalbaar te maken, is als een aantal solide partijen de handen ineen slaat (gemeente, zorgpartij en corporatie). Daarnaast zijn zowel middelen als inzet van mankracht nodig van bijvoorbeeld vrijwilligers en ondernemers uit de stad noodzakelijk. Een multifunctionele zorg welzijnsvoorziening kan 4 segmenten bedienen, 30 sociale huur, 32 zwaardere zorg, de geliberaliseerde woningen in het voormalige gemeentehuis en de burgers in de stad, die langer thuis moeten blijven wonen.  
Met deze wijzigingen in de wet- en regelgeving en het beeld van de toekomstige ontwikkelingen willen we een beeld geven van de uitdagingen, die we moeten trotseren in IJlst om de zorginfrastructuur veilig te kunnen stellen en een mogelijkheid te creëren welzijn te organiseren. Om te onderzoeken in hoeverre NY zou kunnen voorzien in dit concept heeft Elkien in 2016 een onderzoek laten uitvoeren ten behoeve van renovatie van het complex door architectenbureau Wijbenga. 
Het scenario renovatie 
De opdracht aan Wijbenga architecten was om met respect voor het concept maar in het achterhoofd de wensen van de moderne senior, de mogelijkheden om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, het gebouw te upgraden en moderniseren. Energiezuinigheid is daarbij voor Elkien een groot speerpunt omdat dit een rechtstreeks verband heeft met de woonlasten voor onze doelgroep en de afspraak die we hebben gemaakt met de overheid (2050 CO2 neutraal). Voor de gemeente SWF ligt de duurzaamheidsambitie zelfs nog hoger.  
Opdracht Wijbenga 
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Het onderzoek van Wijbenga zag er mooi uit maar resulteert in een sub-optimaal woonconcept met onvoldoende potentie voor zorg en welzijn. De plattegronden zijn aangepast (zie afbeelding) maar nog steeds klein en niet geschikt voor intensieve zorg. De gangen zijn lichter en kleurrijk waardoor het aantrekkelijker oogt, maar de kosten hiervan zijn hoog en de servicekosten van de huurders gaan 
iet/ au elijks o laag ( u €  /maand voor alleen de algemene ruimten). Daarnaast zijn de gangen nog steeds niet optimaal voor scoot-mobiels en fietsen. De slaapkamers zijn gesitueerd in de woonkamer en hebben, om daglichttoetreding te organiseren, een lichtkoepel op het dak. Omdat een deel van het gebouw hoogbouw betreft, kunnen niet alle plattegronden optimaal worden aangepast omdat er geen mogelijkheid is voor daglichttoetreding. Uiteindelijk blijft het een oud gebouw in een nieuw jasje.  

Elkien staat niet achter het woonproduct omdat de woningen nog steeds klein zijn en niet voldoen aan de behoefte van de moderne senioren. De dure algemene ruimten blijven in stand. Hierdoor gaat een substantieel deel van het inkomen van onze huurders naar onderhoud en verwarming van de algemene ruimten in plaats van naar een kwalitatief betere woning. Als er geen intensieve zorg verleend kan worden wordt de kans klein dat het grand café in stand gehouden wordt omdat daar geen middelen meer voor zijn.  Tevens vormt het grote aantal (typische) senioren woningen een risico voor toekomstige leegstand. Elkien ziet dit als een groot risico gezien de demografische ontwikkelingen en de ervaringen met de verhuurbaarheid van de laatste jaren.  

 

Uitgewerkte plattegronden Wijbenga 
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We hebben nog met Wijbenga Architecten gesproken over het samenvoegen van appartementen, zoals ook door Hûs en Hiem als oplossing werd voorgesteld. De plattegronden worden hiermee aantrekkelijker maar de woningen niet langer geschikt voor onze doelgroep. De huidige woningen hebben een oppervlakte van ca. 60m2. Naast de hoge kosten voor de technische aanpassingen worden de woningen ongeschikt voor onze doelgroep en zullen de kosten voor het gebruik van de algemene ruimten over nog minder huurders moeten worden verdisconteerd (waardoor de huurprijs hoger wordt). Tevens is het praktisch onmogelijk om een volwaardig zorgconcept in te richten als er niet voldoende woningen/huishoudens zijn met behoefte aan 24-uurszorg. Deze 24-uurs zorg is een basis voor een volwaardige zorg-infrastructuur en is één van de solide dragers in het creëren van een multifunctionele voorziening voor de hele stad. 
De slotsom is: Het ontwerp van Wijbenga is voor ons niet haalbaar gezien het te beperkte toekomstperspectief. Daarnaast moet de impact van renovatie op de huidige bewoners niet worden onderschat.  
Het vernieuwde woonproduct betekent voor IJlst dat er geen toekomstbestendig concept met voldoende capaciteit voor wonen, zorg en welzijn ontstaat. Het is waarschijnlijk dat onze doelgroep in IJlst (en eigenlijk de gehele stad) in de toekomst geen intensieve zorg in de stad kan krijgen. Demente ouderen worden ondergebracht in voorzieningen buiten IJlst. Twee van de drie belangrijke partijen, die de intentie hebben om een ontmoetingsruimte te realiseren, vallen af. De gemeente moet dan op zoek naar andere partijen indien deze voorziening er toch moet komen. 
Op basis van deze onderzoeken en ontwikkelingen werd eind 2016 door de directie van Elkien besloten om toestemming te geven voor de sloop van het gebouw en samen met Patyna te onderzoeken waar een toekomstbestendige ontwikkeling in een concept van scheiden van wonen en zorg in IJlst aan moet voldoen. Vanaf dat moment zijn wij met bewoners, inwoners, belanghebbenden uit de stad en zijn Elkien en Patyna door de gemeente SWF gevraagd om met de stad in gesprek te gaan om tot een gedragen toekomstbestendig plan te komen.  
Op zoek naar partnership om beschut wonen, zorg en welzijn voor elkaar te krijgen 
Het voorgestelde nieuwbouwplan van Patyna en Elkien sluit, ondanks dat het uitgaat van sloop van het gebouw, aan bij het gedachtengoed van het originele Nij Ylostins, maar dan in een versie 2.0. In die zin denken wij dat het aansluit bij de wens van Hûs en Hiem om het gedachtengoed van de dorpse structuur met respect voor de menselijke maat in stand te houden. Het plan is gestoeld op een concept van beschut wonen. Er ontstaat door de hofjesstructuur een veilige omgeving waar men oog heeft voor elkaar. De binnentuin nodigt uit om elkaar te ontmoeten maar ook om met mooi weer naar buiten te gaan. De zelfstandige woningen moeten zorgen voor een stevige basis waar de gezonde senior ook graag naar toe wil, dus niet alleen als er al een zorgvraag is. In de toekomst zouden er, net als in Nij Ylostins ook andere doelgroepen gehuisvest kunnen worden als de zorgvraag verder terugloopt of indien er een maatschappelijke behoefte is hier een andere invulling aan te geven. Verder is het doel om te voorzien in een ontmoetingsruimte waar dagbesteding én, zoals dat in het Fries genoemd word ferdivedaasje  georga iseerd kan worden. Wellicht is het zelfs mogelijk om met de stad iets in de gezamenlijke tuin te organiseren. Wij hopen dan ook dat onder regie van de gemeente andere partijen, zoals de kerk met haar vrijwilligers, de fysiotherapeut, de kapper, de pedicure en andere ondernemers en welzijnsorganisaties mee willen werken aan de toekomstige invulling. 
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Patyna is bereid 30-32 woningen (eenheden) te (laten) bouwen voor mensen die een beroep moeten doen op de zware intramurale zorg. Het gaat dan vooral om dementerenden en mensen met somatische/psychische aandoeningen, die niet langer thuis kunnen wonen en onder begeleiding met 24-uurs zorg bij Patyna een plek krijgen in IJlst. Het mooie is dat hier niet alleen mensen vanuit de sociale doelgroep terecht kunnen, maar alle mensen die er een beroep op moeten doen. Door dit concept wordt het mogelijk om lokaal dagbesteding te organiseren voor de bewoners in en rondom IJlst.  
Elkien is bereid om 30 sociale (senioren)woningen te bouwen in een flexibel concept in hofjesstructuur. Hiermee voorzien we in de vraag naar geschikte woningen waar mensen echt oud kunnen worden zodat ze niet nog op latere leeftijd moeten verhuizen naar een andere kern maar in IJlst kunnen blijven in de buurt van hun sociale structuur en eventueel partner. Elkien komt hiermee op voor de 400 andere huurders van een sociale huurwoning uit IJlst, die ook vergrijzen en straks een beroep moeten doen op de zorg in en om IJlst. Deze 30 woningen gecombineerd met 32 eenheden van Patyna voorzien in de vraag naar zorggeschikt wonen in IJlst en omstreken. Door de realisatie van een de combinatie seniorenwoningen en intramurale wooneenheden en dagbesteding kunnen bijvoorbeeld echtparen waar van één van de echtelieden veel zorg nodig heeft eerst nog thuis blijven wonen omdat er dagbesteding-dagstructuur in de nabijheid aanwezig is. Mocht dat niet meer voldoende zijn dan is plaatsing in een intramurale wooneenheid mogelijk. Het voordeel is dat echtparen dicht bij elkaar kunnen blijven wonen en niet de één in IJlst en de ander in Sneek. 
 
De 30 hofjeswoningen zijn flexibel inzetbaar waardoor ze in een later stadium, wanneer de vraag naar seniorenwoningen wellicht verder afneemt, of omdat er vraag is naar een gemêleerder bewonersbestand, ook aan andere huishoudens te verhuren zijn. Dit is de noodzakelijke flexibiliteit waar toe we door het steeds wijzigende overheidsbeleid worden gedwongen. Dat geldt ook voor zorgpartijen. 
Het concept kan nog sterker worden indien er ook aangehaakt wordt met de plannen van het gemeentehuis.  Bijvoorbeeld zorggeschikte huurwoningen voor senioren in het duurdere segment. 
Cultuurhistorische waarde 
Volgens de erfgoedverordening van de gemeente is de cultuurhistorische waarde van NY relevant. Daarover is het volgende opgenomen in de verordening: 
"Bij de afwegingen voor het aanwijzen van een gemeentelijk monument zal het College naast het cultuurhistorisch belang onder meer het volkshuisvestingsbelang en het financiële belang van de eigenaar mee moeten nemen bij de belangenafweging."  
Hierover hebben wij de volgende inhoudelijke reactie: 
Uit de aanvraag volgt dat het belang van het aanvragen het behoud van het pand is, opdat de huidige groep bewoners er zou kunnen blijven wonen. Naar de mening van Elkien is dat echter geen toetsingskader voor een aanvraag van een gemeentelijk monument. Daarnaast wordt in de aanvraag aangegeven dat gebouwd is volgens de zogenaamde "kashbah-gedachte", waarbij ook verwezen wordt naar de documentatie, die vindbaar is op de website www.experimentelewoningbouw.nl. Uit die documentatie blijkt dat bij de bouw van Nij Ylostins een multifunctionele opzet is gekozen, die ook blijkt uit de bewoning, niet uitsluitend door senioren, maar ook door andere kleine gezinnen. Er hebben 
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echter in NY nooit gezinnen gewoond, daarvoor is het gebouw niet geschikt. Het gebouw wordt dus al geruime tijd niet meer gebruikt conform de oorspronkelijke gedachte, zoals die kenbaar is gemaakt in de aanvraag.  
Kijkend naar de aanvraag dan blijkt dat de onderbouwing voor de ruimtelijke waarde, niet uniek is voor het complex. Ook de nieuwbouwplannen voor Nij Ylostins voldoen aan de kwalificatie, die onder het kopje ruimtelijke waarde  staan. Onder de cultuurhistorische waarde wordt niets over Nij Ylostins zelf gezegd, maar iets over IJlst. Hetgeen vermeld is onder de architectuurhistorische waarde is, gelet op het voorgaande achterhaald.  
Wat onder de erfgoedwaarde wordt vermeld, blijkt dat er ook op nog minimaal 64 andere plekken soortgelijke woningbouw is gerealiseerd waardoor het complex niet die uniciteit heeft die men stelt. Uit de stedenbouwkundige en ensemblewaarde blijkt ook niets van de noodzaak van behoud van Nij Ylostins zoals dat nu is gerealiseerd. Men is bang dat er iets wordt teruggebouwd met het stempel dertien in een dozijn. Dat is niet het toetsingskader voor een aanwijzing als gemeentelijk monument. Desalniettemin is er in 2016 een onderzoek uitgevoerd, gericht op de toekomst van Nij Ylostins. 
Hoe verder bij een aanwijzing tot monument 
Indien het huidige gebouw monumentaal wordt, zal Elkien op zoek gaan naar een partij die binnen de gestelde kaders van de gemeente invulling wil gaan geven aan het complex. Het is zeer waarschijnlijk dat door de beperkende eisen de waarde van het gebouw minder is dan zonder deze beperking. Elkien gaat er dan mee aan de slag om deze kosten door de gemeente te laten compenseren ten gunste van de volkshuisvestelijke opgave van Elkien in de rest van de gemeente.  
Elkien heeft de taak om verantwoordelijk om te gaan met maatschappelijke middelen, die aangewend dienen te worden voor huisvesting voor de doelgroep die daar niet toe in staat is. 
Verder is Elkien benieuwd naar de visie van de gemeente op de mogelijkheden, die de gemeente voor een monumentaal pand van deze omvang in IJlst ziet en in hoeverre er is nagedacht over de toekomstbestendigheid van deze alternatieve invulling. Zo zijn er nu partijen, die met enthousiasme hun ideeën opperen, maar die geen middelen hebben of de garantie kunnen geven voor een langdurige en toekomstbestendige invulling die past bij de ontwikkelingen binnen IJst.  
In onze optiek voor IJlst gaat een kostbare zorg- en welzijnsstructuur verloren voor meerdere doelgroepen. Dit is vooral voor de 400 huurders van Elkien spijtig als er vervolgens niets overblijft aan woningen voor senioren en mensen met de behoefte aan zorg, die maar weinig inkomen hebben en natuurlijk geldt dit ook als verlies voor de gehele stad. De enorme investering die nodig is om het pand te verduurzamen en aantrekkelijk te maken, straks ook nog binnen de kaders van het monument, zal vermoedelijk resulteren in een andere toekomstige doelgroep. Een belegger zal rendement willen maken op zijn investering en niet zoals wij, accepteren dat we een groot deel van de investering afboeken en een huurprijs hanteren die betaalbaar is voor een doelgroep die voor deze investeerder niet interessant is. We willen aan de gemeente vragen dit in haar overwegingen mee te nemen, temeer omdat in de toekomst de kosten voor de WMO zullen oplopen voor deze doelgroep. 
Samengevat: Jaarlijks renoveert Elkien honderden woningen. Daarbij zetten we in op energiezuinige, toekomstbestendige en betaalbare woningen, die door onze huurders worden gewaardeerd. Omdat we de huren laag houden en de lat hoog leggen verdienen wij over het algemeen deze kosten nooit 
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helemaal terug. Dit zien wij als onderdeel van ons bestaansrecht. Dit betekent echter niet dat we niet kritisch zijn in onze overwegingen. Wij voelen ons als goed rentmeester verantwoordelijk om effectief bij te dragen aan volkshuisvesting. We willen de goede dingen doen voor nu maar ook voor de toekomst. Omdat wij ons geld maar één keer kunnen uitgeven kijken we bij onze afwegingen vooral naar de maatschappelijke bijdrage die wordt geleverd. 
De beoordeling van het gebouw van Nij Ylostins op zijn monumentale waarde is vooral gericht op de technische en architectonische elementen, die in onze afwegingen zwaar meewegen om juist te opteren voor sloop. Elkien wil op verantwoorde wijze haar middelen inzetten voor de volkshuisvesting. Daarbij kijken we naar de effectiviteit van onze investeringen. Renovatie van Nij Ylostins past daar in onze overtuiging niet bij. Ook vinden wij het van belang dat niet alleen naar de stenen wordt gekeken, maar juist naar de bredere context, de toenemende behoefte aan zorg, de vraag naar een toekomstbestendige solide zorg/welzijnsstructuur. In die zin vinden wij het belangrijker dat de gemeente in haar afwegingen kijkt naar de belangen van IJlst dan naar de belangen van ons als eigenaar van het vastgoed. Wij zijn een maatschappelijke onderneming, die het belang van mensen met een smalle beurs moet vertegenwoordigen. Wij richten ons in eerste instantie vooral op hun belang nu en in de toekomst maar zien in het geboden concept ook een winsituatie voor de rest van de stad, die er in de oude situatie niet is. Daarom zijn wij zo gemotiveerd het nieuwbouwplan met de gemeente, de stad en alle potentiele belanghebbers te delen. 
    Aandacht voor de huidige bewoners Tot slot willen wij aandacht vragen voor de huidige bewoners van Nij Ylostins. Renovatie van het pand zal voor hen weinig voordeel opleveren terwijl dit wel het argument was voor de actiegroep om in actie te komen. Heel IJlst is uitgelopen om met een menselijke krans om het gebouw te laten zien dat de stad het niet acceptabel vindt dat mensen op deze leeftijd nog moeten worden verhuisd naar Sneek, Bolsward, Heeg of Blauwhuis. Elkien heeft een oplossing gevonden om dit te voorkomen door gefaseerd nieuw te bouwen. Na gesprekken met de bewoners horen wij inmiddels van de meerderheid dat ze voorstander zijn van de nieuwbouw en dat ze graag zo snel mogelijk verder willen. Uit reacties van de bewoners richting de gemeente kan deze tendens ook worden gezien. Indien de gemeente toch kiest voor een monumentenstatus, blijft de onzekerheid van de bewoners nog veel langer en zal het aandeel niet-senioren steeds verder toenemen door de aanwas van de tijdelijke Carex-bewoners. Patyna heeft al aangegeven dat op dat moment zij ook niet langer de activiteitenbegeleiding zal verzorgen omdat ze daar nu al geld op toe moeten leggen. De e se  etale  € 5 per maand voor een medewerker die wekelijks 4 uur begeleiding verzorgd in het grand café. 
In onderstaand schema staat nog eens op een rij wat de consequenties voor de bewoners van NY zijn de 3 mogelijke varianten waarbij variant 2 niet door Elkien zal worden uitgevoerd. 
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Kenmerken van de huidige woningen 
Positief Negatief 
 Grand café is voor huidige bewoners een fijne plek voor ontmoeting en activiteiten 
 Het complex staat in een mooi groene omgeving 
 Huidige bewoners vinden de overdekte gangen prettig omdat ze alles onder een dak hebben 
 Huurders ontmoeten elkaar op de gangen die hiermee ook een sociaal aspect hebben  

 Onaantrekkelijke plattegrond (slaapkamer met schuifdeur, kleine badkamer, weinig m2) 
 Niet zorggeschikt  
 Dure donkere gangen (schoonmaak en energie) 
 Niet energiezuinig; hoge stookkosten 
 Hoge servicekosten 
 Niet aantrekkelijk voor moderne senior; bejaardenhuisgevoel (oorzaak leegstand) 
 Zorgpartij trekt zich terug vanwege beperkte mogelijkheden om zorg te verlenen en daardoor teruggelopen vraag. 
 Aanwezige derden huren voor vriendenprijs 
 Invulling welzijn staat op de tocht doordat de zorgpartij zich terugtrekt 
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 De entree is onaantrekkelijk en niet uitnodigend   
Kenmerken Nij Ylostins in een nieuw jasje volgens plan Wijbenga 
Positief Negatief 
 Plattegronden worden iets verbeterd door de aanpassingen (badkamer is groter) 
 Gangen worden lichter en vriendelijker 
 De entree wordt licht en uitnodigend 
 Openslaande deuren naar de tuin 
 Energiezuinigheid gaat vooruit door nieuwe puien met dubbel glas 
 Het past binnen de monumentenstatus  

 Platte gronden zijn ondanks verbetering nog steeds niet geschikt voor zwaardere zorg 
 Gangen zijn niet geschikt om mensen met dementie in onder te brengen 
 De servicekosten blijven hoog doordat de gangen intact blijven 
 Het is onzeker of de moderne senior lichtere gangen en iets aangepaste plattegrond genoeg waardeert om toch naar NY te gaan. Het blijft oud gebouw in een nieuw jasje. Gebouw zal niet nog 40 jaar meegaan. 
 Patyna geeft aan alleen thuiszorg te kunnen bieden in het concept terwijl NY in een nieuw jasje terwijl het zou moeten kunnen voorzien in het langer thuis blijven wonen (bijna tot het eind). In NY in nieuw jasje moet bij een sterk toenemende zorgvraag de bewoner uiteindelijk toch nog een keer verhuizen (dan buiten de stad). 
 Het vergt een grote investering die niet leidt tot een optimaal toekomstbestendig product. 
 Mensen die graag nieuwbouw willen worden teleurgesteld. Kenmerken Nij Ylosins 2.0 (nieuwbouw) 

Positief Negatief 
 Het concept is volledig gericht op de huidige en toekomstige behoefte van IJlst (incl. zorg en welzijn). 
 De woningen zijn modern, comfortabel en duurzaam (heel energiezuinig). 
 Het concept past in het gedachtengoed van Hûs en Hiem (ontmoeten, menselijke maat, dorpse setting, toekomstige mogelijkheid voor huisvesting andere doelgroepen indien gewenst). 
 De woningen zijn ondanks hoge kwaliteit betaalbaar (max. 1ste aftoppingsgrens). 
 De woningen van Elkien zijn geschikt voor reguliere bewoning (flexibel) 

 De inwoners van IJlst die de monumentale waarde van NY erg waarderen worden teleurgesteld. 
 Er zijn geen overdekte gangen meer om comfortabel en droog naar de ontmoetingsruimte te lopen. 
 De ontmoetingsruimte is op het terrein maar niet in het gebouw. 
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 Bewoners kunnen bij slechter wordende gezondheid op het perceel blijven nabij hun partner/sociale structuur. 
 Ook bewoners uit IJlst die niet tot de sociale doelgroep behoren kunnen gebruik maken van de faciliteiten van Patyna. 
 De woningen blijven in een mooie groene setting 
 Er is ruimte voor ontmoeting en activiteiten in de binnentuin. Het groen van het perceel wordt beter benut. 
 Er ontstaat door de combinatie van diensten financiële ruimte waardoor er meer mogelijk is. Bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte, dagbesteding maar ook andere activiteiten van ondernemers en/of welzijnsorganisaties. 
 Er is geen sprake meer van hoge servicekosten door de lange gangen. 
 Ook voor vitale senioren is NY 2.0 een aantrekkelijke plek om te wonen. 
 Er zijn voor de sociale doelgroep zorggeschikte woningen beschikbaar in IJlst, ook in de toekomst. 
 Een groot deel van de IJlstenaren die voorstander is van de nieuwbouw is blij.  
 


