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Collegebesluit 

1. medewerking te verlenen aan het haalbaarheidsonderzoek en in te stemmen met de 
bijgevoegde intentieovereenkomst met stichting Patyna; 

2. een krediet van € 19.000,- beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke kosten tijdens het 
haalbaarheidsonderzoek en een grondcomplex te openen voor de administratie van deze kosten; 

3. de kosten zoals die voortvloeien uit het genoemde krediet, op grond van de 
intentieovereenkomst, in rekening te brengen bij stichting Patyna; 

4. de burgemeester te verzoeken volmacht te verlenen aan wethouder M. Rietman voor het 
ondertekenen van de overeenkomst; 

5. de raad hierover actief te informeren. 
 

Toelichting/achtergrond 

Zorgorganisatie Patyna is februari 2020 gestart met de nieuwbouw van het woon-zorgcomplex Finke 
te Koudum en in hetzelfde jaar zijn de eerste zorgwoningen gerealiseerd (zie onderstaande 
afbeelding). Hiervoor is destijds een omgevingsvergunning verleend en in 2019 een anterieure 
overeenkomst voor afgesloten.  
 

 



 

Al voor aanvang van de bouwwerkzaamheden kwam naar voren dat een gedeelte van het 
oorspronkelijke plan niet uitvoerbaar was. Dit heeft o.a. te maken met het terugtrekken van Talant 
(nu Alliade) die 24 appartementen voor cliënten met een verstandelijke beperking zou gaan huren 
van Patyna. Vanwege afnemende wachtlijsten zagen zij zich genoodzaakt om uit het project te 
stappen. Dit heeft vervolgens ook gevolgen gehad voor de overige plannen binnen het gebied 
(dagbesteding etc.). Oorspronkelijk bestond het plan uit: 

 appartementen voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ), somatiek en psychogeriatrie; 

 appartementen voor cliënten met een verstandelijke beperking; 

 zelfstandige woningen voor cliënten met een beginnende zorgvraag; 

 een gezondheidscentrum met restaurant, dagbesteding en overige funties; 
 
Van dit plan zijn alleen de woningen voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ), somatiek en 
psychogeriatrie gerealiseerd, zoals weergegeven op bovenstaande afbeelding. Daarnaast is Patyna 
aan het onderzoeken of er op het terrein een ruimte gerealiseerd kan worden waar bewoners en 
omgeving elkaar kunnen ontmoeten (hiervoor loopt een aparte procedure omdat dit buiten de 
realisatie van de woningen valt).  
 
Patyna heeft aangegeven graag een heroriëntatie voor de invulling van het overige deel van de 
kavel op te willen starten. Het ingediende plan bevat 24 woningen waarvan ten minste 14 
gerealiseerd worden voor de sociale huursector en die geschikt zijn voor zorg (beginnende 
zorgvraag).  
 
Indien het plan haalbaar blijkt te zijn, wil Patyna het project in de markt zetten zodat een 
projectontwikkelaar de verdere realisatie op zich kan nemen. Uiteindelijk sluit het college dan ook 
met de projectontwikkelaar een anterieure overeenkomst af voor deze ontwikkeling.  
 
Het college heeft op 15 november 2022 besloten in te stemmen met de intentieovereenkomst en 
het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet om de haalbaarheid van deze ontwikkeling te 
onderzoeken.  
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