
Voorzitter, leden van de commissie Welzijn 

 

Vandaag is een belangrijke dag voor stichting `t Oude Landt. 

Voor u ligt ter beoordeling de aanvraag gemeentegarantie die onze 

stichting heeft ingediend en waar het College van Burgemeester en 

Wethouders het voornemen hebben om deze aanvraag postitief te 

honoreren. 

De nieuwbouwplannen van stichting `t Oude Landt voor het nieuwe 

woonzorg complex passen binnen het landelijk en plaatselijk 

beleid met betrekking tot wonen en zorg en voorzien in het door 

de Rijksoverheid ingezette beleid om de scheiding tussen wonen en 

zorg uit te voeren. Onze stichting gaat 42 verpleeghuisplaatsen 

en 18 zelfstandige woonzorg eenheden realiseren. Deze 42 

verpleeghuisplaatsen heeft onze zorgpartner De Vierstroom als 

quotum vanuit het Rijk toegewezen gekregen voor de regio Woerden. 

Daarnaast  heeft De Vierstroom `t Oude Landt benoemd als 

speerpunt locatie.  

De bestaande 70 verzorgingsplaatsen komen te vervallen. Deze 

eenheden worden verbouwd tot ongeveer 50 zelfstandige woningen 

met zorgoptie en vallend binnen het sociale huurkarakter. Ook 

deze plannen zijn conform de ontwikkelingen op het gebied van 

wonen en zorg. 

Als bestuur kunnen wij ons indenken dat u vragen heeft met 

betrekking tot de aanvraag gemeentegarantie zoals deze wij hebben 

ingediend. Vragen met betrekking tot nauwkeurigheid van 

planontwikkeling, betrouwbaarheid van de stichting ` t Oude Landt 

en de noodzaak om deze garantie te verlenen. 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, wil ik graag een korte 

toelichting geven. 

In het voorjaar van 1595 werd in Woerden een stichting opgericht 

die een doelstelling kreeg tot opvang en verzorging van 

weeskinderen en bejaarden. De stichting kreeg de naam mee van 

Stichting Gereformeerd Wees- en Oude liedenhuis. 

Het is een stichting die tot op de dag van vandaag nog steeds 

bestaat en zeer actief is en nog steeds de bestuursleden levert 

voor het bestuur van stichting ’t Oude Landt. 

 

 

 

 



Op 25 maart 1957 werd vanuit de toenmalige locatie De 

Havenstraat, het initiatief genomen tot het realiseren van een 

nieuw bejaardencentrum. Op 31 mei 1961 opende dit 

bejaardencentrum aan de Oudelandseweg haar deuren en werden de 

eerste bewoners verwelkomd op het complex wat nu bekend staat als 

`t Oude Landt. 

 

Vanaf de bouw van het verzorgingshuis hebben wij een  

gemeentegarantie en nu is er dus sprake van een uitbreiding 

hierop. Hierbij hebben wij altijd conform de richtlijnen 

gehandeld. 

 

m.a.w. onze stichting kent dus een zeer lange historie en kan men 

gerust spreken van een betrouwbare partner. 

 

Medio 1995 is begonnen met de ontwikkeling van het masterplan 

voor het totale complex, hetgeen in nauw overleg met gemeenteraad 

en college heeft plaats gevonden. De eerste fase omvatte de sloop 

van de verouderde aanleunwoningen en om plaats te maken voor 

moderne woon-zorg appartementen. Deze nieuwbouw is tot nu toe in 

2 fasen opgeleverd, het eerste grote complex in het jaar 2001 en 

het tweede gedeelte in het najaar van 2011. 

 

De planontwikkeling die nu ter behandeling voor u ligt is 

ongeveer 4 jaar geleden van start gegaan. De eerste gesprekken 

met de gemeente Woerden dateren van het voorjaar 2012 en hadden 

een informerend karakter, omdat de planvorming nog niet 

definitief was. In juli 2012, dus nu bijna anderhalf jaar geleden 

hebben wij de aanvraag formeel ingediend. 

In 2013 hebben wij besprekingen gehad met de diverse 

beleidsmedewerkers van de afdelingen financiën en welzijn en 

hebben wij alle gevraagde documentatie en onderbouwingen 

aangeleverd. Tevens zijn er twee werkbezoeken op onze locatie 

geweest waarbij leden van het College en onze burgemeester 

aanwezig waren. 

 

U ziet een lange en gedegen voorbereiding van zowel stichting `t 

Oude Landt alsmede de gemeente Woerden. 

Wij hebben als bestuur in november van dit jaar het college van 

burgemeester en wethouders dringend verzocht om de aanvraag  

positief te beoordelen, omdat de uitvoering van de plannen 

stilstaan in afwachting van uw goedkeuring. 

 

 

 

 

 



We komen bij het Kernpunt van de materie. U zult zich wellicht 

afvragen, waarom dan nu deze haast. Dit heeft te maken met het 

feit dat per 1 januari 2015 de ontkoppeling wonen en zorg 

definitief is, de potentiele hypotheek verstrekkers wachten op 

goedkeuring gemeentegarantie en de bouw periode ongeveer 

anderhalf jaar in beslag zal nemen. En het bestuur moet 

tijdelijke maatregelen nemen om de transitie van verzorgingshuis 

naar verpleeghuis in goede banen te leiden, zonder dat de zorg 

gevaar loopt. 

 

Er is tevens een groot maatschappelijk belang verbonden aan deze 

goedkeuring. Op dit moment worden er door de overheid of 

zorgverzekeraars geen vergoedingen gegeven aan extra faciliteiten 

op het zorgcomplex die wij noodzakelijk achten en die de 

leefbaarheid vergroten. Dit houdt in dat gemeenschappelijke 

voorzieningen zoals een huiskamer, recreatieruimte, ruimten en 

middelen voor de gezondheidszorg betaad moeten worden uit de 

exploitatiegelden.  

Het verlenen van een gemeentegarantie betekend dat wij een veel 

lager rentepercentage berekend krijgen waardoor wij hieraan 

inhoud kunnen geven. In overleg met de gemeente Woerden is een 

versnelde aflossing ook bespreekbaar. 

Leden van de commissie,voorzitter dank voor uw aandacht en wij 

vertrouwen op een positief besluit. 

 

 

 

Stichting `t Oude Landt 

N.C. van der Steeg 

 

16 december 2013 

 

 


