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Beantwoording van de vragen:

1. Was de verkoopprijs van de grond voor 100 gulden per vierkante meter in 1976
marktconform?
De prijs waarvoor de grond in 1976 door de gemeente aan Stichting Hofpoort Ziekenhuis is
verkocht is dezelfde prijs per m2 als dat de gemeente aan Hofpoort heeft betaald voor de locatie
aan de Cort van der Lindenstraat. Daarbij was ook de afspraak opgenomen dat Hofpoort nog
diverse werkzaamheden in het gebied moest uitvoeren. Voorafgaand aan de besluitvorming door
de gemeenteraad inzake de verkoop (26 augustus 1976) is destijds in de commissie van 9
augustus 1976 expliciet over de grondprijs gesproken. Uit de toelichting die toen is gegeven blijkt
dat de grondprijs destijds is gebaseerd op de exploitatie-opzet en als een reële prijs kan worden
gezien.
2. Welke afspraken zijn gemaakt bij de verkoop van grond door gemeente Woerden aan
Stichting Hofpoort met betrekking tot het gebruik van de grond in de toekomst? Was er
een beding opgenomen in de verkoopakte dat waarborgt dat de grond bij een fusie of
toekomstige verkoop uitsluitend voor de Woerdense (ziekenhuis)zorg bestemd is en niet
voor andere doeleinden? Zo nee, waarom niet? De stichting Hofpoort was ontstaan uit
een fusie van twee ziekenhuizen. Was een toekomstige fusie bij de verkoop uitgesloten?
De akte uit 1976 voorziet niet in een afspraak dat in geval van fusie of verkoop de grond bestemd
moet zijn voor de Woerdense (ziekenhuis)zorg.
3. Hoe waarborgt het college dat grond welke thans zorg of andere maatschappelijke waarde
herbergt later een andere bestemming krijgt door verkoop of fusie? Wordt bij verkoop een
beding opgenomen dat die waarborg biedt? Zo nee, gaat de gemeente dat waarborgen?
In zijn algemeenheid krijgt grond geen andere bestemming door fusie of verkoop. De bestemming
kan alleen worden gewijzigd door een wijziging van het bestemmingsplan. Bij verkoop worden
hier geen privaatrechtelijke afspraken over gemaakt; de borging van de bestemming wordt
publiekrechtelijk geregeld via het bestemmingsplan.

Bijlagen: enkele foto’s uit het dossier 1976.
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