
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  16 september 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  H.J. Scholten 

Voor informatie:  René Janssen, concernstaf  

Onderwerp:  Woningbouwprogramma herstructurering 't Gijmink 

 

1. Aanleiding 

Door middel van de raadsmemo van 6 februari 2013 bent u geïnformeerd over het woning-

bouwprogramma  voor de fases 7 tot en met 10 van het project herstructurering ’t Gijmink. In 

deze memo is gemeld dat het aantal te bouwen woningen in die fases werd teruggebracht van 

201 naar 56 woningen. Tevens is medegedeeld dat ter vervanging van Huize Scherpenzeel en 

Huize ’t Vrijland een verzorgingshuis in ’t Gijmink werd ontwikkeld.  

De woningbouw in de fases 7 en 8 is inmiddels gerealiseerd. De bouw van het verzorgingshuis 

verkeert in een voorbereidend stadium.  

Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om de laatste twee fases 9 en 10 te reali-

seren. Daartoe heeft ook een herbeoordeling van het aantal te bouwen woningen in deze twee 

laatste fases plaatsgevonden.  

2. Inhoudelijke mededeling 

Op basis van de eerder genoemde raadsmemo waren 26 nieuwe woningen in de fases 9 en 

10 gepland.  

 

Uit een door Viverion uitgevoerde inventarisatie blijkt dat er op dit moment nog slechts 

8 gezinnen zijn die vallen onder het sociaal plan en die gebruik willen maken van een nieuwe 

woning in het herstructureringsgebied. Daarnaast is er behoefte aan 1 nieuwe woning die 

aangepast wordt voor een gehandicapt gezinslid. De totale behoefte is op dit moment dus 9 

woningen. 
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Ook is gekeken naar de mogelijke woningbehoefte voor niet Gijmink-bewoners. Viverion en 

gemeente hebben samen geconcludeerd dat, gelet op de ontwikkelingen op de woningmarkt, 

het niet verstandig is meer dan de eerdergenoemde 9 woningen in de fases 9 en 10 te 

bouwen.  

 

Het aantal van 9 nieuw te bouwen woningen heeft geleid tot een aanpassing van het eerder 

vastgestelde stedenbouwkundig plan voor de fases 9 en 10. Daar waar ten opzichte van het 

oorspronkelijke plan geen woningbouw wordt gerealiseerd, wordt door en voor rekening van 

Viverion tijdelijk groen gerealiseerd. Mocht op termijn de woningbehoefte wijzigen dan kan 

alsnog woningbouw op die locaties worden gerealiseerd. Het vastgestelde bestemmingsplan 

laat op die locaties beide functies toe.  

Voor de gemeente hebben de aanpassingen van het woningbouwprogramma en het steden-

bouwkundig plan geen nadelige financiële consequenties. 

 

Uiteraard staan wij er voor open om zodra de ontwikkelingen op de woningmarkt dat toelaten 

meer dan 9 woningen in ’t Gijmink te realiseren. Dit komt immers de leefbaarheid en de 

kwaliteit van ’t Gijmink ten goede en kan ook een bijdrage leveren aan het gebruik van de 

voorzieningen in Villa 70. 

Op dit moment denken wij daarbij bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een CPO-project. In 

afwijking van het gemeentelijk CPO-beleid wordt daarbij de doelgroep uitgebreid met de 

categorie jonge gezinnen. Daarnaast zullen wij in de komende woonvisie nadrukkelijk de 

koppeling tussen het woningbouwprogramma en het sociaal domein nader beschouwen, 

waarbij specifiek ingezoomd wordt op ‘t Gijmink. 

3. Conclusie 

Het aantal nieuw te bouwen woningen in de fases 9 en 10 wordt verlaagd van 26 naar 9 

woningen. De hierdoor vrijvallende woningbouwlocaties worden door en voor rekening van 

Viverion ingericht als tijdelijk groen.  

Op deze vrijvallende woningbouwlocaties kan afhankelijk van de ontwikkelingen op de 

woningbouwmarkt, bijvoorbeeld door middel van een CPO-project (ook voor jonge gezinnen), 

alsnog woningbouw worden gerealiseerd. Ook wordt in de komende woonvisie nadrukkelijk de 

koppeling tussen het woningbouwprogramma en het sociaal domein nader beschouwd, 

waarbij specifiek wordt ingezoomd op ‘t Gijmink. 

 

 


