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Aan de Raad, 

Met SDW (Stichting Dag- en Woonvoorziening) is in verband met de vestiging van een woonzorgcomplex 
verstandelijk gehandicapten overeenstemming bereikt over de verkoop van het object Zuidwal 2 te 
Steenbergen. 
De koopsom bedraagt C 499.200,- en koper koopt het object in de huidige staat en zorgt zelf voor de 
sloop. De koopsom is conform het grondbeleid vastgesteld op minimaal de taxatiewaarde. 
De gemeente zorgt voor de bestemmingsplanwijziging. 
Koper kan de koopovereenkomst tot uiterlijk 1 november 2014 ontbinden ingeval het plan niet haalbaar is 
inzake financiering en bodemverontreiniging cq asbestaanwezigheid. 

Ingeval de verkoop doorgaat bedraagt de verkoopopbrengst 6 499.200,- minus de te maken kosten 
wijziging bestemmingsplan ad. 0 10.000,- De boekwaarde bedraagt 0 280.975,- zodat de 
meeropbrengst ad. 6 208.225,-- aan de algemene reserve toegevoegd kan worden. 

Ingevolge de gemeentewet ex artikel 169 lid 4 dient dit voornemen tot verkoop gemeld te worden aan uw 
raad. U heeft de mogelijkheid tot het indienen van wensen en bedenkingen tot 10 oktober 2014. 

Achtergrond 

Stichting Dag- en Woonvoorziening (SDW) is al jaren bezig om te zoeken naar één centrale woon
zorgvoorziening in het centrum van Steenbergen. Nu is de huisvesting verdeeld over drie verschillende 
locaties in Steenbergen. Er zijn verschillende locaties in het centrumgebied bekeken en deze zijn 
uiteindelijk om moverende redenen niet doorgegaan. Vervolgens is SDW vanwege het ontbreken van een 
geschikte locatie in het centrum van Steenbergen ingegaan op een aanbod onzerzijds om een 
woonzorgvoorziening te bouwen in Buiten de Veste. Hiervoor is op d.d. 26 september 2013 een 
koopovereenkomst getekend. Op een gehouden inspraakavond over het bouwplan werd door 
omwonenden aangegeven dat er elders betere locaties waren voor de realisering van het 
woonzorgcomplex. Met SDW is daarom gekeken naar een alternatief. Deze bleek er als gevolg van de 
verplaatsing van de kinderopvangorganisatie gevestigd aan de Zuidwal 2 te zijn. SDW was zeer content 
met deze aangeboden locatie die vanwege zijn ligging in het centrum 100o7o voldeed aan de 
oorspronkelijke doelstelling van SDW, één centrale huisvestingslocatie voor de huisvesting van 
verstandelijk gehandicapten in het centrumgebied. 



Bijgevoegd vind u de vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de locatie. Binnen deze 
randvoorwaarden moet SDW zijn plannen verder ontwikkelen. 

Hoogachtend, 

de burgemeester, 
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