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BIJLAGEN  - 
BETREFT  Antwoorden op schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO 

fractie CDA over verhuizing Boomberg 
 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 10 oktober 2019 heeft de fractie van het CDA vragen gesteld op basis van artikel 41 van het 

Reglement van Orde over de tijdelijke verhuizing van inwoners van de Boomberg naar een andere locatie.  

Hieronder treft u de vragen aan, voorzien van een antwoord. 

 

1. Is de wethouder op de hoogte gesteld van deze verhuizing? Zo ja, kunt u aangeven wanneer u hierover 

bent geïnformeerd?  

 

Al in 2018 is het college geïnformeerd over de verbouwing van de Boomberg.  De directeur van 

Hilverzorg heeft op 27 juni jl. aangegeven bij wethouder Walters dat er een kans was dat de 

verbouwing van de Boomberg mogelijk zo fors werd, dat een tijdelijke verhuizing nodig zou 

worden. 

Dit was in de oriënterende fase. Er was toen nog niets besloten. Wethouder Walters heeft toen 

meegedacht over mogelijk opties, die de nieuwe directeur van Hilverzorg zou kunnen verkennen, 

waaronder het Carolushuis. Dit is daarna verkend. In augustus 2019 heeft de directie van 

Hilverzorg besloten om de betrokken inwoners tijdens de verbouwing, tijdelijk te verhuizen naar 

de locatie Bosdrift 96 (Sint Carolus). Er is door de directie van HilverZorg toen contact gezocht 

met de brandweer en met de afdeling Publiekszaken van de gemeente Hilversum over de locatie 

Sint Carolus.  

 

2. Het is de bedoeling dat half december de verhuizing plaats zou moeten vinden. Het CDA Hilversum 

heeft poolshoogte genomen bij het Carolushuis en heeft kunnen zien dat er nog niet veel is ondernomen 

om het huis bewoonbaar te krijgen. De vraagt rijst hierbij of het tempo van verhuizen realistisch is. Kan de 

wethouder aangeven of het Carolushuis op dit moment aan de wettelijke eisen qua woonomgeving en qua 

brandveiligheid voldoet?  

 

Of de verhuisplanning realistisch is van HilverZorg kan door ons niet beoordeeld worden.  

Vanaf 25 oktober ligt de ontwerp-Omgevingsvergunning specifiek voor brandveilig gebruik ter 

inzage tot 5 december a.s.. Dat betekent dat er tot 5 december door een ieder zienswijzen 

ingebracht kunnen worden en dat er nog geen definitieve vergunning van kracht is. Afhankelijk 

van de mogelijke zienswijzen wordt na 5 december de definitieve Omgevingsvergunning 

afgegeven. 
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Habion en Hilverzorg hebben aangegeven dat indien door omstandigheden de geplande 

verhuizing in december geen doorgang kan vinden, de bewoners van De Boomberg langer kunnen 

blijven wonen op De Boomberg. HilverZorg en Habion hebben met elkaar afgesproken dat zij 

indien nodig t/m 31 januari kunnen blijven wonen op De Boomberg. HilverZorg heeft aangegeven 

dat zij zeer zorgvuldig omgaan met de kwetsbare groep inwoners die dit betreft. De bewoners, 

familieleden en de cliëntenraad zijn vanaf het begin actief betrokken bij de verbouwplannen van 

De Boomberg en worden ook actief betrokken bij het proces van de verhuizing. 

HilverZorg geeft aan dat zodra het St. Carolus straks is opgeknapt, iedereen van harte welkom is 

om te komen kijken. Ook de buurt en media krijgen gelegenheid om de locatie te bekijken. 

 

3. Heeft de gemeente vergunningen verleend voor deze verhuizing en zo ja welke vergunningen en 

wanneer zijn deze afgegeven? 

 

Zie antwoord op vraag 2 

 

4. Het is volgens onze berichten niet zeker of alle bewoners kunnen terugkeren naar de Boomberg. Dit 

roept vragen op over huisvesting na de periode van renovatie en dit geeft bij onzekerheid bij bewoners en 

familie. De vraag of bewoners terug kunnen keren is dus van essentieel belang. Is het college met het 

CDA van mening dat die duidelijkheid zo spoedig mogelijk moet worden gegeven en is het college al in 

gesprek met Habion of Hilverzorg om dit in het belang van de bewoners aan te kaarten?  

 

Habion en Hilverzorg hebben aangegeven dat in principe iedereen kan terugkeren. Per 

individuele bewoner zal straks de afweging worden gemaakt of de zorgbehoefte nog passend is 

voor De Boomberg of dat een andere woning beter geschikt is. HilverZorg geeft aan, dat in dat 

geval in overleg met betrokkenen en naasten naar een goede oplossing gezocht. In de 

voorbereiding van de verbouwing is de decentrale cliëntenraad betrokken geweest.  

 

5. Heeft de wethouder bij Habion en Hilverzorg geïnformeerd of de huurtarieven gelijk blijven bij 

terugkeer van de huidige bewoners in de gerenoveerde Boomberg? Zo ja, wat is hiervan de uitkomst? Zo 

nee, kan de wethouder alsnog hiernaar informeren en de uitkomsten met de raad delen?  

 

Habion en HilverZorg hebben aangegeven dat de bewoners van De Boomberg die dit betreft, 

vallen onder de Wet Langdurige Zorg. Dit betreft verpleeghuiszorg. Bij deze vorm van zorg wordt 

geen huur in rekening gebracht. Op dit moment hoeven de bewoners dus geen huur te betalen en 

dat hoeven zij ook niet wanneer zij terugkeren. 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum, 

de gemeentesecretaris, de burgemeester, 

  

D. Emmer P.I. Broertjes 

 

 


