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Geachte raads- en burgerleden,
GGZ Oost-Brabant (hierna: GGZ) heeft forse plannen om (op lange termijn) te investeren in hun
zorgcomplex Huize Padua. De ambitie voor Huize Padua hebben ze vastgelegd in een
visiedocument genaamd het Lange Termijn HuisvestingsPerspectief (hierna: LTHP). Het GGZ
heeft het LTHP voor Huize Padua officieel per brief aangeboden aan het college van
burgemeester en wethouders van gemeente Boekel. In deze brief nodigt het GGZ het college
uit tot een reactie, waarbij het GGZ specifiek de opvatting van het college wil vernemen over de
volgende zaken:
1. Kunt u instemmen met de door ons gekozen inhoudelijke transformatie van Huize Padua
tot een levendig, met zijn omgeving verbonden, landgoed zoals weergegeven in het
Lange Termijn HuisvestingsPerspectief?
2. Om tot een voortvarende uitwerking en realisatie van onze plannen én om partners te
kunnen committeren aan de transformatie hebben wij behoefte aan een planologischjuridische basis waarin de gemeenteraad zich uitspreekt over de ontwikkelrichting van
Landgoed Huize Padua. Wij zijn graag bereid hiertoe een passende vorm (zoals bv een
Gebiedsvisie) op te stellen en aan college en Raad aan te bieden. Graag horen wij van u
hoe u dit voor zich ziet.
3. De transformatie van Huize Padua zal gefaseerd plaatsvinden. Wij vinden het van
belang om periodiek met uw college en het ambtelijk apparaat te kunnen afstemmen
over de inhoudelijke uitwerking en de voortgang van de actuele deelprojecten en
maatregelen zodat we zo nodig met elkaar knelpunten vroegtijdig kunnen oplossen. Ons
voorstel is om hiervoor in principe éénmaal per halfjaar een bestuurlijk overleg en
éénmaal per kwartaal een ambtelijk overleg te voeren.
Vanuit het college is een brief opgesteld, waarin een reactie is geformuleerd op bovenstaande
vragen. De brief van het college aan het GGZ alsmede het (concept) LTHP wordt u middels
voorliggende memo ter informatie toegestuurd.
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