
 
Aan het college van B en W van 
de gemeente Súdwest-Fryslân 
Postbus 10000 
8600 HA Sneek 
 
Sneek, 8 mei 2019 
 
betr. Nij Ylostins 
 
Geacht college, 
 
Recentelijk zijn er veelvuldig berichten in de media verschenen over (de bewoners van) Nij 
Ylostins. Deze berichten geven ons aanleiding tot deze brief. 
De WMO-adviesraad is namelijk ernstig verontrust naar aanleiding van deze berichten. Het beeld 
dat ontstaat is dat Elkien als eigenaar van het complex en Patyna als voornaamste zorgaanbieder 
onvoldoende recht doen aan de kwetsbare groep ouderen die momenteel woont in Nij Ylostins. Het 
is o.i. niet acceptabel als deze groep wordt verspreid over de gemeente –  en misschien zelfs 
daarbuiten – en zeker niet als er geen concreet uitzicht is op terugkeer. 
Wij vragen u dringend en publiekelijk de regie te nemen in dit proces, opdat ervoor gezorgd wordt 
dat 

 zorgvuldig en extern onderzoek wordt gedaan naar de (on)wenselijkheid van sloop; 
 als er al gesloopt en dus verhuisd moet worden, dat dit gebeurt als groep en naar een 

complex woningen dat tenminste vergelijkbaar is met Nij Ylostins; 
 er een concrete datum van terugkeer bekend is, alvorens er wordt verhuisd; 
 dat Elkien zorgt voor een passende organisatie en bekostiging van de verhuizing; 
 dat Patyna zorgt voor een passend aanbod van zorg en welzijn op de tijdelijke locatie, zulks 

in overleg met de bewoners; 
 het hele pakket aan maatregelen moet worden voorgelegd aan de bewoners en tenminste 70% 

moet daarmee instemmen. 
Het lijkt ons dat dit maatregelen zijn die inspelen op de behoefte van de bewoners. Er mag echter 
niet uit het oog worden verloren dat er door de opstelling van partijen, al veel schade is toegebracht 
aan de relatie met de bewoners. Herstel van vertrouwen zal een proces vragen van tijd en aandacht.  
 
Het zou o.i. het proces van herstel van vertrouwen ondersteunen indien de gemeente ook op dit punt  
de regie zou willen nemen. Een onafhankelijke partij als de gemeente kan immers los van de 
belangen van Elkien en Patyna interveniëren in besluitvormingsprocessen. 
 
De bewoners van Nij Ylostins zijn ook uw inwoners! 
 
Graag horen wij van u. 
 
Hoogachtend,  
namens de WMO-adviesraad, Gerlof Otter secretaris 

 


