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Het is een bekend gegeven dat de invulling van de zorgvloer nog steeds niet is gelukt. HOP stelt hier 
"sinds jaar en dag" frequent vragen over. Inmiddels delen meerdere partijen onze zorgen en in 
commissie- en raadsvergadering worden er over dit onderwerp vaak vragen gesteld aan het college. 
Het antwoord van de verantwoordelijk wethouder blijft echter uit. Onderstaande citaten: 
" Het is lopend proces" , "We verwachten er veel van" en vooral" We moeten een broedende kip 
niet storen" worden keer op keer als antwoord gegeven. 
Met andere woorden: Al deze antwoorden hebben vooralsnog niet geleid tot concrete stappen en 
invulling van de zorgvloer. Maar ook in deze denkt HOP positief met u mee en doet u de volgende 
suggestie om uit deze slepende impasse te komen: 

Zeer recent verscheen een item in het media waarbij HOP direct perspectief zag in de nog steeds leeg 
staande zorgvloer, namelijk exergamen. 
In onze buurgemeente Almelo is het eerste Europese centrum geopend en met groot succes. Het 
item is gericht op bewegen voor mensen met een beperking. Buiten Europa is deze combinatie van 
exercise en gaming al ontzettend populair, en nu kan het ook in Nederland. In Almelo is een 
sportschool waar geen loopbanden en trainingsapparaten meer staan, maar alleen spelcomputers als 
de Nintendo Wii, Xbox en Playstation. Het is gestart als een manier om mensen met een beperking 
meer aan het bewegen te krijgen. De computerspel-programma's blijken namelijk bij uitstek geschikt 
om fysieke drempels, die zich voor mensen met fysieke en verstandelijke beperkingen voordoen in 
de echte wereld, te laten verdwijnen. Maar inmiddels is iedereen (jong en oud) welkom in Almelo om 
te exergamen. HOP ziet in dit Almelose initiatief ook mogelijkheden en kansen voor de eigen 
gemeente. We roepen u dan ook om de zorgvloer beschikbaar te stellen voor een eigen lokaal 
initiatief en het proces tussen fysiotherapeuten en ondernemers in de game-industrie in het kader 
van exergamen te sturen. Naast preventie van hoge zorgkosten zien wij tevens grote voordelen voor 
de promotie van Hellendoorn als gemeente waar noaberschop en sportbeleving hoog in het vaandel 
staan. 
HOP heeft daarnaast de volgende vragen voor u: 

1. In de laatste SLZ-vergadering gaf de wethouder aan dat er snel "een ei gelegd" zou gaan 
worden. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot invulling zorgvloer m.a.w. is 
het ei al gelegd? 

2. Wij vragen de wethouder zich nadrukkelijk te oriënteren op dit soort mogelijkheden in het 
SportZorgCentrum. Is de wethouder daartoe bereid, zo nee, waarom niet? 

3. Is de wethouder bereid afspraken te maken met Almelo voor eventuele gezamenlijke 
optredens in welke vorm dan ook. Zo nee, waarom niet? 

HOP wil graag via de digitale snelweg en op schrift uw antwoord in ieder geval voor het zomerreces 
2013 ontvangen. 

De fractie van Hellendoorns Onafhankelijke Partij 
Johan Stuut fractievoorzitter 
Henk Hobert Cie-lid SLZ 
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Geacht college, beste college's van de griffie, 

In de bijlage een brief van HOP over de mogelijkheid de leegstaande zorgvloer in het SZC Het Ravijn te 
vullen. 
Vriendelijk verzoek dit door te sturen aan alle raads- en commissieleden. 

met vriendelijke groet 
namens Henk Hobert, commissielid SLZ 

Johan Stuut 
fractievoorzitter HOP 
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