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College van B&W en de gemeenteraad 

Geacht college, 

Onze brief van juni 2011 is middels een korte reactie van de woordvoerster van d e gemeente deels 
beantwoord. In deze reactie (TCTubantia 23 juni jl.) is opgenomen dat belangstelling van beide 
paramedici bekend is. In hetzelfde bericht is opgenomen dat het slechts zou gaan om het huren van 
een kleine ruimte waar het college "insteekt" op het verhuur van de gehele ruimte omdat anders het 
zorgconcept niet tot het recht zou komen. Daarnaast is (blijkbaar al jaren) overleg gaande met lokale 
huisartsen en fysiotherapeuten wat overigens zo wordt erkend niet tot resultaten heeft geleid. 
Daarom deze tweede brief met de volgende aanvullende vragen: 

1. Is u bekend dat het niet ging om een kleine ruimte maar om de helft van de zorgvloer? Zo ja, 
waarom is dan niet overgegaan tot verdere gesprekken? 

2. Betrokkenen zijn kort na onze vragen via een mailbericht op de hoogte gebracht van de 
situatie. Waarom heeft het maanden geduurd voordat de belangstellenden bericht 
ontvingen? Is het mogelijk dat we dit mailbericht ontvangen? Zo nee, waarom niet? 

3. Waarom blijft u halsstarrig vasthouden aan een verhuurstrategie die nog steeds geen succes 

heeft opgeleverd? 
4. Wat is de achterliggende gedachte om de zorgvloer in zijn geheel verhuren terwijl u bij de 

bouw steeds hebt aangegeven dat er zoveel mogelijk ruimte moet zijn voor potentiële 
huurders om het zelf in te richten? 

Gemeentebestuur, we roepen U nogmaals op: denk als een ondernemer! Overigens hebben de 
belangstellenden ons laten weten vooralsnog geen interesse meer te hebben. Dat si naar onze 
mening een gemiste kans!! 

We zien antwoord op deze vragen en op de vragen van de vorige brief graag tegemoet in de raad van 

5 juli a.s.. 

De fractie van Hellendoorns Onafhankelijke Partij 
Johan Stuut fractievoorzitter 
Henk Hobert Cie-lid SLZ 
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Gemeentebestuur Hellendoorn - vervolg 2e brief zorgvloer 

Van: johan stuut <jgstuut@gmail.com> 
Aan: Gemeentebestuur Hellendoorn <gemeentebestuur@hellendoorn.nl>, Pim Knopper 

<P.Knopper@hellendoorn.nl> 
Datum: Wo, jun 29, 2011 21:42 
Onderwerp: vervolg 2e brief zorgvloer 
CC: <hhobert@hopinderaad.nl> 
Bijlagen: Tweede brief SZC naar B&W juni 2011 (l).doc 

Geacht college, beste Pim 

In de bijlage een brief van HOP met aanvullende vragen over de zorgvloer in het SZC Ravijn. 
Pim, wil jij de brief wederom doorsturen naar de raadsleden en cie-leden SLZ? 

met vriendelijke groet, 

Johan Stuut 
Henk Hobert 

Hellendoorns Onafhankelijke Partij 
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