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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over Intentieverklaring goede zorg dichtbij voor de burgers
in Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen.
Ons besluit
In onze vergadering hebben we besloten
1.
Als college van de gemeente Dinkelland de intentieverklaring 'Goede zorg dichtbij voor burgers in
Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen' aan te gaan.
2.
Wethouder Duursma te machtigen deze intentieverklaring te ondertekenen.
3.
Uitvoering te geven aan het onderzoek of er tussen de deelnemende partijen samenwerking mogelijk
is, om de locatie 'Heil der Kranken' te Oldenzaal toekomstbestendig en daarmee zorg en expertise
voor inwoners dichtbij en toegankelijk te houden.
Toelichting
Een groot gedeelte van de locatie 'Heil der Kranken' te Oldenzaal staat leeg. Door middel van een
samenwerking met Zorggroep Sint Maarten, Carint Reggeland, Zorgfederatie Oldenzaal, Menzis, de
gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen én Praktijk voor gespecialiseerde fysiotherapie
Jeroen van der Weide, onderzoekt het Medisch Spectrum Twente (MST) hoe deze locatie
toekomstbesteding gemaakt kan worden. Zo blijft ook in de toekomst zorg én expertise voor inwoners uit de
gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen dichtbij én toegankelijk.
Dit wordt gezien als een brede maatschappelijke opgave, waar partijen op verschillende wijzen en plekken
invulling aan willen geven. Dit vraagt commitment van eenieder die zich in dit maatschappelijk veld begeeft.
Het “Heil der Kranken” in Oldenzaal kan in bovenstaande opgave een mooie plek vervullen. Deze locatie
biedt mogelijkheden om een verzamelplaats te zijn voor ontwikkelingen en nieuwe initiatieven. Het doel bij
deze ideeën is om zorg en expertise voor kwetsbare mensen voor de toekomst dichtbij te behouden, te
borgen en verder te ontwikkelen.
Om dit doel te realiseren wordt gezamenlijk onderzocht of er tussen de deelnemende partijen samenwerking
mogelijk is en gezamenlijke projecten op te zetten. Deze projecten zullen bijdragen aan de thema’s:
* Een educatiecentrum voor senioren (werktitel);
* Tijdelijk verblijf capaciteit;
* Een geriatrisch expertisecentrum.

De deelnemende partijen hebben nadrukkelijk enkel een intentie uitgesproken en dus nog geen bindende
afspraken gemaakt omtrent de duur en resultaten van de samenwerking.
De intentie bevat enkel een inspanningsverplichting om te komen tot een goed uitgewerkt plan van aanpak.
Elke betrokken partij heeft na de uitwerking de mogelijkheid om niet tot uitvoering te komen van het plan van
aanpak.
Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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