
 

Hellendoorn, 11 mei 2019 
 
Aan het College van B&W van de gemeente Hellendoorn 
Postbus 200 
7440 AE Nijverdal 

 

Betreft: communicatie, participatie en financiële gevolgen principeverzoek herontwikkeling Aktief 

Overijssel 

 

Geacht College, 

U heeft als college besloten in principe akkoord te gaan met het verzoek van Oranjeborg om de 
locatie van Aktief Overijssel te her ontwikkelen naar 30 woonzorg-units voor mensen met een 
zogenoemde dubbel- of triple diagnostiek. U was van plan uw besluit voor te leggen aan de 
commissie Grondgebied op 10 april jl. maar besloot het betreffende agendapunt van de agenda te 
halen om in te gaan op het verzoek van Plaatselijk Belang Egede, Hancate, Eelen en Rhaan de buurt 
eerst te informeren. 

Het plan heeft een grote impact op de buurt en er zijn zorgen en vragen over de gevolgen voor de 
leefbaarheid en veiligheid. 

Het bevreemdt ons dat u voordat u het besluit nam niet eerst informeerde of de initiatiefnemer de 
buurt informeerde en het draagvlak peilde. 

De druk bezochte informatieavond gehouden op 9 mei jl. - georganiseerd door Plaatselijk Belang en 
de gemeente - was door afwezigheid van de verantwoordelijk zorgwethouder en de ontwikkelaar 
een fiasco. Relevante vragen konden niet beantwoord worden door het college en Oranjeborg. 

Aanwezigen spraken raadsleden aan, gaven te kennen zich niet serieus genomen te voelen en 
hebben weinig vertrouwen in het vervolg. Van een goede vorm van burgerparticipatie bij projecten 
die wezenlijk ingrijpen in de directe leefomgeving van inwoners is geen sprake. Draagvlak is bij een 
dergelijke slechte start moeilijk meer te creëren en geeft veel onrust. 

Lokaal Hellendoorn is zeer teleurgesteld over deze gang van zaken. 

Naast de eventuele gevolgen voor de leefomgeving heeft Lokaal Hellendoorn ook zorgen over 
eventuele extra zorgkosten die op het bordje van de gemeente kunnen komen. 

In het collegestuk staat onvoldoende uitgewerkt welke financiële gevolgen de aanstaande wijziging 
van begeleid en beschermd wonen heeft. Nu is de centrumgemeente verantwoordelijk, in ons geval 
Almelo. Binnenkort komt deze taak naar elke individuele gemeente, wederom met een rijkskorting. 
Ook vragen we ons af welke WMO en participatiekosten voor rekening van de gemeente kunnen 
komen als cliënten in de toekomst zelfstandig willen gaan wonen in onze gemeente. 



Wij vragen u in de commissie Samenlevingszaken van 28 mei aanstaande de volgende vragen te 
beantwoorden: 

1. Handhaaft u uw besluit om in principe medewerking te verlenen aan dit verzoek? 
2. Hoe is het mogelijk dat de zorgwethouder en de ontwikkelaar Oranjeborg niet aanwezig 

waren op de informatieavond van 9 mei jl.? 
3. Hoe denkt u het geschonden vertrouwen bij de omwonenden te herstellen? 
4. Welke o.a. financiële gevolgen kan een dergelijk plan hebben als we als gemeente 

verantwoordelijk worden voor beschermd wonen? 
5. Kunt u concreet aangeven welke WMO en participatiekosten voor rekening van de gemeente 

kunnen komen als deze cliënten zelfstandig gaan wonen in onze gemeente? 

 
Met vriendelijke groet namens Lokaal Hellendoorn, 
 
Hetty Ligtenberg-Grondman 
Thea ten Have 
Annemarie Dubbink 


