Advies
Externe Commissie Agenda van Twente en Innovatie platform Twente

De externe commissie heeft op 23‐11‐2008 en 19‐03‐2009 een negatief advies
uitgebracht over het project ‘Het Ravijn”, dat is ingediend dor de gemeente
Hellendoorn.
Het dagelijks bestuur heeft, bij monde van haar secretaris mevrouw dr. J.M.E.
Traag, de commissie verzocht om nogmaals advies uit te brengen. Daartoe
werden een drietal documenten ter beschikking gesteld, die toegevoegd werden
aan het reeds aanwezige documentatiemateriaal.
Het betrof de volgende documenten:
Een brief van de heer T.G.J. Klaassen, namens Sport Centrum Roessingh
Een brief van de heer G.H. Ingenhoest, namens de Raad van Bestuur van Zorg
Accent & Thuiszorg Noord West Twente
Een brief van de heer W. Veerman, namens Medisch Centrum Nijverdal.
De feiten
Wij verwijzen naar het gestelde in het advies van 19‐03‐2009.
Kader voor de beoordeling door de commissie
Wij verwijzen naar het gestelde in het advies van 19‐03‐2009
Overwegingen
De commissie heeft zich de vraag gesteld of de toevoeging van de documenten
haar oordeel zodanig wijzigt dat een scoringspercentage van meer dan 50% in
de rede ligt. Zij tekent daarbij aan dat een ambtelijke beoordeling in dit geval niet
heeft plaatsgevonden.
Zij komt tot het volgende oordeel.
De geleverde documenten hebben allen een nagenoeg identieke inhoud en
indeling. Zij ondersteunen de bouw van het complex ‘Het Ravijn” vanwege de
zorggerelateerde en maatschappelijke activiteiten, die daar plaats zullen vinden.
Zij menen dat het complex bijdraagt aan de gezondheid van bewoners van
Twente en aan de daling van de gezondheidszorgkosten.
Partijen doen dit in algemene bewoordingen zonder daarbij hun concrete
bijdrage, noch in inhoudelijke, noch in financiële zin, te benoemen, Zij spreken

een intentie uit, die, naar de mening van de commissie, feitelijk niet te evalueren
of te controleren valt.
De brieven leveren daarmee een bescheiden bijdrage aan het reeds bestaande
materiaal, met name op het gebied van de gezondheidszorg. De beoordeling van
het reeds aanwezige materiaal wordt hierdoor niet beïnvloed.
Advies
De commissie adviseert het dagelijkse bestuur om niet over te gaan tot de
toekenning van het totale subsidiebedrag van 1 miljoen euro.
De huidige aanvraag levert een te weinig concrete onderbouwing om tot
toekenning van het volledige subsidiebedrag over te gaan.
Zij geeft het dagelijks bestuur in overweging een eerste tranche (500.000 euro)
toe te kennen. Zij meent dat dit onder de huidige omstandigheden en het
vigerende beoordelingskader verantwoord is.
Zij wijst daarbij uitdrukkelijk op het advies van 19‐03‐2009, waarin is
geconstateerd dat een herijking van het beoordelingskader noodzakelijk is.
Daarbij zullen, naar het oordeel van de commissie, de regionale component, de
concrete bijdrage van derden en een eenduidige beargumentering van de
subsidieaanvraag belangrijke elementen moeten vormen.
De toekenning van een eventueel volgende tranche ten behoeve van ‘Het Ravijn’
kan dan plaatsvinden onder dat regiem en met inachtneming van de
overwegingen van de commissie.
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