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Geachte mevrouw van der Heide,
Wij hebben vragen van u ontvangen over Helpende Handen. U stelt deze vragen naar aanleiding van een
werkbezoek van uw fractie aan deze stichting.

1. Bent u op de hoogte van actuele situatie bij Helpende Handen, inclusief het gegeven dat het
huidige bestuur zich momenteel beraad over aanvullende activiteiten, c.q. investering.
Ja, er is contact geweest met het bestuur van Stichting Helpende Handen en er zijn gesprekken gevoerd over
verduurzamen van het gebouw. Daarnaast zijn de contactgegevens van het aanspreekpunt / verbinder voor
Raalte dorp doorgegeven, zodat zij contact kunnen opnemen als er vragen etc. zijn. Daarnaast is afgesproken dat
als er zich partijen bij ons aan dienen met een vraag naar beschikbare ruimte wij de Helpende Handen meenemen
als mogelijke optie.

2. Bent u met ons eens dat de uitkomst van die afwegingen effect kan hebben op Strunk als
MFA, en andersom: dat keuzes m.b.t. Strunk effecten zal hebben op de positie en
mogelijkheden van Helpende Handen? In hoeverre worden deze effecten, bij het onderzoek
naar de toekomst van Strunk, meegenomen.
Bij het onderzoek naar de toekomst van Strunk door bureau Hemm wordt ook de locatie van de Helpende
Handen meegenomen in de huisvestingsalternatieven van boerderij Strunk.

3. Mocht uit de inventarisatie m.b.t. Strunk blijken dat een MFA niet de meest geïndiceerde
invulling is, welke mogelijkheden ziet het college dan voor Helpende Handen om hierin een
rol te vervullen?
Het onderzoek naar de toekomst van Strunk loopt nog. Wij wachten de uitkomst hiervan af. Het is nog te vroeg om
daar op vooruitlopend al conclusies te trekken. De rol van de gemeente zal vooral bestaan uit het verbinden van
organisaties en het bij elkaar brengen van partijen.

4. Bent u bereid om, ook in het licht van het lopende traject m.b.t Strunk, contact te -laten -leggen
met het bestuur van Helpende Handen om de optionele verbanden nader uit te
werken.
Zoals bij de beantwoording van vraag 1 aangegeven is er contact met Helpende handen. In het lopende traject
worden een aantal locaties in het centrum van Raalte, waaronder de locatie Helpende Handen, meegenomen (zie
ook antwoord vraag 2).
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