Geachte college,

23-12-21

Als fractie waren we recent op werkbezoek bij Helpende Handen, het pand van zowel EHBO als Rode
Kruis aan de Westdorplaan. De aanleiding van het bezoek was onze nieuwsgierigheid naar de
ruimtelijke mogelijkheden aldaar, de actuele bezetting en welke plek deze locatie zou kunnen
innemen in de zoektocht naar een multifunctionele accommodatie voor Raalte-dorp. Met die insteek
dus het werkbezoek.
Tijdens het bezoek bleek dat het bestuur momenteel aan het nadenken is over de toekomst van het
pand en mogelijke functies, omdat de bezetting door de eigen organisatie in de afgelopen jaren
geleidelijk aan is teruggelopen. Voor een kostendekkende exploitatie is de huidige bezetting te laag.
Wel/niet investeren, wel/niet verduurzamen, wel/niet gerichte acties gericht op nieuwe gebruikers
et cetera.
Het zal u niet verbazen dat wij bij deze vragen automatisch aan de discussie over boerderij Strunk
moesten denken, waarbij zelfs de vraag op kwam of deze locatie (vanwege de ligging en
parkeermogelijkheden) zelfs kansrijker voor een MFA zou zijn dan boerderij Strunk.
Vanuit deze context willen we u de volgende vragen voorleggen:
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.
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.
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?
4. Bent u bereid om, ook in het licht van het lopende traject m.b.t Strunk, contact te -latenleggen met het bestuur van Helpende Handen om de optionele verbanden nader uit te
werken.
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