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Onderwerp: Subsidieverstrekking aan de Stichting Gezondheidscentrum
De Oostmoerse Vaart

Status:Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om € 250.000,-- subsidie te verlenen aan Stichting
Gezondheidscentrum De Oostermoerse Vaart uiterlijk in de eerstvolgende verga-
dering van uw Statencommissie of Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhang-
procedure').

Uw Staten hebben in2017 de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke
Kwaliteit opgesteld. Op grond van deze regeling kan een provinciale bijdrage van ten
hoogste € 250.000,-- worden aangevraagd voor projecten in de bebouwde kom die
verpaupering tegengaan. Ook projecten die gestagneerde gebiedsontwikkelingen op
gang brengen vallen onder het bereik van de regeling. Het gaat om projecten waarvan
de invloed merkbaar is op minimaal buurt- of wijkniveau. Verder worden projecten be-
oordeeld op stimulans voor ruimtelijke samenhang, op verhoging duurzaamheid, op
verbetering leefbaarheid en financiële zekerheid over de uitvoering. Om voor een bij-
drage in aanmerking te komen moet worden gescoord op criteria die afgeleid zijn van
de doelstelling van de regeling.

De Stichting Gezondheidscentrum De Oostermoerse Vaart heeft een aanvraag in-
gediend voor een bijdrage op grond van de regeling, ten behoeve van de herstruc-
turering (verbouwing en uitbreiding) van het voormalige waterschapshuis aan
de Brink 1 te Gieten tot een eerstelijnsgezondheidscentrum.

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de voorwaarden van de regeling en naar onze
opvatting is deze passend. Het bundelen van voorzieningen op het gebied van de
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eerstelijnsgezondheidszorg zorgt voor een versterking van de kwaliteit en continuileit
van die functies. Dat geldt zeker in plattelandskernen, waar de beschikbaarheid van
deze zorg onder druk staat. Verder is het voormalige waterschapshuis in Gieten een
markant pand op een prominente locatie in het dorp dat een uitstraling heeft voor de
directe omgeving. Na langdurige leegstand en verpaupering gloort er nu een nieuwe
invulling van het gebouw. Dit draagt bijaan de ruimtelijke kwaliteit in het centrum van
Gieten. Het gebouw wordt op duurzame wijze verbouwd en uitgebreid en tijdens de
uitvoering zijn praktijkopleidingsplaatsen beschikbaar. De uitvoering is inmiddels
gestart; naar verwachting is het gezondheidscentrum komende zomer gereed.

Uit de achterliggende stuken, waaronder aannemersovereenkomsten, blijkt dat
partijen zich hebben verplicht tot het doen van de benodigde investeringen. Om de
exploitatie op een haalbaar niveau te brengen is subsidie gewenst. Berekend is dat de
totale subsidiabele kosten op grond van de regeling € 1,8 miljoen bedragen. Gelet op
de score op de diverse prestatievelden uit de regeling is een subsidiepercentage van
30 aan de orde. omdat de bijdrage is gemaximeerd op € 250.000,-- is dat in dit geval
de bijdrage.

Wij verzoeken u eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken, waarna wij ons
voornemen om de bijdrage beschikbaar te stellen kunnen uitvoeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, sócretaris a.i voorzitter
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