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Onderwerp: Health Hub Roden - Stand van zaken Q'|2022
Status: Ter informatie

G eachte voorzitter/leden,

Graag informeren wij u over de stand van zaken van het eerste kwartaal 2022bij
de Health Hub Roden (HHR). Dit als vervolg op de brief van 21 december 2021

over de eenmalige tegemoetkoming aan de Stichting Health Hub Roden (HHR)

voor de geleden schade door coron a in 2021.

Balans in begroting
Mede dankzij onze coronabijdrage heeft de Stichting HHR het jaar 2021 toch met
een klein positief saldo kunnen afsluiten. Daarnaast hebben we een sluitende be-
groting voor 2022 ontvangen van de directie, die is vastgesteld door de Raad van

Toezicht van de HHR.

Onderverhuur bevorderen
De directie heeft bij ons aangegeven dat er in december 202'l en februari 2022

nieuwe huurders zijn ontvangen en dat daarmee twee derde van de kantoor-
ruimte bezet is. Op grond van nieuwe interesse verwacht de directie tegen de

zomer driekwart te bereiken en dat deze groei in de rest van het jaar zal door-
zetten. Verder ziet de directie een toename van de vraag naar de locatie voor het
gebruik om te vergaderen en elkaar te ontmoeten en ontvangt de Stichting al

meer aanvragen voor activiteiten/evenementen nu de maatregelen voor corona
afnemen. Gezien de ervaringen in 2021 is men nog voorzichtig met het maken
van een schatting.
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Banden met regionale mkb verhogen en economische structuurversterking
ln maart is de Business Developer van de NOM aangesteld, die mede door de
provincie Drenthe wordt gefinancierd. Deze persoon gaat drie instellingen onder-
steunen in de acquisitie, waaronder de HHR. Vanuit de provincie sturen we op
concrete werkafspraken voor de HHR.

ln gesprek met Raad van Toezicht en founding fathers over lange termijn
koers
De directie heeft partijen inmiddels uitgenodigd voor de eerste klankbordgroep
(medio april), waar onder andere dit onderwerp aan de orde zal komen.

Wij hopen u hiermee voor nu voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Drenthe,

, voorzitter

md.coll


