
  
 
 
 
 

 
 

   
Aan de gemeenteraad van Tubbergen 
 
 
 
 
Zaaknummer 
303625 

Bijlagen 
0 

  
  
  

 
Onderwerp 
Datum collegevergadering: 14 december 2021, Raadsbrief 2021 nr. 85 

Verzenddatum 
15 december 2021 

 
 
 
Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over Goede Zorg Dichtbij, dit is een initiatief ontwikkeld 
om goede en betaalbare zorg voor ouderen dichtbij te organiseren. Wij vinden het belangrijk om u hierover 
op de hoogte te houden. In deze tweede raadsbrief informeren wij u over dit nieuwe initiatief en wat dit 
betekent voor de inwoners van Tubbergen. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten uw raad te informeren middels bijgaande raadsbrief. 
 
Toelichting 
Goede Zorg Dichtbij 
Onder de noemer ‘Goede Zorg Dichtbij’ is een initiatief ontwikkeld om goede en betaalbare zorg voor 
ouderen dichtbij te organiseren. 
 
Deelnemers 
Bij de ontwikkeling en het realiseren van de plannen zijn de volgende partijen betrokken; Apotheek 
Oldenzaal, Carintreggeland, Medisch Spectrum Twente, Menzis zorgverzekeraar, Mediant, Praktijk voor 
gespecialiseerde fysiotherapie Jeroen van der Weide, Roessingh Centrum voor Revalidatie, Zorgfederatie 
Oldenzaal, Zorggroep Sint Maarten, Gemeente Dinkelland, Gemeente Losser, Gemeente Oldenzaal en 
Gemeente Tubbergen. 
 
Doelen 
De beoogde doelen van dit initiatief zijn: 

 Behandeling, zorg en welzijn dichtbij beschikbaar en bereikbaar houden voor inwoners. 

 Behandeling, zorg en expertise samen verder ontwikkelen. 

 Betere ketensamenwerking op ouderenzorg en -welzijn. 

 
Locatie ‘Heil der Kranken’ 
De stuurgroep van Goede Zorg Dichtbij heeft de wens om verschillende onderdelen rondom de locatie ‘Heil 
der Kranken’ in Oldenzaal te realiseren. Naast de bestaande dienstverlening van MST, Zorgfederatie 
Oldenzaal en Gereia van Zorggroep Sint Maarten komt hiermee een unieke ketensamenwerking in 
Noordoost Twente tot stand. Kortom, één centrale plek op het gebied van zorg en welzijn voor oudere 
inwoners in Noordoost Twente. 
 
  

 



Onderdelen Goede Zorg Dichtbij 
Het initiatief bestaat uit drie verschillende onderdelen: 
1. Creëren van (extra) capaciteit voor tijdelijk verblijf in Noordoost Twente. 

2. De opzet van een geriatrisch expertisecentrum. 

3. De opzet van een werkvorm genaamd ‘Innovatiegarage’. 

  
Tijdelijk verblijf 
Binnen de locatie Gereia van Zorggroep Sint Maarten in Oldenzaal wordt extra capaciteit voor tijdelijk verblijf 
gerealiseerd. Deze is hoofdzakelijk bedoeld voor thuiswonende ouderen (70+) uit de gemeenten Dinkelland, 
Losser, Oldenzaal en Tubbergen die tijdelijk complexe zorg en/of ondersteuning nodig hebben na een 
operatie of observatie. En daardoor tijdelijk niet thuis kunnen verblijven. Zorggroep Sint Maarten exploiteert 
het tijdelijke verblijf namens de 3 VVT instellingen (Carintreggeland, Zorgfederatie Oldenzaal en Zorggroep 
Sint Maarten). 
 
Om voor bovenstaande ruimte te creëren is het voornemen om de behandeldienst vanuit de huidige locatie 
Gereia over te hevelen naar locatie ‘Heil der Kranken’. Dit wordt momenteel samen met MST nader 
uitgewerkt. 
  
Geriatrisch expertisecentrum 
Op de locatie “Heil der Kranken” in Oldenzaal wordt ook een Geriatrisch Expertisecentrum gerealiseerd. Dit 
expertisecentrum heeft als doel de kwetsbare oudere cliënt zo goed en zo snel als mogelijk op complexe 
gezondheidsvraagstukken te adviseren; een behandelplan te starten of te onderzoeken hoe een 
behandeling succesvol kan worden aangepast. Een breed spectrum aan disciplines gaat samenwerken op 
één plek, van Wmo consulent tot specialist ouderengeneeskunde en van casemanager dementie tot 
revalidatiearts. Medewerkers van de Noordoost Twentse gemeenten maken wanneer nodig onderdeel uit 
van dit multidisciplinaire team. Carintreggeland is kartrekker op dit onderdeel. 
 
Door Carintreggeland is een aanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) 
voor het opzetten van een Geriatrisch Expertisecentrum in het kader van de subsidieregeling ondersteuning 
wijkverpleging (SOW) en deze is toegekend. Er is subsidie toegekend voor 75% van de projectkosten. Het 
uitgangspunt is dat de overige 25% van de kosten vergoed wordt uit de regionale budgetten van de 
samenwerkingspartners. 
 
Innovatiegarage 
Het ideaalbeeld voor de toekomst is dat ketenpartners de ketenprocessen rondom ouderen en hun 
mantelzorgers op inhoud verbeteren en slimmer organiseren, het huidige (preventieve) educatieaanbod voor 
ouderen en hun mantelzorgers om vitaal oud te worden in Noordoost Twente zichtbaar is, het huidige 
educatieaanbod toegankelijk wordt voor zowel de oudere burger en diens mantelzorger als voor de 
professionals en er met elkaar gekeken wordt welk nieuw educatieaanbod er eventueel ontwikkeld moet 
worden. 
 
Om dit mogelijk te maken is de zogenaamde ‘innovatiegarage’ ontwikkeld. In de innovatiegarage worden 
bovengenoemde punten opgepakt. Van de gemeenten wordt verwacht input te leveren voor en actief deel te 
nemen aan verbetersessies. En verbeteracties voortkomend uit de verbetersessies in de praktijk te brengen. 
 
De innovatiegarage wordt onder leiding van de Zorgfederatie Oldenzaal en de gemeenten Noordoost Twente 
vormgegeven. 
 
Door Zorgfederatie Oldenzaal is een aanvraag ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) 
voor de Innovatiegarage in het kader van de subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging (SOW). De 
subsidie is toegekend voor 75% van de projectkosten. De overige 25% zal gefinancierd worden uit de 
regionale budgetten van de samenwerkingspartners. 
 
Aanvraag subsidie bij de provincie 
Met de provincie Overijssel worden gesprekken gevoerd voor aanvullende subsidie vanaf 2023. 
  
Planning 
De komende periode worden de plannen verder geconcretiseerd en voorbereid zodat gefaseerd vanaf begin 
volgend jaar de eerste inwoners van deze nieuwe dienstverleningsvormen gebruik kunnen maken. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 



voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. Op 27 mei 2020 
bent u met raadsbrief 30 geïnformeerd over de intentieverklaring van Goede Zorg Dichtbij. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, (plv.) mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen 
aan ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres 
is h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
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J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

de secretaris 
 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


