
MEMO aan Raad

Aan : De raad van gemeente Noordoostpolder

Van : College van burgemeester en wethouders

Datum : 22 juni 2020

Status : VERTROUWELIJK

Onderwerp : voortgang programmakader zorgontwikkeling 

Inleiding en achtergrond
Op 27 januari 2020 heeft u het programmakader zorgontwikkeling Noordelijk Flevoland 
vastgesteld. Het doel van dit kader is om enige regie te voeren op de zorgontwikkeling in 
Noordelijk Flevoland en een toekomstgericht zorgaanbod te faciliteren en aanbieders 
aanzetten tot het ontwikkelen van toekomstgerichte zorg. 
De gemeente heeft hierin voorwaardenscheppende rol. De verantwoordelijkheid van de 
zorg ligt bij de verschillende aanbieders.  Voor de gemeente is de visie op 
gezondheidszorg, die samen met clienten- en patientenorganisaties is opgesteld, leidend.

Met dit memo wil het college u informeren over de voortgang binnen het 
programmakader zorgontwikkeling. 

Status van deelopgaven
Een onderdeel van het programma is de uitwerking van deelopgaven. Hieronder leest u 
de deelopgaven met hieronder de stand van zaken.
 

1. De gezamenlijke visie op gezondheidszorg;
Deze stelde u op 4 april 2020 vast.

2. De ontwikkeling en realisatie van een gezondheidsplein in 3-4 jaar;
Voor de ontwikkeling en realisatie van een gezondheidsplein zijn de nodige stappen 
gezet. Een aantal zorgpartijen is samen bezig met de ontwikkeling van een 
gezamenlijk gezondheidscentrum op het gezondheidsplein. Daarnaast komen er 
gebouwen voor zorgpartijen die nu in het dokter Jansencentrum gehuisvest zijn. 
Binnenkort tekenen de intiatiefnemer/ontwikkelaar en de gemeente hiervoor een 
intentieovereenkomst. De huidige huurders worden dan voor informatiebijeenkomsten 
uitgenodigd en bijgepraat over de planvorming, planning,en de mogelijkheid om zich 
te vestigen op het gezondheidsplein.  

3. Beheer en instandhouding van gebouw dokter Jansencentrum;
Over de voortgang van de exploitatie van het dokter Jansencentrum wordt u periodiek 
en bent u (recent) geinformeerd. 

4. Herontwikkeling van de locatie dokter Jansencentrum in 3-4 jaar;
Voor de (her)ontwikkeling van de locatie dokter Jansencentrum heeft u een nota van 
uitgangspunten vastgesteld. Er wordt nu gewerkt aan de stedenbouwkundige 
invulling. De stedenbouwkundige uitwerking komt naar verwachting in het eerste 
kwartaal van 2021 in de raad. 

Vragen/opmerkingen



Mocht u naar aanleiding van deze memo vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u 
contact zoeken met dhr. N. van der Ende. Hij is bereikbaar per e-mail 
n.vanderende@noordoostpolder.nl of telefonisch 0527-633478

mailto:n.vanderende@noordoostpolder.nl

