
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 
14R.00355 

• • ^ 

gemeente 
W O E R D E N 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 25 augustus 2014 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster 

Portefeuille(s) : Volksgezondheid 

Contactpersoon : F. Pleket 

Tel.nr. : 8327 

E-mailadres pleket.f@woerden.nl 

Gemeente Woerden 

14R.00355 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door J . van der Does en H. van Assem 
van de Fracties van Lijst Van der Does en Inwonersbelangen 
over communicatie door het Hofpoortziekenhuis over de fusie 

Beantwoording van de vragen: 

1. Deelt het college het oordeel van de Lijst Van der Does en Inwonersbelangen dat de communicatie van 
Zuwe Hofpoort ziekenhuis verwarrend is en dat er ook over de voorgenomen fusie, de stand van zaken 
wanneer er meer informatie beschikbaar komt en over rechten en plichten van belangenorganisaties en 
inwoners gecommuniceerd moet worden? 

Antwoord. 
Ja . 

2. Als het college het oordeel over de communicatie deelt, vraagt Lijst Van der Does en Inwonersbelangen 
het college met spoed hierover contact op te nemen met het bestuur van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. 

Antwoord: 
Het college zal blijven aandringen op transparante, niet omfloerste communicatie, die concreet in gaat op 
zorgen en vragen die bij onze inwoners leven. Wij willen indien nodig samen met de colleges van de 
andere gemeenten in het werkgebied overwegen om na te denken over de vraag of we hier als gemeenten 
een eigen initiatief in moeten nemen. We vertrouwen er echter volledig op dat de Raad van Bestuur van 
Zuwe Hofpoort zijn verantwoordelijkheid neemt. Beter dan bij de voorbeelden die vragenstellers laten zien, 
zien wij dat al gebeuren bij de informatie die is geplaatst op de website van Zuwe Hofpoort. 

Bijlagen: 

Art 40 vragen J . van der Does en H. van Assem over communicatie Hoofpoortziekenhuis 14.012380 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Gemeente Woerden 14.012380 

Regislratiedatum: 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

28/07/2014 

Lucassen, Milan 
vrijdag 25 juli 2014 11:58 
raadsleden@woerden.nl 
Stadhuis;!Burgemeester en wethouders; IConcernzaken 
artikel 40 vragen: verwarrende communicatie Hofpoort Ziekenhuis 
Artikel 40 vragen communicatie vanuit Hofpoort.docx; Bijlage 1 Com_Hprt.jpg 

Aan de leden van de Raad, 

Bijgaand treft u schriftelijke vragen aan van Inwonersbelangen en LijstvanderDoes over communicatie inzake Hofpoort. Conform 
artikel 40, lid 4 RvO dienen de vragen binnen dertig dagen (voor 25 augustus 2014) schriftelijk door het college beantwoord te 
worden. 

Met vriendelijke groet, 

Milan Lucassen 
Plaatsvervangend griffier / raadsadviseur 

email: lucassen.m(S)woerden.nl 
Telnr.: 0348-428619 
Werktijden: ma t/m do 09:00 uur tot 17:30 uur, 
vrij tot 12:00 uur. 

Bezoekadres: Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
Postadres: Postbus 45, 3440 AA Woerden 

Cl 
2 5 JULI ZOU 

-iireefdat.: 

Afschr.: RQLQJ, 
B.V.O.: '*mam* 

Oorspronkelijk bericht 
Van: Inwonersbelangen | Jan-Hubert van Rensen <jhrensen(5)inwonersbelanqen.nl> 
Verzonden: vr 25-07-2014 10:13 
Onderwerp: Artikel 40 vragen: verwarrende communicatie Hofpoort Ziekenhuis 
Bijlage: Artikel 40 vragen communicatie vanuit Hofpoort.docx, Bijlage 1 Com_Hprt.jpg 
Aan: raadsqriffieOjwoerden.nl: 
CC: Fractie 145-4-14 Inwonersbelangen <fractieleden(S>inwonersbelanqen.nl>; icvanderdoes(5>online.nl; 
f.qeest(5)ziqqo.nl; 
Beste Griffie, 

In de bijlage artikel 40 vragen over verwarrende communicatie Hofpoort Ziekenhuis. 

Met vriendelijke groet, 

Jan-Hubert van Rensen 
Inwonersbelangen 
ihrensen@inwonersbelanqen.nl 
06 1673 8533 
www.inwonersbelanqen.nl 
postbus 64 
3480 DB Harmeien 
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Behoud het I 
Hofpoort Ziekenhuis! 

UJstvanaerooes 
Uaf«w«temborei« 

ARTIKEL 40 VRAGEN 
Communicatie vanuit het Hofpoort over fusie 
De wethouders uit gemeente Woerden, Oudewater, Stichtse Vecht, Bodengraven Reeuwijk 
Montfoort en Nieuwkoop hebben half juni met het bestuur van hetZuwe Hofpoort Ziekenhuis om 
tafel gezeten. Onder andere de communicatie vanuit het Hofpoort is daarbij aan de orde geweest. Er 
verschijnen de afgelopen tijd advertenties in kranten, zijn er folders verspreid en worden inwoners 
via posters langs de weg geïnformeerd. Zie voorbeelden in de bijlage. Deze communicatie geeft 
geen informatie over de voorgenomen fusieplannen. 

De wethouders hebben aangedrongen bij het bestuur van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis op intensieve, 
brede en transparante communicatie richting de inwoners over de fusieplannen. Lijst van der Does en 
Inwonersbelangen zien een intensieve en brede communicatie op gang komen. Maar vinden het alles 
behalve transparant. Het ademt geruststelling uit. Over de voorgenomen fusie, de redenen daarvoor en de 
plannen waarbij veel zorgtaken verdwijnen bij het Hofpoort in Woerden wordt niets vermeld. Deze 
communicatie wekt verwarring. 

Deelt het college het oordeel van Lijst van der Does en Inwonersbelangen dat de communicatie van Zuwe 
Hofpoort Ziekenhuis verwarrend is? Dat er ook over de voorgenomen fusie, de stand van zaken, wanneer 
er meer informatie komt en over wat de rechten en plichten zijn van belangenorganisaties en inwoners 
gecommuniceerd moet worden? 

Als het college het oordeel over de communicatie deelt vraagt Lijst van der Does en Inwonersbelangen het 
college om met spoed hierover contact op te nemen met het bestuur van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. En 
het bestuur te bewegen naar transparante communicatie over de fusieplannen en besluitvormingstraject. 

Namens Lijst van der Does, 

Jaap van der Does 

Namens Inwonersbelangen, 

Hendrie van Assem 
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Behoud het I 
Hofpoort Ziekenhuis! 

1 Inwonersbelangen 
UatowJtew horen" 

Bijlage, Advertentie uit de Woerdense Courant van 16 juli 2014 

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 
Poliklinische zorg nu en in de toekomst 
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«deren Geheugenproblemeri 
Onderzoeken op één dag 
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3 oktober 2014 | informatiemiddag 
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