
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 
15R.00696 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum 17 november 2015 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster 

Portefeuille(s) : gezondheidszorg 

Contactpersoon : F. Pleket 

Tel.nr. : 8327 

E-mailadres pleket.f@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Wout den Boer 
van de Fractie van Sterk Woerden 
over het Hofpoort ziekenhuis 

Beantwoording van de vragen: 

1. Kan het college aangeven of en wanneer er door de gemeenten Woerden en/of omringende 
gemeenten bezwaar wordt aangetekend tegen de beslissing van NzA? 

Wij gaan geen bezwaar aantekenen, de omringende gemeenten evenmin. De reden daarvoor is dat de NzA 
heeft geconcludeerd dat het proces zorgvuldig en in overeenstemming met de wettelijke kaders is verlopen. 
In de toelichting op het besluit maakt de NzA duidelijk dat de rol van 'stakeholder' en/of 'andere betrokkene' 
een adviserende is; het advies is niet bindend. De manier waarop gemeenten worden betrokken is vormvrij; 
er is geen recht om aan de bestuurstafel te zitten. 
Wij betreuren het dat de NzA nu pas met deze duidelijkheid komt. 

Wij sturen een brief aan de NzA over onze teleurstelling aangaande het besluit en over de verwarring en 
onduidelijkheid over de rol die de gemeente als stakeholder heeft en die in de toelichting op het besluit door 
NzA pas helder is geworden. We verzoeken NzA er bij de wetgever op aan te dringen dat gemeenten bij 
fusies zoals deze een formele rol krijgen. 

2. Kan het college aangeven wat haar bekend is of de Sint Maartenskliniek zijn vestiging wil 
houden? 

De directeur van de Maartenskliniek in Woerden geeft aan dat het zijn wens is om in enige vorm zorg te 
blijven bieden aan de regio en gedeeltelijke landelijke adherentie. Onderzoek is gestart om de 
(on)mogelijkheden te beoordelen en hierop acties uit te werken. 

Op korte termijn verandert er nog niets. Zodra de Maartenskliniek meer concreet kan berichten over het 
toekomstscenario en het perspectief zullen wij (en via ons uw raad) daarover worden geïnformeerd. 

3. Uitgaande van een mogelijk vertrek van de SMK en het overblijven van een poliklinische zorg: 
hoe denkt het college over het realiseren van een gedegen lokale/interlokale eerstel ij nszorg 
zoals huisartsen, apothekers, tandartsen enz. voor de nachturen. 

Wij vinden een gedegen lokale en regionale eerste (en tweede) lijnszorg voor onze inwoners van groot 
belang. 

Wij hebben geen bevoegdheid bij het inrichten van de 1 e en 2 e lijnszorg, maar wenden onze invloed aan om 
te bewerkstelligen dat goede en bereikbare zorg in weekenden, avond- en nachtdiensten geboden wordt. 
In de afgelopen jaren tijdens de voorbereidingen van het Hofpoort ziekenhuis op de fusie hebben wij steeds 
benadrukt dat spoedzorg een belangrijke voorziening voor Woerden is en zou moeten blijven. Momenteel 
wordt met relevante partijen onderzoek verricht naar alternatieven om spoedzorg en respijtzorg voor de 
regio te kunnen bieden. Hierover zijn nog geen resultaten te benoemen. 
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De apotheek in het Hofpoort ziekenhuis is zowel ziekenhuisapotheek als dienstapotheek. De 
dienstapotheek is 7 dagen per week geopend van 8 tot 22 uur. Op dit moment is er geen zicht op 
veranderingen in de dienstverlening als gevolg van de fusie. De intentie is om deze voort te zetten. 

De zorg van tandartsen staat los van (de fusie van) het ziekenhuis. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 15.022178 

De secretaris De burgemeester 


