
 

 

 

 

Geachte mevrouw Van Rossum, 

 

De gemeenteraad van Woerden heeft zich al diverse malen uitgesproken over de wijze waarop de 

fusie van het Hofpoort Ziekenhuis en het Antonius ziekenhuis zijn beslag lijkt te krijgen. De 

gemeenteraad heeft helaas moeten constateren dat de Raad van Bestuur van het Hofpoort 

ziekenhuis stelselmatig niet actief informatie deelt met partijen die een groot belang hebben bij de 

toekomst van het Hofpoort. Telkens weer moet de gemeenteraad zelf sterk aandringen op 

informatieverschaffing van uw kant. Vervolgens vindt informatieverschaffing maar mondjesmaat 

plaats. Uit berichtgeving in AD Groene Hart d.d. 14 oktober blijkt nu dat zelfs de cliëntenraad meent 

dat zij onvoldoende wordt betrokken bij de fusieplannen, zelfs zodanig dat de cliëntenraad zich 

genoodzaakt voelt om juridische stappen te ondernemen.  

 

Wij herkennen de positie van en begrijpen goed dat de cliëntenraad zich nu wendt tot de 

Ondernemingskamer en wij steunen hen in deze stap. Tegelijkertijd betreuren wij het te moeten 

constateren dat uw Raad niet in staat is om de vertegenwoordigers van uw cliënten voldoende te 

betrekken bij de ingrijpende veranderingen die staan te gebeuren. De gemeenteraad van Woerden 

acht het van belang dat een (mogelijke) fusie van twee organisaties die een publieke taak vervullen, 

met maximale transparantie gepaard gaat. Namens de inwoners van Woerden roepen wij u op om 

uw terughoudendheid te laten varen en de transparantie te betrachten die van u mag worden 

verwacht.  

 

Dit betekent wat ons betreft ten minste dat u de cliënten- en gemeenteraad pro-actief en volledig 

betrekt bij de ontwikkelingen die cliënten en inwoners van Woerden en omliggende gemeenten 

direct aangaan. Het betekent tevens dat wij u oproepen om vanaf nu op een open wijze het gesprek 

aan te gaan met die partijen die een groot en direct belang hebben bij de toekomst van het Hofpoort 

ziekenhuis: de gemeenteraad namens de inwoners in het algemeen en de cliëntenraad namens de 

cliënten van het Hofpoort in het bijzonder.  

 

Tot slot willen wij u aangeven dat, gezien uw streven naar een besluit op 30 oktober, wij dit 

beschouwen als een laatste kans voor uw Raden om de belangen van de gemeenten in de regio actief 

te betrekken in uw afwegingen in een neutrale setting. Wij roepen u op om hiervan gebruik maken 

voordat na de bekendmaking van uw voornemens een gepolariseerde situatie ontstaat. 

 

Wij verwachten op zeer korter termijn uw reactie, 

 

Hoogachtend, 
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