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Inleiding 
De stand van zaken van de voorgenomen fusie van het Hofpoort met het Antonius 
Ziekenhuis in onduidelijk. Voor de zomer meldde het Hofpoort op haar website dat zij 
medio september de uitkomst van de fusietoets verwacht, die uitgevoerd wordt door de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Inwonersbelangen heeft een Wob-verzoek (wet 
openbaar bestuur verzoek) ingediend om de documenten die voorhanden zijn over het 
ingediende fusieverzoek openbaar te krijgen. Dit Wob-verzoek is afgewezen. De slechte 
argumentatie van de afwijzing waren reden voor Inwonersbelangen op hiertegen in 
beroep te gaan. Vorige week heeft de NZa aangegeven dat het beroep behandeld wordt. 
 
De uitkomst van de fusietoets kan zijn: 

1. Er zijn geen belemmeringen om de fusie door te laten gaan. In normale 
Nederlands: De NZa gaat akkoord met de fusie. 

2. Het doorlopen proces vanuit het Hofpoort verdiend geen schoonheidsprijs. De 
stakeholder cliëntenraad had beter betrokken kunnen worden. Maar de 
eindconclusie is dat de NZa geen belemmering ziet om de fusie door te laten gaan. 

3. Het Hofpoort heeft de stakeholders (cliëntenraad en gemeente Woerden) niet 
voldoende betrokken. Daarom moet het fusieproces opnieuw gedaan worden, 
met de nadrukkelijke eis dat de stakeholders hun rol, zoals vastgelegd in zorgwet, 
kunnen vervullen. 

 
Het college is pro-actief aan de gang voor als de uitkomst van de fusietoets de eerste of 
tweede van hierboven genoemd wordt. Voor de derde uitkomst hebben we geen beeld. 
Wel is bekend dat er initiatieven zijn geweest voor alternatieve plannen dan een fusie 
met het Antonius. 
 
Vragen: 

1. Welke proactieve acties onderneemt het college indien de derde uitkomst uit de 
bus komt rollen uit de fusietoets? 

2. Zijn er andere partijen, dan het Hofpoort en Antonius, waarmee het college 
verkenningen wil doen voor de toekomst van ziekenhuiszorg voor de inwoners 
van Woerden? 

3. Welke andere voorbereidingen treft het College als zij, als stakeholder, deel gaat 
nemen aan een nieuwe fusieronde? 
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