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Aan 

De raden van bestuur van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis en de 

colleges van B&W van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Nieuwkoop, Oudewater, 
De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden 
 

Afschrift aan 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, De Veiligheidsregio Utrecht (VRU), 
Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Provinciale Staten 

van Utrecht en Zuid-Holland en de fracties van de Eerste en Tweede Kamer 
 
 

 

 

 

Datum 

15-07-2014 

Verzonden 

 

 

 

 
 
 
 
 

Onderwerp 

VERKLARING INZAKE FUSIEPLANNEN ZUWE 
HOFPOORT ZIEKENHUIS EN SINT ANTONIUS 
ZIEKENHUIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
De fracties van de gemeenteraden Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Nieuwkoop, 
Oudewater, De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden, 
 
gelet op de ingrijpende plannen tot samenwerking van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 
in Woerden en het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein om tot een fusie te komen 
van beide ziekenhuizen, 
 
gehoord en gelezen de vele bezorgde reacties van diverse professionele instellingen 
en inwoners van de gemeenten in het verzorgingsgebied van het Zuwe Hofpoort 
Ziekenhuis, 
 
hetgeen geleid heeft tot een regionale raadsconferentie op 15 juli 2014 waar de 
fracties van de gemeenteraden in het verzorgingsgebied van het Zuwe Hofpoort de 
beoogde samenwerking hebben besproken, 
 
gelet op de centrumfunctie van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis voor het Groene Hart, 
 
zijn van mening dat kwalitatief goede en toekomstbestendige zorg, waar de patiënt 
centraal staat,  in de regio van groot belang is voor de inwoners van hun gemeenten 
en een basisvoorziening is, 
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spreken gezamenlijk hun grote zorg uit: 

 over het op korte termijn verdwijnen van kwalitatief hoogwaardige (klinische en 
spoedeisende) zorg, zoals bijvoorbeeld de geboortezorg en het geboortecentrum, 
uit de regio en het verminderen van de bereikbaarheid van die zorg voor onze 
inwoners; 

 over het door de plannen op korte termijn verdwijnen van  een gevarieerd aanbod 
van werkgelegenheid, zowel voor lager als hoger opgeleiden; 

 over een forse aantasting van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze 
regio, 

 
roepen de Raden van Bestuur van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en het Sint 
Antonius Ziekenhuis met klem op hun fusieplannen zodanig vorm te geven, dat: 

 in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden voor langere termijn een breed 
aanbod van kwalitatief hoogwaardige (klinische en spoedeisende) zorg 
beschikbaar blijft; 

 in de regio waarvan onze gemeenten deel uitmaken voor langere termijn een 
voldoende en gevarieerd aanbod van werkgelegenheid voor zowel lager als hoger 
opgeleiden blijft; 

 communicatie hierover intensief, breed en transparant plaatsvindt, met alle 
inwoners, betrokken overheden en anderen in het gehele verzorgingsgebied; 

 de hierboven genoemde punten op een creatieve, flexibele en innovatieve wijze 
ter hand worden genomen, 

 
roepen de colleges van burgemeester en wethouders op: 

 om gezamenlijk alle inspanningen te verrichten die binnen hun mogelijkheden 
liggen om de nodige zorgfuncties in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis met het oog op 
kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg, crisisbeheersing en regiofunctie te 
behouden; 

 om gezamenlijk een zienswijze in te dienen conform de formele procedure ter 
zake bij de Nederlandse Zorgautoriteit. 

 
 
 
 
 
 
 


