
 
 

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 
september) 
 
In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding 
bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verloopt. Samenvattend betekent dit voor de 
gemeente Woerden dat zij door het Hofpoort betrokken wordt. Als het concept 
fusieplan van het Hofpoort er is, moet het Hofpoort deze voorleggen aan onder 
andere de gemeente Woerden. Gemeente Woerden geeft haar oordeel hierover bij 
het Hofpoort. Het Hofpoort geeft vervolgens bij de NZa aan wat zij met het oordeel 
van gemeente heeft gedaan. 
 
De vragen van Inwonersbelangen naar aanleiding van de ambtelijke beantwoording 
zijn: 
1. Is de ambtelijke beantwoording ook het antwoord van het college? 
2. Voor de zomer is er door de raad aan het college opgedragen om de Woerdense 
belangen te behartigen. Onderdeel hiervan is dat het college richting raad ten 
aanzien van de ondernomen acties regelmatig rapporteert. Gevraagd aan het college 
om in één van de geplande commissies van oktober (er is geen commissie welzijn) 
een stand van zaken te geven over de mogelijke fusie. En daarbij een voorstel hoe in 
afstemming met de raad te komen tot een oordeel van de fusieplannen zodra het 
moment is dat die gegeven kan worden. 
3. Wat is stand van zaken met betrekking tot het opvragen van de 7 toekomst 
scenario’s. Het gaat om de scenario’s die door Gupta Strategist zijn opgesteld in 
opdracht van het Hofpoort. 
  



 
 

Bijlage 
 
19 september 2014 
Nederlands Zorgautoriteit voorziet niet in een zienswijze bij de fusietoets 
 
Geacht college, 
 
In de commissie welzijn van 10 september 2014 stonden de ontwikkelingen van het 
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis op de agenda. In de geagendeerde stukken stond onder 
andere dat gemeente Woerden door het Hofpoort gezien wordt als stakeholder 
(14R.00247 - blz. 2 - 1d). Naar aanleiding hiervan is door mij, en aanvullend door 
raadslid Hollemans, gevraagd hoe de gemeente de rol van stakeholder gaat invullen. Dit 
gezien de wijze waarop de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) fusiemeldingen behandelt 
overeenkomstig de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG). 
 
In de commissie heb ik aan het college voorgelegd dat volgens mij de werkwijze van de 
NZa als volgt is: 

 de partijen die willen fuseren de stakeholders betrekken in het proces om te 
komen tot een melding bij de NZa;  

 de partijen die willen fuseren, gedurende het proces aangeven, hoe de fusie 
gestalte krijgt;  

 gedurende het proces de stakeholders (waaronder de cliëntenraad en nu ook 
de gemeente Woerden) hun oordeel en aanbevelingen kunnen geven aan de 
partijen die willen fuseren;  

 ..... de partijen die willen fuseren in het aanmeldingsformulier bij de NZa 
moeten aangeven wat zij met de opvattingen van de stakeholders hebben 
gedaan. 

 
De heer Hollemans van het CDA heeft hierop aanvullend om duidelijkheid gevraagd: “Er 
zijn nu 2 verschillende verhalen ten aanzien van de procedure die gevolgd kan worden. 
We willen in ieder geval de kans krijgen een zienswijze in te dienen. Dus als we het 
hebben over vervolgacties, lijkt het me in ieder geval om de wethouder te vragen: heel 
duidelijk boven water te krijgen hoe zien nu onze kansen eruit om mate van invloed te 
hebben en in elk geval om onze zienswijze in te dienen?”    
 
Het antwoord van de wethouder van sociale zaken was: “Er bestaat de mogelijkheid om 
als er het voornemen tot fusie kenbaar is gemaakt bij de NZa, ook nog een keer een 
zienswijze in te dienen en ook dat gaan we doen. De juristen binnen de verschillende 
gemeentes kijken er momenteel naar op welke wijze en op welk moment dat precies 
moet gaan gebeuren.”  
 
Navraag bij de NZa heeft het volgende antwoord over de werkwijze van de NZa 
opgeleverd over hoe een melding van fusie wordt behandeld overeenkomstig de WMG: 

 De zorgfusietoets is een besluit waarbij de Wet Algemeen Bestuur van 
toepassing is;  



 
 

 Het is een procedurele toets, met specifieke aandacht voor de cruciale zorg 
zoals bijvoorbeeld de spoedeisende eerste hulp;  

 Zorginstellingen die willen fuseren informeren ons middels een 
meldingsformulier;  

 De zorginstellingen die willen fuseren dienen aan te geven op het 
meldingsformulier: hoe zij stakeholders hebben betrokken, wat de oordelen 
en aanbevelingen van de staleholders zijn geweest en wat de zorginstellingen 
met de inbreng van de stakeholders hebben gedaan;  

 De melding wordt niet openbaar;  
 Beoordelingstermijn voor de NZa is 4 weken, deze kan worden verlengd;  
 Ná 4 weken wordt er een besluit genomen waartegen door betrokkenen 
 bezwaar gemaakt kan worden;  

 
Er is géén mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze.  Het kan zijn dat de 
juristen van de gemeenten over andere bronnen beschikken dan de NZa. En er dus 
toch de mogelijkheid is om, nadat een fusie is gemeld, een zienswijze in te dienen. De 
NZa heeft mij echter te kennen gegeven dat een melding tot een fusie niet openbaar 
is. En dat er na de melding van de fusie géén mogelijkheid is om een zienswijze in te 
dienen. Wel bestaat er de mogelijkheid tot bezwaar/beroep op de uitkomst van de 
fusietoets van de NZa.    
 
Om echter de rol van stakeholder, die de gemeente Woerden heeft, niet verloren te 
laten gaan, verzoek ik het college om snel en adequaat:  

 Uitsluitsel te geven over de werkwijze van de NZa aangaande de melding van 
een voorgenomen fusie bij zorginstellingen overeenkomstig WMG;  

 Duidelijkheid te verkrijgen hoe gemeente Woerden de rol van stakeholder 
gestalte geeft. Zodanig dat het oordeel van gemeente Woerden --waarvan het 
college dezelfde opvatting heeft als de gemeenteraad, over de toekomst van 
het ziekenhuis, zoals in de gezamenlijke verklaring van de verschillende 
gemeenteraden is opgenomen-- wordt meegewogen door de fusiepartijen 
Hofpoort en Antonius Ziekenhuis vóórdat zij een voorgenomen fusie formeel 
aanmelden bij de NZa.  Graag verneem ik uiterlijk woensdag 24 september 
2014 antwoord om duidelijk te hebben over de werkwijze van de NZa. Als de 
informatie die ik ontvangen heb van de NZa over hun werkwijze bij een 
fusietoets juist is, ontvang ik ook graag antwoord op de vraag hoe de 
gemeente Woerden haar rol als stakeholder invult.  

 
 
Hoogachtend, 
 
J.L.M. van Rensen 
Inwonersbelangen 
  



 
 

24 september 2014 
Ambtelijk antwoord 
Beantwoording vragen van Inwonersbelangen NZA en fusieplannen Hofpoort 
 
Er is door Zuwe Hofpoort een verzoek voor fusie met St. Antonius ingediend bij de 
Autoriteit Consument en Markt ACM; die heeft een vergunning gegeven. Dat er al een 
toestemming voor de fusie is verkregen van het ACM, ontslaat het Hofpoort en het St. 
Antonius nog niet van de plicht om in het kader van Wet marktordening 
gezondheidszorg, zoals die recent door de Wet zorgspecifieke fusietoets is gewijzigd, 
toestemming voor de fusie te vragen aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). 
 
Het Hofpoort en het St. Antonius moeten op grond van artikel 49a van de Wet 
marktordening gezondheidszorg (Wmg) een aanvraag indienen bij de NZA om 
goedkeuring te krijgen voor de voorgenomen fusie. Bij die aanvraag moet een 
zogenaamde effectrapportage zitten dat onder andere inzicht geeft in de redenen voor 
de fusie, de (financiële) gevolgen en de risico’s voor de kwaliteit en bereikbaarheid van 
zorg. Het rapport moet ook het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en 
andere betrokkenen (zoals de gemeenten) over het voornemen tot fusie bevatten, op 
welke wijze deze partijen hun inbrengen hebben kunnen geven en hoe die inbreng is 
meegewogen (artikel 49b lid 2 sub g Wmg). 
 
Het college draagt er zorg voor dat de inbreng van de gemeente (die inbreng wordt 
gedeeld met andere gemeenten in de regio) wordt meegenomen in de effectrapportage, 
dus voor dat de aanvraag om goedkeuring wordt ingediend. Dit is dan geen officiële 
zienswijze zoals bedoeld in de Algemene Wet Bestuursrecht maar de visie van de 
gemeente, het oordeel en de aanbevelingen. Zuwe Hofpoort en St Antonius zullen 
zorgvuldig alle betrokkenen de gelegenheid moeten geven (officieel) te reageren op de 
fusieplannen, omdat de Zorgautoriteit haar goedkeuring kan onthouden indien cliënten, 
personeel en andere betrokkenen niet op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de 
voorbereiding van de fusie (artikel 49c lid 2a Wmg). 
 
De gemeente geeft haar rol als stakeholder gestalte door als college in gesprek te zijn 
met de Raden van Bestuur van beide ziekenhuizen; in die gesprekken worden signalen 
uit de Woerdense gemeenschap besproken. Het college voert daarnaast overleg met 
wethouders uit de regio, die gezamenlijk in gesprek zijn met de Raad van Bestuur van 
Zuwe Hofpoort, over de impact van de voorgenomen fusie op de inwoners van de regio. 
De gemeente geeft haar rol als stakeholder gestalte door als gemeenteraad zich te laten 
informeren door de Raden van Bestuur van beide ziekenhuizen en ook door de 
Cliëntenraad. Daarnaast hebben fracties van de gemeenteraden uit de regio een 
verklaring overhandigd aan de beide Raden van Bestuur. 
 
Het college gaat in een brief aan de Raden van Bestuur kenbaar maken dat zijn inbreng 
(dat wil zeggen: zijn oordeel en aanbevelingen) deel dient uit te maken van de 
effectrapportage. Wat precies het oordeel en de aanbevelingen zijn, zal bepaald worden 



 
 

als het fusieplan gereed is. Ze zullen in lijn zijn met de verklaring die is opgesteld door 
de fracties van de gemeenteraden. 
 
De oordelen en adviezen zullen, indien daarover voldoende eenstemmigheid bereikt 
wordt, in gezamenlijkheid met gemeenten uit de regio worden gegeven. Voordat de 
toestemming door Hofpoort wordt gevraagd zal het college een brief aan NZA schrijven 
om vooraf vast aan te geven dat er grote zorgen zijn over het verlies van (een deel van) 
de zorg in de nabije omgeving en het gevoelen van beperkte invloed op de te maken 
keuzes. 
 
Tegen het besluit van de Zorgautoriteit staat vervolgens nog bezwaar open en eventueel 
beroep bij het College van beroep voor het bedrijfsleven. 
 
Overigens is de invloed van de stakeholders beperkt, voornamelijk kijkt de NZa naar de 
betrokkenheid bij het proces, de mogelijkheden om het oordeel te geven en 
aanbevelingen te doen en de mate waarin die meegenomen zijn in wat de NZa noemt het 
‘concentratievoornemen’. Het zijn de richtlijnen van zorgverzekeraars, banken en 
inspectie die vooral bepalend zijn voor de inhoudelijke keuzes (welke zorg kan in een 
klein ziekenhuis wel en niet geboden worden). 
 
 


