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Amendement raadsvoorstel Jaarstukken 2019 (20R.00654)  

 

De raad, in vergadering bijeen op 16 juli 2020, bij bespreking van het raadsvoorstel (20R.00654) 

inzake het vaststellen van de Jaarstukken 2019, 

 

Besluit: 

 

Dictum 1 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen: 

De jaarstukken 2019 (jaarverslag en jaarrekening) met een negatief resultaat van € 855.406,- 

vast te stellen, met dien verstande dat in het Jaarverslag 2019 de passage op bladzijde 25 

over de ontwikkelingen met betrekking tot het St. Antonius Ziekenhuis wordt geschrapt.  

 

Toelichting 

De tekst suggereert dat er actieve participatie is vanuit diverse gremia. Dit is geenszins het geval. 

De betrokkenheid beperkte zich tot een interview, dat ook nog eens niet volwaardig was. Een 

aantal cruciale zaken waar de inwoners om vragen was onbespreekbaar. De huisartsenzorg 

buiten kantooruren en spoedeisende eerste hulp mochten niet besproken worden. Er mochten 

alleen ideeën geopperd worden die om het probleem heen georganiseerd kunnen worden. De 

echte oorzaak van bijvoorbeeld de slechte en onbereikbare zorg buiten kantoortijden konden niet 

benoemd worden. Dus echte oplossingen zullen er niet komen. De indieners van dit amendement 

willen voorkomen dat de suggestie die deze passage wekt gebruikt kan worden door derden dat 

er een goed participatietraject in gang is gezet. Dit is op geen enkele wijze het geval. 

 

Het gaat om de volgende tekst op bladzijde 25 van het jaarverslag die wij willen schrappen:  

Op initiatief van het St. Antonius Ziekenhuis is een onafhankelijk consultancybureau, Vintura, 

ingeschakeld bij de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op de toekomst van de zorg. Dit 

initiatief is mede genomen omdat het college en de gemeenteraad van Woerden steeds aandacht 

gevraagd hebben voor de situatie van de zorg in Woerden (afname van ziekenhuisfunctie en 

verplaatsen van de huisartsenpost). De gemeente participeert actief in het visietraject, net als de 

huisartsen, aanbieders van wijkverpleegkundige zorg, verpleeghuiszorg en de GGZ. 

Woordvoerders zorg van de raad zijn in het 1e stadium van de visieontwikkeling (individueel) 

geïnterviewd om input op te halen; ook andere betrokken partijen zijn aan de voorkant betrokken. 

Enkele werkgroepen zijn aan de slag gegaan met ervaren knelpunten (acute zorg/huisartsenpost, 

ouderenzorg) en om met voorstellen te komen over gewenst en passend zorgaanbod. Eind 

november is een tussentijdse terugkoppeling gegeven aan de woordvoerders zorg van de raad. 

In het 1e kwartaal van 2020 volgt een bijeenkomst om de woordvoerders te raadplegen over de 

conceptvisie en de voorgestelde nieuwe initiatieven. 

 

Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 

Lenie van Leeuwen, Lijst van der Does 


