




 VRAGEN CDA  
Vragen:  
1. Er wordt gesproken over een fusie/samenwerking met het St. Antonius. Wat is de 

    stand van zaken betreffende de uitwerking van dit samenwerkingsmodel?  

2. In dit model zal de zorg worden verdeeld over drie locaties (Nieuwegein, Leidsche  

    Rijn, Woerden). 

    Wat blijft er in Woerden (welke disciplines)? Wat blijft er qua kliniek/polikliniek?  

3. Wat zijn de gevolgen voor acute zorg, moeder en kind unit, verloskunde?  

4. In hoeverre is cliëntenraad betrokken bij dit proces?  

5. Wat is de reactie van de OR?  

6. Hoe is de communicatie naar buiten georganiseerd, het onderwerp zorgt voor veel  

    onrust in de Woerdense samenleving en er is behoefte aan duidelijkheid/uitleg.  

7. Welke rol is in de beleving van het bestuur mogelijk voor gemeente en 

    gemeenteraad?  

8. Wat gebeurt er met het gebouw, bij vermindering van de functies en/of verdwijnen van  
    de kliniek?  
 

 VRAGEN INWONERSBELANGEN  
 
Onderwerp:  
1. Het lijkt mijn partij: “Inwonersbelangen Woerden” inderdaad zinvol om meerdere 
    “stakeholders” te betrekken bij het een en ander omdat wij ons (wellicht met u)  
    ernstige zorgen maken over de overblijvende capaciteit en niveau van dienstverlening  
    voor onze eigen inwoners en voor die in de regio. In het bijzonder, maar niet  
    uitsluitend, voor : kraamzorg/ouderenzorg/ spoedeisende hulp/calamiteiten.  
 
Vraag:  
1. De prealabele vraag is dan inderdaad terecht “of de trein al dan niet reeds is  
    vertrokken”? In die zin zal mijn partij onder meer de vragen inbrengen die door de SP  
    (eind vorig jaar ) in de Tweede Kamer aan de Minister zijn gesteld aangaande deze  
    voorgenomen fusie en die door de Minister slechts beperkt konden worden 
    beantwoord. Hiervan mag worden aangenomen dat het Bestuur van het Ziekenhuis 
    wél richting het College en de Raad inhoudelijk relevante antwoorden kan opleveren.  
 

 VRAGEN PROGRESSIEF WOERDEN  
 
Onderwerp:  
1. Wat kunnen we als gemeente Woerden doen om zo goed mogelijke zorg voor de  
    regio en zo veel mogelijk werkgelegenheid voor de gemeente te behouden?  
 
Vragen: 
1. Wat heeft het RPCW (Regionaal Psychiatrisch Centrum Woerden) nodig van het  
    Hofpoort ziekenhuis, om te kunnen blijven functioneren? En zou dat te organiseren 
    kunnen zijn? 
2. Zou het Hofpoort ziekenhuis ruimte kunnen gaan bieden aan privéklinieken of 
    privé-poliklinieken? Of zouden er andere functies kunnen worden gevonden voor het  
    gebruik van leegkomende ruimte in het Hofpoort ziekenhuis? 
3. Zou het Hofpoort ziekenhuis in afgeslankte vorm de patiëntenstromen uit plaatsen als  
    Mijdrecht, Vinkeveen, Oudewater en Montfoort vast kunnen houden als er geen  
    klinische functies meer in Woerden zijn? 
 



Gesprekspartners:  
1. Wat heeft de Maartenskliniek nodig van het Hofpoort ziekenhuis om in Woerden te  
    kunnen blijven? En zou dat te organiseren kunnen zijn? 
 

 VRAGEN CHRISTENUNIE/SGP  
 
Onderwerpen:  
1. De (poli)klinische zorg, de verloskundige praktijk, de diagnostiek etc.  

2. De werkgelegenheid voor Woerden.  
 
Vraag:  
1. Wat is het belang van de samenwerking voor de patiënt?  
 

 VRAGEN VVD  
 
Gesprekspartners:  
1. een vertegenwoordiging vanuit de huisartsen. Wellicht niet alleen huisartsen vanuit de 

    gemeente Woerden maar vanuit het hele gebied dat door het ziekenhuis bediend 

    wordt.  

2. Ook het management van de Maartenskliniek lijkt ons een goede gesprekspartner. 
    Deze kliniek maakt namelijk gebruik van OK's. Door het behoud van deze kliniek zou  
    het ook voor andere specialismen aantrekkelijk kunnen zijn om in Woerden te blijven.  
 
 
 


