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Gisteren ontvingen wij uw brief van 17 oktober 2014 met kenmerk 14U.18544, waarin u uw 
begrip toont voor de stap naar de Ondernemingskamer van onze Cliëntenraad. Wij betreuren 
het dat deze stap is genomen. Wij respecteren echter de keuze om een rechter deze kwestie 
te laten beoordelen. Het bevreemdt ons dat u zonder uitspraak van de rechter reeds van 
mening bent dat het ziekenhuis haar Cliëntenraad onvoldoende heeft geïnformeerd. 

In uw brief schetst u een beeld van terughoudendheid bij het delen van informatie en het 
gebrek aan transparantie naar u en de Cliëntenraad. Wij herkennen ons niet in dit beeld. 
In een eerdere reactie op de notitie aan onze Cliëntenraad; "Naar een andere toekomst voor 
het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis" hebben wij de momenten aangegeven waarop wij de 
Cliëntenraad hebben betrokken bij dit complexe traject. 

Ook tijdens een aantal van uw vergaderingen en bijeenkomsten met Raden in onze 
buurgemeenten hebben wij u volledig geïnformeerd en zijn wij optimaal transparant geweest. 
Met ons voornemen om te gaan fuseren beogen we een zo groot mogelijk ziekenhuisaanbod 
voor Woerden en omgeving te behouden Over het proces naar een fusie toe hebben we 
nooit een geheim gemaakt. 

Deze maand zullen we het bestuur van de Vereniging Medische Staf, de Cliëntenraad en de 
Ondernemingsraad om een advies vragen. De aanvraag met de onderliggende documenten 
zijn deze week naar deze drie gremia verzonden. Na het verkrijgen van de adviezen zal de 
Raad van Bestuur een besluit nemen. 

Uiteraard blijven wij bereid om opnieuw de oversteek naar het Gemeentehuis te maken om u 
van de voortgang op de hoogte te stellen en uw vragen te beantwoorden. 

Mi vriendelijke groet, 
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issLxi 

van 
Ré an Bestuur 

M. van Rossum MBA 

Kamer van KoophancM; 41 \ ?22^ 

ING-barw NL 18 INGB G&524&50/3 


