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Geachte mevrouw Van Rossum, 

Per brief van 30 oktober heeft u ons geïnformeerd over de voortgang van het fusietraject, waarvoor onze 
dank. U schrijft dat u de adviesaanvragen heeft gestuurd aan de Medische Staf, de OR en de Cliëntenraad. 

Na dit adviestraject vraagt u goedkeuring voor de fusie bij de NZa. De gemeente Woerden kan als 
stakeholder in de rapportage haar oordeel en aanbevelingen geven. Het college gaat ervan uit dat u de 
gemeente als stakeholder erkent en het fusieplan aan het college ter beschikking stelt. Op die manier 
kunnen wij een realistisch oordeel geven. 

U heeft dit verzoek ook van de gezamenlijke wethouders uit de regio ontvangen. Het college van Woerden 
heeft een nog groter belang dan de regio: niet alleen het behoud van goede zorg maar ook het behoud van 
werkgelegenheid in de gemeente. Het gaat in dit verband niet alleen om de directe werkgelegenheid bij het 
ziekenhuis, die veelzijdig en fors van omvang is, maar ook om de indirecte bij toeleverende bedrijven. De 
negatieve economische spin-off van de fusie baart ons dan ook grote zorgen. 

In deze brief willen we ook onze overige zorgen met u delen. Inwoners en professionals in de 
gezondheidszorg wenden zich tot ons omdat ze ongerust zijn. Zij beschikken over weinig of tegenstrijdige 
informatie en weten niet wat er gaat gebeuren. Inwoners voelen zich in hun veiligheid aangetast als het 
vertrouwde en gewaardeerde ziekenhuis sluit, dit is het beeld dat veel inwoners hebben. Professionals 
maken zich zorgen over het effect van de fusie op hun werk. Het college heeft niet veel meer informatie dan 
de inwoners en professionals en is tot op heden niet betrokken geweest bij gesprekken over mogelijke 
effecten. Wij verzoeken u met klem om het college te gaan betrekken bij de uitwerking van de fusieplannen 
en tevens om helder te communiceren met de inwoners. Het is namelijk een gezamenlijk belang van het 
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en van de gemeente (onze inwoners, uw patiënten) om een zo optimaal 
mogelijke ziekenhuisfunctie te behouden in Woerden. 
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Samenvattend: Wij verzoeken u het fusieplan aan ons ter beschikking te stellen, de gemeente te erkennen 
als stakeholder, ons in de gelegenheid te stellen onze visie op te nemen in uw rapportage aan de NZa en tot 
slot om ons te betrekken bij de verdere uitwerking van - en de communicatie over - de plannen. 

In afwachting van uw reactie, 

met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Woerden 

nboer r. G.W. Goedmakers CMC V.J M 
secretaris 
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