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Persbericht 
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Gemeenten en Zuwe Hofpoort trekken gezamenlijk op 
 

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis moet ook in de toekomst een belangrijke functie houden. 

Over dat uitgangspunt zijn de Raad van Bestuur van het ziekenhuis en de gezamenlijke 

gemeenten het eens. Ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Het ziekenhuis voor 

zijn patiënten, de gemeenten voor hun inwoners. De twee partijen gaan concrete 

plannen maken en hebben de intentie die in een convenant vast te leggen. 

 

Die overeenstemming is de uitkomst van het overleg dat de Oudewaterse wethouder Ad de 

Regt voerde met de Raad van Bestuur. Dat deed hij namens de gemeenten uit het 

verzorgingsgebied van het ziekenhuis: De Ronde Venen, Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, 

Montfoort, Stichtse Vecht, Nieuwkoop en Oudewater. 

 

De komende periode onderzoeken de Raad van Bestuur en de gezamenlijke gemeenten hoe  

zij gezamenlijk de toekomstige regionale zorginfrastructuur invulling gaan geven. Zo kijken 

de gemeenten bijvoorbeeld welke zorg er nodig is bij de uitvoering van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook willen zij goede vervoersmogelijkheden van en 

naar de medische voorzieningen. 

 

Half februari zitten de partijen weer aan tafel om concrete plannen te maken. De Raad van 

Bestuur en de gemeenten hebben de intentie om die plannen vast te leggen in een convenant.  

 

Namens de gezamenlijke gemeenten prijst de Oudewaterse wethouder Ad de Regt de 

constructieve houding van alle partijen. Hij is blij met het tot nu toe behaalde resultaat. ,,Het 

is goed dat de Raad van Bestuur en de gemeenten samen optrekken. Dat is in het belang van 

al onze inwoners die aangewezen zijn op de zorg die het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis nu en in 

de toekomst biedt.’’ 

 

De Raad van Bestuur is er zich van bewust dat de veranderingen in de zorg  vragen om een 

heldere communicatie. Daarom heeft zij een extern communicatiebureau in de arm genomen. 

Op die manier wil zij de bevolking goed informeren. 

 
Niet voor publicatie 

Namens de gezamenlijke gemeenten voert de Oudewaterse wethouder Ad de Regt het woord: 06-48451629. 


