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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door Jan-Hubert van Rensen van de fractie van Inwonersbelangen over een 
gesprek tussen de Nederlandse Zorgautoriteit en het college van Woerden 

Beantwoording van de vragen: 

1. Is het juist dat er een gesprek plaats heeft gevonden of gaat vinden met de NZa en het College? 

Ja, het gesprek heeft plaatsgevonden op 8 juni met de burgemeester als vertegenwoordiger van het 
gemeentebestuur (college en raad). Het gespreksonderwerp was de betrokkenheid van de gemeente bij 
het fusieproces. 

2. Is het College het met Inwonersbelangen eens dat de niet-betrokkenheid van de gemeente 
Woerden een aangelegenheid is van College en gemeenteraad? Zo, Nee op grond van welke 
argumentatie? 

Ja, daar zijn we het mee eens. We hebben in de afgelopen jaren goed geluisterd naar de signalen die door 
de gemeenteraad zijn geuit tijdens de informatiebijeenkomsten over (en met) Hofpoort en tijdens de 
commissie- en raadsvergaderingen. Deze signalen zijn verwoord in de (door het college opgestelde en met 
de raad gedeelde) brieven aan zowel de raad van bestuur van Hofpoort als aan de NZa. Ook de bijdrage 
aan de effectrapportage die de gemeente heeft aangeleverd aan Hofpoort, als onderdeel van de 
documentatie aan NZa, maakt deel uit van de communicatie die het college namens de raad heeft gevoerd. 
Wij zijn van mening dat we de gevoelens van de raad (en van vele inwoners) kunnen verwoorden. In het 
gevoerde gesprek is benadrukt dat de gemeente slechts steeds achteraf is geïnformeerd over de stappen 
die genomen zijn in het fusieproces en dat er geen scenario's en cijfers zijn gedeeld. Daardoor heeft het 
gemeentebestuur niet kunnen oordelen over de reden en noodzaak van de fusie en over de uitwerking van 
de fusie (waarbij zoveel functies uit Woerden verdwijnen). Ook is aangegeven dat het niet in deze tijd past, 
waarin de gemeenten grote verantwoordelijkheden hebben voor de inwoners, dat er geen formele invloed 
van de gemeente was in het fusieproces. Om die mogelijkheid is gevraagd (de gemeente erkennen als 
stakeholder) doch deze is niet gegeven. 

3. Is het College het met Inwonersbelangen eens dat een gesprek met de NZa, over de 
betrokkenheid van gemeente Woerden in het fusieproces, moet plaats vinden met 
vertegenwoordigers van het College en een afvaardiging van de gemeenteraad? 

Nee, het college spreekt namens de raad. 

4. Worden de fracties uit de gemeenteraad uitgenodigd om een vertegenwoordiger af te vaardigen 
voor het gesprek met de NZa als deze nog plaats moet vinden? 

Nee. 



5. Mocht het gesprek reeds plaats hebben gevonden wordt er dan een vervolg gesprek gepland 
waaraan ook de vertegenwoordigers van fracties kunnen deelnemen? 

Nee, het college spreekt in deze ook namens de raad zoals het ook namens de raad schriftelijk heeft 
gecommuniceerd met Hofpoort en NZa. De verwachting is overigens niet dat er een vervolggesprek nodig 
zal zijn. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer 15.012158 

De secretaris De burgemeester 

ŰUŹA^ loco 

drs. M.H.J. v V.J.H. Molkenboer ergen 



Van: Geldorp, Erwin 
Verzonden: donderdag 11 juni 2015 17:07 
Aan: raadsleden@woerden.nl;!Burgemeester en wethouders 
CC: Stadhuis; IConcernzaken 
Onderwerp: schriftelijke vragen ex art. 40 RvO van Inwonersbelangen inzake gesprek NZa en 

College 
Bijlagen: vragen inwonersbelangen inzake gesprek nza en college.pdf 

Aan het College 
Aan de Raad 

Bijgaand treft u aan een schriftelijke vragenserie ex artikel 40 RvO van de fractie Inwonersbelangen inzake gesprek NZa en 
College. Conform het Reglement van Orde heeft het college dertig dagen (tot 11 juli 2015) om de vragen te beantwoorden. 

Met vriendeli jke groet, 

Erwin Geldorp | raadsgriffier ļ Gemeente Woerden 

T - - . M ' E qeldorp.e@woerden.nl raadsgriffieigiwoerden.nl 
W qemeenteraad.woerden.nl 

1 2 JUNI 2015 
Beh. Ambt 

B.V.C 

Gemeente Woerden 15.012158 

15/06/2015 Registratiedatum: 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 
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Inwonersbelangen 
iaat uw stem horen! 

ARTIKEL 40 VRAGEN 
Gesprek Nederlandse Zorgautoriteit en het 

College van Woerden 
11 juni 2015 

Inleiding 
Inwonersbelangen heeft vernomen dat er een gesprek plaats gaat vinden of heeft plaats 
gevonden tussen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het College. 
Het gespreksonderwerp zou het fusieproces zijn en de niet betrokkenheid van gemeente 
Woerden. 

De verstuurde brieven naar de NZa over de fusie zijn verstuurd vanuit een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van het College en de gemeenteraad: het bestuur van gemeente 
Woerden. 

Vragen: 
1. Is het juist dat er een gesprek plaats heeft gevonden of gaat vinden met de NZa en 

het College? 
2. Is het College het met Inwonersbelangen eens dat de niet-betrokkenheid van de 

gemeente Woerden een aangelegenheid is van College en gemeenteraad? Zo, nee 
op grond van welke argumentatie? 

3. Is het College het met Inwonersbelangen eens dat een gesprek met de NZa, over 
de betrokkenheid van gemeente Woerden in het fusieproces, moet plaats vinden 
met vertegenwoordigers van het College en een afvaardiging van de 
gemeenteraad? 

Indien het antwoord op vraag 1 met ja is beantwoord, ook de volgende vragen: 
4. Worden de fracties uit de gemeenteraad uitgenodigd om een vertegenwoordiger 

af te vaardigen voor het gesprek met de NZa als deze nog plaats moet vinden? 
5. Mocht het gesprek reeds plaats hebben gevonden wordt er dan een vervolg 

gesprek gepland waaraan ook de vertegenwoordigers van fracties kunnen 
deelnemen? 

Namens de fractie van Inwonersbelangen 
Jan-Hubert van Rensen 
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