Schriftelijke vragen art. 33

Indiener: W.A. Wormgoor (PvdA)
Datum indiening vraag: 6 april 2021
Datum verzending antwoord: 21 april 2021 (hersteld)
Onderwerp: Onzekerheid toekomst Gelre ziekenhuizen, Zutphen
Volwaardige ziekenhuiszorg is essentieel voor onze gemeente. De PvdA vindt dat zorg toegankelijk,
laagdrempelig en dicht bij huis moet zijn. De afgelopen jaren zijn in Nederland spoedeisendehulpposten
gesloten, zijn ziekenhuizen failliet gegaan en zijn ziekenhuizen afgebouwd. De gemeente Berkelland heeft
zich in de afgelopen periode uitgesproken voor een volwaardig ziekenhuis in Winterswijk, omdat we een
compleet zorgaanbod willen voor iedereen.
Onder Berkellanders is grote onzekerheid ontstaan over de toekomst van Gelre ziekenhuizen in
Zutphen. Geruchten over het uitkleden van afdelingen gaan al weken de ronde. Veel inwoners uit Ruurlo en
ook Borculo zijn georiënteerd op ziekenhuiszorg in Zutphen. Zij moeten nu een halfuur rijden naar het
ziekenhuis en de huisartsenpost in Zutphen. Voor grotere ingrepen gaan zij vaak naar Apeldoorn; dat is
ongeveer een uur rijden met de auto. Als zij met het openbaar vervoer gaan zijn zij nog veel langer
onderweg.
Wethouder Ten Broeke uit Zutphen meldde vorige week dat hij was uitgenodigd om het gesprek aan te
gaan met Gelre ziekenhuizen over een ‘locatieprofileringstraject’. Gelre ziekenhuizen geeft aan in gesprek
te gaan over de toekomst van het ziekenhuis met gemeenten, een vertegenwoordiging van patiënten en
met zorgpartijen.

Vraag:
Is het college van B en W uitgenodigd voor een gesprek over het zogeheten ‘locatieprofileringstraject’ van
Gelre ziekenhuizen in Zutphen?
Antwoord (in te vullen door college):
Nee.
Vraag:
Als het college van B en W niet uitgenodigd is, is het dan bereid om contact op te nemen met Gelre
ziekenhuizen met het doel om deel te nemen aan het gesprek over het ‘locatieprofileringstraject’? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord (in te vullen door college):
Ja.
Vraag:

Toelichting:
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.
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Is het college het met de PvdA eens dat het verdwijnen van operatiekamers (OK’s), intensive care (IC) en
verloskundige zorg in Zutphen nadelige gevolgen heeft voor het welzijn van onze inwoners?
Antwoord:
Ja, we herkennen deze zorg. We vinden het belangrijk dat we goed geïnformeerd zijn en onze zorgen kunnen
uiten over dit proces.
Vraag:
Welke acties zal het college ondernemen om te voorkomen dat Gelre ziekenhuizen in Zutphen de zorg gaat
afschalen en mogelijk de spoedeisende hulp (SEH) in Zutphen gaat verdwijnen?
Antwoord:
Op bestuurlijk niveau nemen we contact op om een afspraak in te plannen. Op basis van dit gesprek bepalen we
onze vervolgacties. We informeren u hier actief over.

Toelichting:
1. Agenda vragen (art. 34) zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda staan.
2. Schriftelijke vragen (art. 33) zijn vragen die niet bedoeld zijn voor punten die op de agenda staan.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken plaatsen.

