MOTIE GEMEENTERAAD
Motie nummer:
Datum indiening

26 april 2021

Onderwerp: Behoud volwaardig ziekenhuis in Zutphen
De raad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen,
Constaterende dat:
i.
Er zorgen zijn over de toekomst van een volwaardig ziekenhuis in Zutphen;
ii.
Gelre Ziekenhuizen in gesprek gaat met gemeenten, een vertegenwoordiging van patiënten en
zorgpartijen over de toekomst van het ziekenhuis;
iii.
Het verzorgingsgebied van het Gelre Ziekenhuis niet alleen de gemeente Zutphen maar ook de
gemeenten Lochem, Berkelland, Bronckhorst, Brummen en Voorst omvat;
Is van mening dat:
a. Een volwaardig ziekenhuis bijdraagt aan een toegankelijke gezondheidszorg in de regio;
b. Het verlies van een volwaardig ziekenhuis, voorzien van een Intensive Care en Spoed Eisende
Hulp, leidt tot hogere medische risico’s voor patiënten uit de gemeente Zutphen en omliggende
gemeenten;
c. Het Gelre Ziekenhuis in Zutphen een van onze grootste en belangrijkste werkgevers is en dat
sluiting van het gehele of gedeeltelijke ziekenhuis leidt tot verlies van vele arbeidsplaatsen in
Zutphen en omgeving;
d. Dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft in het toegankelijk maken en/of houden van
goede gezondheidszorg voor de inwoners;
Verzoekt het college:
1. Zich maximaal in te zetten voor het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Zutphen;
2. Daarover Gelre Ziekenhuizen indringend te bevragen;
3. Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een volwaardig ziekenhuis voor Zutphen te
behouden en hierover gesprekken aan te gaan met niet alleen Gelre Ziekenhuizen, maar ook
met toezichthouders, onafhankelijke deskundigen, eerste lijnzorgverleners, zorgverzekeraars, de
Colleges van B&W van de omliggende gemeenten en andere mogelijke gesprekspartners;
4. Hierbij nadrukkelijk de samenwerking te zoeken met de Colleges van B&W van de omliggende
gemeenten;
5. De raad hierover uiterlijk 1 juni a.s. te informeren.
en gaat over tot de orde van de dag.

Indiener(s): alle fracties van de Zutphense gemeenteraad
CDA, PvdA, CU, D66, Stadspartij, GroenLinks, Burgerbelang, SP, Bewust ZW, VVD, KiesLokaal

