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Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 24 mei 2007 

om 19.30 uur in het gemeentehuis te Emmeloord. 

 

Aanwezig zijn: de dames H. Binksma-Martens (VVD), M.T.B. Droog-Smit (CDA),  

E. van Elk (PU), J. Faber-Slootheer (PvdA/GroenLinks), A.J. Geluk-Geluk (VVD),  

H. van Mook (PvdA/GroenLinks) en S.J. Schrijver-Brouwer (PvdA/GroenLinks) en de he-

ren J.W. Bakker (PvdA/GroenLinks), E. van de Belt (Fractie Van de Belt), P.N. Blauw 

(VVD), F. Boundati (PvdA/GroenLinks), A.W. van Daalen (VVD), W.C. Haagsma (PU), 

L.G.M. Hermus (CDA), H.A.J.G. Kreeft (ONS), L.H.M. Lammers (ONS), T. Nijdam  

(PvdA/GroenLinks), H.L. Meijering (CDA), A. Poppe (CU-SGP), P.J. Sanderse (CDA),  

J. Simonse (CU-SGP), H.H. Suelmann (CDA), H. Torenbeek (CDA), T. Tuinenga (PU),  

J.J. van der Velde (CDA), G.J. Veldkamp (CU-SGP) L.G. Voorberg en R.F. Wassink  

(CU-SGP) 

 

Voorzitter:   de heer W.L.F.C. ridder van Rappard, burgemeester 

Wethouders:  de heren J.M. van der Est (PvdA/GroenLinks), W.P. Keur 

(VVD), A.H.T. van Meijel (CDA), W.J. Schutte (CDA) en  

F.K. Zeilstra (PvdA/GroenLinks) 

Griffier:  de heer J. Even 

Gemeentesecretaris:  de heer H. van Boven 

 

 

 

I. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering.  

 

II. Vaststelling agenda 

 

Zonder beraadslaging wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.  

 

III. Notulen van de vergadering van 26 april 2007 

 

Tekstueel: 

- blz. N51, einde bijdrage van de heer Haagsma, 'gezegd' moet zijn 'gevraagd'. 

 

Zonder hoofdelijke stemming worden de notulen vastgesteld, rekening houdend met de 

wijziging.  

 

IV. Ingekomen stukken  

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt over de afdoening van de 

ingekomen stukken besloten, zoals is voorgesteld.  

 

V. Mededelingen 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

VI. Spreekrecht 

 

De heer Veenhuis: Mijnheer de Voorzitter, geacht college, leden van de raad. Allereerst 

bedankt voor de gelegenheid die u mij geeft om enkele woorden tot u te mogen zeggen. 

De aanleiding hiervoor is de gemeenteraadsvergadering van de vorige maand. Het betrof 

de perikelen over het ziekenhuis. Ik heb mij zitten verbijten over de manier waarop de 

raad deze bijzonder belangrijke materie meent te moeten behandelen. Een oproep om er 

geen politiek issue van te maken strandde op een bedenkelijke manier.  
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Ook na de vergadering stopte het niet en meende men elkaar te moeten – bewust of on-

bewust – beschadigen. Is dit een trend? We zien het in onze samenleving tegenwoordig 

wel meer. Of is het een incident? Ik hoop het laatste. Ik zou zeggen: wie de schoen past 

trekke hem aan. 

Nu iets over het ziekenhuis.  

Ik heb me, en met mij vele anderen, in het verleden erg sterk gemaakt voor behoud van 

het dokter J.H. Jansenziekenhuis of anders gezegd: IJsselmeerziekenhuizen, locatie Em-

meloord. Ik ben daarvoor onder andere drie keer naar Den Haag geweest, heb drie mi-

nisters petities aangeboden, een demonstratie meegeorganiseerd, enz. En het is niet ge-

lukt. We hebben het ziekenhuis niet kunnen behouden. Dat is een feit. Er komt geen 

volwaardig ziekenhuis meer in Emmeloord. Ook KPMG kwam tot deze conclusie. Een con-

clusie die wethouder Zeilstra en vele anderen al lang hadden getrokken. Hoe nu verder? 

Let wel, ik ben niet tegen Sneek of voor Lelystad of andersom. Ik ben voor goede zorg. 

Ik krijg echter het idee dat een aantal mensen, ook binnen de politieke partijen, het idee 

aanhangt – nu zeg ik het heel plat – "Lelystad heeft ons ziekenhuis kapotgemaakt. Nu 

zullen wij zorgen dat Lelystad kapotgaat." Ik heb dat meer keren uit meer monden mo-

gen horen. "Wij hebben dan onze handen vrij en kunnen doen wat we willen."  

Dat idee leeft ook onder een groot aantal inwoners van onze gemeente en die van Urk. 

Als er ook maar iets niet goed gaat in Lelystad wordt het enorm onder een vergrootglas 

gelegd en komt het in de krant. Gelukkig horen we tegenwoordig ook andere berichten.  

Alles wordt ook nog gevoed door een aantal huisartsen. Ik wil er verder geen oordeel 

over geven. Iedereen is vrij om te denken en te doen wat hij wil. Ik vind het echter heel 

vreemd dat patiënten uit Oostelijk Flevoland er kennelijk heel anders over denken. Pati-

enten vanuit dat gebied worden kennelijk heel anders behandeld dan uit Noordoostpolder 

en Urk. Binnenkort ondertekent 75% van de huisartsen een intentieverklaring om steun 

te verlenen aan Lelystad. Ik zuig dat niet uit mijn duim, maar het komt uit de mond van 

wethouder Langeweg van Dronten. Leg mij maar eens uit hoe dat kan.  

"Als elke seconde telt is de afstand naar Sneek redelijk groot", aldus de heer Van de 

Kam, directeur van het ziekenhuis in Sneek. Het is een citaat uit de Stentor.  

Mijn conclusie is: laten we voorzichtig zijn en niet te hard roepen. Gooi je oude schoenen 

niet weg voordat je nieuwe hebt. Ik ben niet voor Lelystad en ik ben niet tegen Sneek of 

omgekeerd. Raad en college, probeer het samen te doen, want dan ben je echt sterk. 

Tot slot nog dit. Het heeft niets met het ziekenhuis te maken. 

Het plan van de sportboulevard is mij uit het hart gegrepen. Mooi en ambitieus. Eén ding 

vind ik helemaal geweldig: de ijsbaan in de drafbaan leggen. Hoe kom je erop! Wethou-

der, u kunt van mij het uitgewerkte plan krijgen dat waarschijnlijk de gemeente geen 

cent kost. Het plan ligt er al vijf jaar, als het niet langer is. Je kunt nu eenmaal beter 

goed jatten dan slecht zelf verzinnen.  

 

De heer Blauw: Een paar opmerkingen. De heer Veenhuis heeft gezegd, dat KPMG zou 

hebben geconcludeerd dat er geen volwaardig ziekenhuis in Emmeloord mogelijk is. Dat 

heeft KPMG niet gezegd. Als u het rapport goed had gelezen dan staat er dat er geen 

zelfstandig ziekenhuis mogelijk was. Ook is het woord 'vooralsnog' vermeld.  

 

De heer Veenhuis: Mijn betoog is daarop niet gebaseerd. Ik heb meer gezegd.  

 

De heer Blauw: U spreekt over Dronten. Het college in Dronten is in 2002 na de be-

roemde gemeenschappelijke verklaring van de gemeenten uit het overleg gestapt. We 

hebben dat college daarna niet meer gehoord in deze materie. Ik vind het dan wel 

vreemd, dat op dit moment een wethouder... 

 

De heer Bakker: Ik meen dat het de bedoeling is om vragen te stellen aan de inspreker.  

 

De heer Blauw: Daarmee ben ik bezig.  

 

De heer Bakker: U houdt een heel betoog. 
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De heer Blauw: Als de voorzitter daartegen bezwaar heeft dan zegt hij dit wel.  

Mijn vraag is hoe het komt dat de wethouder van Dronten plotseling iets vindt over de 

situatie in Noordoostpolder, terwijl hij daarvan vier jaar lang niets heeft gevonden en 

niets van heeft gezegd.  

 

De heer Veenhuis: Dat moet u niet aan mij vragen, maar aan de wethouder. Het zijn de 

woorden van de wethouder die ik vanmiddag uitgebreid heb gesproken. Hij heeft mij dit 

verteld. Hij heeft ook gezegd dat ongeveer 50% van de inwoners van de gemeente Dron-

ten naar het ziekenhuis in Lelystad gaat. De rest gaat hoofdzakelijk naar Harderwijk en 

Zwolle. Hij hoort tot nu toe geen klachten van de mensen die naar Lelystad gaan. Dat is 

bijna 100% uit Swifterbant. Dat is logisch. Vanuit Biddinghuizen gaat men voor een groot 

deel naar Harderwijk. Het is een kwestie van afstand. De wethouder heeft mij gezegd, 

dat hij tot nu toe geen klachten hoort. Dronten ondertekent in juni a.s. een intentiever-

klaring, samen met het ziekenhuis in Lelystad. Het ziekenhuis in Lelystad is van plan om 

in Dronten een polikliniek te openen, niet een zo uitgebreide als in Emmeloord aanwezig 

is, maar een aantal zaken kan in Dronten gebeuren. Dat was zijn verhaal tegen mij, niet 

meer en niet minder.  

 

De heer Blauw: Waarom gebruikt de wethouder van Dronten de heer Veenhuis als 

spreekbuis om in Noordoostpolder iets te zeggen? 

 

De heer Veenhuis: De wethouder gebruikt Ad Veenhuis helemaal niet als spreekbuis. Ik 

heb hem een aantal vragen gesteld. Daarop heeft hij mij antwoord gegeven. Daardoor 

kom ik tot deze conclusie en vertel ik u dit. Hij zegt niet. Ik zeg wat hij heeft gezegd. Ik 

heb hem daarom gevraagd. Hij gebruikt mij niet als spreekbuis.  

 

De heer Voorberg: Twee vragen aan de heer Veenhuis. Hij heeft dingen opgemerkt over 

Lelystad en Sneek en de beide ziekenhuizen. Er is keuzevrijheid. Patiënten kunnen kie-

zen. Er ligt ook een actie bij de patiënten. Houdt u daarmee rekening. 

U zegt: ik heb van de heer Van de Kam gehoord dat elke seconde telt. De afstand tot 

Sneek is dan groot. Het gaat er toch juist om wat Sneek eventueel hier zou willen doen 

om de afstand te verkleinen?  

 

De heer Veenhuis: Het hangt er dan helemaal vanaf wat Sneek van plan is hier neer te 

zetten. Als je een hartstilstand hebt en die zou hier niet kunnen worden behandeld, om-

dat er niet voldoende accommodatie voorhanden is. Ik zeg het niet. De heer Van de Kam 

zegt het. Het is een citaat uit de Stentor. Het is wat hij zegt dat hem beangstigt. Ik weet 

wel dat als ik een hartaanval of -stilstand krijg, ik graag heb dat ze me naar Lelystad 

brengen. Waarom? Omdat het tien minuten scheelt. Elke seconde telt. Ik ben laatst geo-

pereerd aan mijn hand en ben in Sneek geweest. Dat was ook prima. Ik kan mij voorstel-

len dat mensen die in Rutten wonen zeggen: alsjeblieft snel naar Sneek. Mensen in Na-

gelen zullen zeggen: naar Lelystad. 

 

De heer Voorberg: gelukkig nuanceert u het nu een beetje. Ik dacht dat u achter die 

uitspraak gaat staan. 

 

De heer Veenhuis: Nee hoor, het is een citaat van de heer Van de Kam. De keuze van 

de patiënten wordt voor een groot deel bepaald door de huisartsen. Naar aanleiding van 

de klacht die ik had vanwege een operatie is door mijn huisarts geadviseerd naar Sneek 

te gaan, omdat ik op dat gebied daar het beste word geholpen. In een ander geval kan 

het zijn dat de huisarts zegt naar Lelystad te kunnen gaan, omdat daar de chirurg zit die 

dat soort dingen uitstekend doet. 

De huisartsen zijn de adviseur van de patiënten. De patiënten luisteren er meestal naar. 

Iedereen heeft een vrije keuze.  

 

De voorzitter: De verleiding is groot om een debat aan te gaan, maar dat is niet de be-

doeling. Zijn er nog concrete vragen aan de heer Veenhuis? 
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Mevrouw Faber: Mijnheer Veenhuis, uw betoog is mij uit het hart gegrepen. U maait mij 

het gras voor de voeten weg. Ik had ook een heel verhaal over oude en nieuwe schoe-

nen, wel of niet lekker zittende schoenen.  

U zegt dat u een aantal jaren actief bent geweest voor het behoud van de basisspecia-

lismen, het volwaardige ziekenhuis van Emmeloord. Als u terugkijkt, kunt u dan zeggen: 

het afgelopen jaar is op het gebied van ziekenhuisbeleid, ziekenhuiszorg zo veel veran-

derd dat daardoor uw mening ook wat is veranderd? 

 

De heer Veenhuis: Ja natuurlijk. Toen wij nog hard streden voor het ziekenhuis met vier 

basisspecialismen en dit niet haalbaar bleek, heeft het platform mevrouw Le Grand ge-

vraagd daarover een uitleg te geven. Zij heeft haarfijn uit de doeken gedaan hoe de zorg 

is veranderd in de loop van de jaren. Wij zijn hier overigens niet uniek in deze situatie. 

Op meer plaatsen in Nederland vind je exact hetzelfde geval. Bijvoorbeeld Venraij, Venlo. 

Het is frappant. Venraij is een plaats van zo'n 25.000 inwoners met tien dorpen erom 

heen. Zij had een zelfstandig ziekenhuis; dat is verdwenen. Het is overgegaan naar  

Venlo. Het is eigenlijk een vergelijkbare situatie als met Emmeloord. Venlo is nu bezig 

om de zorg weer over te hevelen naar Venraij, vooral de verplegende zorg. Het zieken-

huis met zijn specialismen, met alles erop en eraan; in een gewoon ziekenhuis betekent 

het minstens 25 tot 30 specialisten. Dat zou betekenen dat Emmeloord een volwaardig 

ziekenhuis krijgt. Het komt niet meer in Venraij. Ik ben bang dat het hier ook niet meer 

komt. Van mij mag het, natuurlijk. Graag zelfs. De realiteit gebiedt te zeggen dat het een 

voorbije zaak is. We moeten dan kijken wat we nog binnen kunnen krijgen. Als het Sneek 

is met uitstekende voorwaarden, dan is het zo. Er is vrije vestiging in dit land. Ook voor 

de zorg. Ik zal dan de laatste zijn die zegt dat niet te willen. Echter, pas op, voordat we 

iets hebben. We hebben nu nog schoenen; het zijn misschien oude, maar we hebben ze 

nog. Dat was eigenlijk mijn boodschap. Vooral de manier waarop het de vorige keer in de 

raad is gegaan heeft mij pijn gedaan. Ik heb er slecht van geslapen en met mij anderen, 

heb ik gehoord. Zo ga je niet met elkaar om. 

 

VII. Vragenuur 

 

De voorzitter: De fractie PvdA/GroenLinks heeft vragen ingediend over de kwijtschel-

ding van de waterschapslasten.  

 

De heer Nijdam: Mijnheer de Voorzitter. Het gaat over de kwijtschelding van water-

schapslasten van het waterschap Zuiderzeeland. Op 1 januari 2008 zal het waterschap 

Zuiderzeeland de kwijtscheldingsnorm verhogen van 90% naar 100%. Dit om kwijtschel-

ding van waterschapslasten aan meer personen met een minimuminkomen te kunnen 

verlenen. Onze gemeente hanteert al enige jaren deze 100%-norm waardoor meer men-

sen met een minimuminkomen in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding van 

gemeentelijke lasten.  

Mijn fractie vraagt het volgende: Wil het college de benodigde gegevens omtrent de bij 

de gemeente bekende toekenningsbesluiten met het waterschap Zuiderzeeland uitwisse-

len om ervoor zorg te dragen dat degenen die deze lastenverlichting hard nodig hebben 

op een eenvoudige wijze hiervan gebruik kunnen maken. Voor ons gevoel hebben we bij 

het college een gevoelige snaar geraakt om een en ander beleidsmatig en met inachtne-

ming van de nodige spelregels op een simpele manier gestalte te geven. Immers, terug-

dringen niet-gebruik staat erg hoog op de agenda bij dit college. Veel gemeenten zijn u 

reeds voorgegaan. Voor ons gevoel kan Flevoland daarin niet achterblijven.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. Het college staat er positief te-

genover. Wij hebben twee lijsten van mensen die automatische kwijtschelding krijgen. Er 

zijn ook mensen die actief worden benaderd, omdat ze eenmalig kwijtschelding hebben 

gekregen. Als men twee keer achter elkaar kwijtschelding heeft gekregen dan gaat het 

automatisch. De andere lijst is puur een lijst met aandacht voor gezinnen die in die situa-

tie zitten. Het college wil toezeggen daarnaar te kijken.  
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We moeten wel kijken of het niet strijdig is met de privacy. Als dat niet het geval is en 

het waterschap wil er gebruik van maken, dan zijn de mogelijkheden er.  

 

De heer Nijdam: We zijn uiteraard erg blij met het antwoord van de wethouder. We 

hadden ook niet anders verwacht.  

 

De heer Haagsma: Mag ik de heer Nijdam hierover een vraag stellen? Ik sta volledig 

achter uw pleidooi, maar ik verbaas me er altijd over dat op het moment dat de Politieke 

Unie – en dat proberen we nog al eens – probeert om de lasten niet te verhogen, de frac-

tie van PvdA/GroenLinks dan altijd niet thuis geeft. Misschien moet u er ook eens over 

nadenken dat het belangrijk is dat we onze gemeentelijke lasten op niveau verhogen. 

 

De heer Nijdam: Ik had een beetje op deze vraag gerekend, mijnheer Haagsma. 

 

De heer Haagsma: Daarom stel ik die ook. 

 

De heer Nijdam: Uiteraard is het zoals u zegt. Wij vinden nog steeds dat de zwaarste 

lasten op de sterkste schouders terecht moeten komen. Voor de mensen die het niet 

kunnen betalen moet een simpele, heldere kwijtscheldingsregeling komen.  

 

De heer Haagsma: Ik denk zelfs dat wij er als Politieke Unie en PvdA/GroenLinks bij het 

minimabeleid steeds voor hebben gepleit. Ik verbaas me er altijd over dat op het mo-

ment dat het pleidooi komt om niet meer te vragen dan nodig is, de PvdA/GroenLinks-

fractie niet thuis geeft.  

 

De heer Nijdam: Ik kan er wel een discussie met u over aangaan, maar het gaat erom 

dat het huishoudboekje van de gemeente ook rond moet komen. We moeten het met el-

kaar opbrengen. Er is altijd een grote groep mensen die buiten de lijsten valt. 

 

De heer Haagsma: U hebt kunnen horen hoe het huishoudboekje van de gemeente het 

afgelopen jaar weer prima op orde is geweest. 

 

De heer Nijdam: Daar ben ik ook zeer blij om, mijnheer Haagsma.  

 

De heer Van de Belt: Ik denk dat de heer Nijdam op zijn wenken wordt bediend. Er 

staat vandaag een heel stuk in de krant, dat het waterschap Zuiderzeeland een groot te-

kort heeft. Dit komt mede door kwijtschelding. De kwijtschelding wordt volgend jaar 

waarschijnlijk nog hoger, omdat het waterschap meer de norm van de gemeente han-

teert.  

 

De heer Nijdam: Ik heb het niet gelezen. Ik heb het dus niet uit de krant. Ik had het al 

eerder op mijn netvlies.  

 

De heer Van de Belt: Dat is mij helder.  

 

De voorzitter: Voorts de vraag van de Politieke Unie over de Korte Achterzijde. 

 

De heer Tuinenga: Mijnheer de Voorzitter. Wij hebben een aantal vragen over de Korte 

Achterzijde en in het bijzonder over het parkeren, dat gepland is in de Overtuinen.  

Ik moet zeggen dat de ChristenUnie/SGP ons een klein beetje de loef heeft afgestoken 

door schriftelijke vragen te stellen. De schriftelijke vragen zijn ongeveer de vragen die ik 

ook had.  

Ik wil aandacht vragen voor de antwoorden op de vragen van de ChristenUnie/SGP. Wij 

vinden de antwoorden summier, mager. Over de Korte Achterzijde wordt een aantal ant-

woorden gegeven over de straatklinkers en over de verlichting. Of het overleg goed is 

gevoerd, daaraan twijfelen wij.  
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Ten aanzien van het parkeren in de Overtuinen hebben we een aantal vergaderingen in 

herinnering waar commissiebreed de uitspraak is gedaan dat er een doorsteek moet ko-

men. Het is de vraag of, als dit niet het geval is, het parkeren in de Overtuinen wel moet 

doorgaan.  

 

De heer Wassink: Mag ik daarop aanhaken? Ook wij vinden de vragen erg summier be-

antwoord. Het is de staccatostijl, waaraan we schijnen moeten wennen.  

Ten aanzien van de Overtuinen haak ik aan bij wat de Politieke Unie zegt, in die zin dat 

wij van het college een overzicht willen van de mogelijkheden. Er zijn meer mogelijkhe-

den. Dit kan ook verschil van plaats zijn binnen de Korte Achterzijde. Ook: wat kosten de 

verschillende doorsteekmogelijkheden, zodat we ook een afweging kunnen maken. Het 

kan best zijn, dat we een doorsteek nemen die misschien iets meer geld kost, maar waar 

het strategisch veel beter is. Dus dat de doorsteek functioneler is en mensen verderop 

aan de Korte Achterzijde er meer aan hebben. Communiceer goed met die mensen. Ik 

heb de indruk dat er wel wordt geïnformeerd en gesproken, maar dan houdt het opeens 

op en blijven mensen met vraagtekens achter. Zij lezen in de krant dat blijkbaar een be-

sluit is gevallen.  

 

De heer Nijdam: Ik wil iets aan de heer Wassink vragen. Waarop koerst u? Op een door-

steek voor voetgangers of een doorsteek voor het afwikkelen van het autoverkeer? 

 

De heer Wassink: In prioriteit de voetganger. Als je de auto er bij mee kunt pakken, 

heel graag. Wanneer je bijna achteraan de doorsteek zou kunnen maken, ook voor au-

to's, dan scheelt het enorm veel parkeerruimte. We helpen dan de wethouder, die op 

zoek is naar parkeerruimte.  

 

De heer Nijdam: Dat is helder. Ik neem aan dat ook u tot een bepaald kostenplaatje wilt 

meedenken. Een voetgangersdoorsteek is veel goedkoper. Misschien kunnen we in dit 

kader kijken wat er nog zit in het budget Emmeloord-Centrum. Daarover hebben we de 

laatste tijd weinig gehoord.  

 

De heer Wassink: Dat is precies de oproep die ik doe. Zet de dingen op een rij. We kun-

nen dan een en ander bekijken. Misschien kost iets € 50.000,00 meer, maar heb je er 

veel meer aan. 

 

Wethouder de heer Keur: Mijnheer de Voorzitter. Dit is een lastig dossier, omdat het 

vaak gaat over het moeten onderhandelen over panden. Dat maakt het lastig. Je moet 

het vertrouwelijk behandelen; je kunt er niet alles over in de publieke media zeggen. 

De Politieke Unie, maar ook de ChristenUnie, hebben beide gevraagd hoe het zit met de 

Overtuinen. Ik dacht dat ik op 10 mei jl. helder ben geweest. Ik heb het nagekeken en 

zou het bandje ook nog wel kunnen afluisteren, omdat het niet woordelijk is vermeld zo-

als ik het heb gezegd. Ik heb eenmaal en andermaal in de commissievergadering, op 

vragen van de heer Van Eerd en de heer Wassink gezegd dat we ermee bezig zijn. De 

onderhandelingen lopen. Ik heb toen niet gezegd – wat ik nu wel zal zeggen – dat de 

mensen, zoals die tijdens het inspreken tijdens de fractievergaderingen zijn genoemd, 

zijn benaderd.  

Een van de doorgangen ligt precies voor de tuin van € 1 miljoen. Wij hebben intern hier-

van gezegd dat we daarover niet hoeven te spreken. Om precies te zijn: het is voor 80% 

voor de bewuste tuin. Met het andere geval zijn wij bezig. Ik heb u dat op 10 mei jl. twee 

keer gezegd.  

Het verbaast mij dat ik in de Stentor van 23 mei jl. moet lezen: "ChristenUnie/SGP ziet 

wel kansen voor doorsteek in Korte Achterzijde." De kop is de verantwoordelijkheid van 

de redacteur. Daaruit zou blijken dat wij de kansen niet zien. Het wordt vervelend als ik 

het zeg: dit college zit er als een bok op de haverkist bovenop om een pand te verwer-

ven. Het is ons tot nu toe niet gelukt. Hoe langer u ons op de nek springt, hoe duurder 

de panden worden. Ongeveer € 10.000,00 per regel.  
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Nu ga ik nog een stapje verder. Een quote: "Er zijn minstens drie eigenaren die met de 

gemeente willen praten over een betaalbare doorstreek", aldus Wassink. Verder is ge-

zegd: "Alleen onderneemt de gemeente geen actie." Dat doet mij pijn. Ik vind het jam-

mer. Ik kan er ook niet mee akkoord gaan dat het zo gebeurt. Als college bewegen wij 

hemel en aarde; ik zal er zelfs een onderzoek voor willen starten in dit huis, geleid door 

de heer Wassink, om te kijken wat wij doen. Ik wil ook graag dat de heer Wassink deze 

woorden terugneemt in dit gebouw en een brief schrijft aan de pers, dat het hem gewel-

dig spijt dat hij de burger, onze belastingbetaler, op het verkeerde been zet. Met zijn ex-

cuses. Zo kunnen wij niet werken. Ik stel voor dat de heer Wassink zijn uitspraak terug-

neemt in een brief aan de media en de bevolking van Noordoostpolder, omdat ik vind dat 

iedereen op het verkeerde been wordt gezet. Ik citeer de krant. Ik hoop dat hij daarin 

aangeeft, dat het hem spijt dat de beeldvorming is, zoals deze in de krant staat en deze 

zal rechtzetten en tevens zal melden dat hij het volste vertrouwen in het college heeft 

om een doorsteek te creëren. Ook dat hij al twee keer wist – vanuit de vergaderingen in 

mei – dat wij er druk mee doende zijn. 

 

De heer Tuinenga: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb er een klein beetje problemen mee 

dat de heer Keur denkt dat de panden steeds duurder worden als erover wordt gespro-

ken. Die mensen kunnen nadenken en ook onderhandelen, neem ik aan. Daar zit bij ons 

juist het probleem. Een aantal mensen is benaderd en moeten vervolgens in de krant le-

zen dat het te duur is. Wij horen dit van de mensen zelf en nemen aan dat het waar is. 

Daarmee worstelen we.  

 

Wethouder de heer Keur: Als het in deze raad steeds een spelletje is of u mij gelooft of 

niet, dan zullen we in het presidium eens moeten bespreken hoe we met elkaar omgaan. 

Als ik u zeg dat mensen naar mensen toegaan en onderhandelen. Er is een vraagprijs en 

een biedprijs. In het gesprek wordt gezegd: dan worden wij het niet eens. Dan is voor 

ons de kous daarmee af. Zo werkt dat. Meer kan ik er niet van maken. Ik ga er ook niet 

meer van maken. Anders moet u maar op onze plek gaan zitten en moeten wij wat an-

ders gaan doen.  

 

De voorzitter: Mag ik een ordeopmerking maken naar aanleiding van de opmerking van 

wethouder Keur, in de richting van de heer Wassink? Het is het vragenuur. Als je het zo 

gaat doen, dan kan het een hele beantwoording worden.  

Ik kan me de opmerking van wethouder Keur voorstellen, dat hij eigenlijk zegt: als je 

iets stelt, moet je bewijzen. We kunnen dan twee dingen doen. We kunnen nu het debat-

je hebben dat u wel of niet een brief schrijft. Dat lijkt me op dit moment niet het agen-

dapunt. Ik vraag eigenlijk of het niet goed is dat u beiden om de tafel gaat zitten om te 

kijken waarover het gaat. Als er informatie is, die wij niet zouden hebben, dan moeten 

we die goed gebruiken. In zo'n gesprek kan dan enige duidelijkheid komen. Ik probeer 

een handreiking te doen om niet een discussie te krijgen die bij een vragenuur erg zwaar 

wordt.  

 

De heer Wassink: Die indruk heb ik ook. De informatie die naar de pers is gegaan, is 

gelijk aan de vraagstelling die u zelf op tafel hebt gehad. Ik ben er niet als volksverte-

genwoordiger om het vertrouwen in de wethouder te hebben dan wel uit te spreken. Ech-

ter, ik hoor dingen vanuit de samenleving en vervolgens stel ik daarover vragen en trek 

ik daaruit conclusies.  

 

Wethouder de heer Keur: Mijn secretaresse weet mijn telefoonnummer. Zij weet per 

dag, waar ik per minuut ben. Ik ben altijd te bereiken. U had even kunnen bellen om te 

vragen hoe het zit.  

 

De heer Wassink: Ik hoor signalen, van meerdere mensen. Daarover heb ik vragen. 

Volgens mij hebben wij een controlerende rol, niet waar de wethouder op vrijdagmiddag 

of maandagochtend heen gaat, maar de controlerende rol: doet u wat u hoort te doen in 

dezen.  
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Als wij signalen krijgen, mogelijk doet hij het niet, dan stellen wij daarover vragen. Dat 

mag toch? Wij vertegenwoordigen het volk daarin. 

 

De voorzitter: Nu mijn ordevoorstel.  

 

De heer Wassink: Ik kan afronden door te zeggen dat ik niet van plan ben die brief te 

gaan schrijven. Ik ben uiteraard bereid om in gesprek met de heer Keur dit nog eens uit 

te diepen. Dat lijkt me goed. 

 

De voorzitter: Is dat ook een suggestie die de heer Keur aanspreekt om dan te kijken of 

de informatie waarover u beschikt en waarover de heer Wassink beschikt dezelfde is. U 

kunt daaruit gezamenlijk conclusies trekken. Dat lijkt mij op dit moment het meest ver-

standig.  

 

Wethouder de heer Keur: Akkoord. 

 

De heer Tuinenga: Als een gesprek wordt aangegaan, dan willen wij als Politieke Unie 

daarbij ook wel graag aanwezig zijn. 

 

De voorzitter: U hoeft van de heer Keur geen brief te schrijven.  

 

De heer Tuinenga: Misschien ga ik dan nog wel een brief schrijven.  

 

De voorzitter: Laten we het overleg afwachten en dan kijken wat eruit komt. Misschien 

kan er dan in de commissie nog eens over worden gesproken.  

 

VIII. Agendapunten 

 

 1. Terugrapportage van gesprekken met St. Antoniusziekenhuis en IJssel-

meerziekenhuizen 

 

De voorzitter: We hebben hiervoor een aantal terugmelders. Het eerste gesprek met de 

IJsselmeerziekenhuizen zal door de heer Lammers worden teruggekoppeld. Het gesprek 

met het Antoniusziekenhuis door de heer Van Daalen. Daaraan zullen conclusies worden 

verbonden, die worden verwoord door de heer Lammers. Wethouder Zeilstra, die de ge-

sprekken ook heeft bijgewoond, kan een aanvulling geven.  

Er is vervolgens een ronde van informatieve vragen, die nodig zijn voor de beeldvorming. 

Het is goed daarna te schorsen om koffie te drinken en conclusies te trekken. We her-

openen dan de vergadering en zien wel tot welke conclusies de verschillende fracties ko-

men. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. In juni 2006 hebben de gemeenteraden van 

Noordoostpolder en Urk raadsbreed besloten een onderzoek te doen naar de mogelijke 

verzelfstandiging van het dokter Jansenziekenhuis te Emmeloord. Om dit gehele proces 

te begeleiden is een stuurgroep samengesteld uit beide presidia. Het onderzoek is uitge-

voerd door KPMG met als doel te onderzoeken of verzelfstandiging dan wel ontvlechting 

van de locatie Emmeloord mogelijk is en of er kansen zijn voor de toekomst. 

Verzelfstandiging is volgens KPMG vooralsnog niet mogelijk gebleken. Wel zijn er twee 

adviezen, scenario's, door KPMG aangegeven, die een verder onderzoek zouden recht-

vaardigen.  

Na afronding van dit onderzoek heeft de meerderheid van de raad van Noordoostpolder 

besloten om de stuurgroep opdracht te geven om samen met de wethouder Zorg, de 

heer Zeilstra, gesprekken te starten met zowel de Raad van Bestuur van het Antoniuszie-

kenhuis in Sneek, alsmede met de Raad van Bestuur van de Stichting IJsselmeerzieken-

huizen te Lelystad en het aanvullend onderzoek te verrichten. Duidelijkheid verkrijgen is 

essentieel in deze fase. Onder leiding van de stuurgroep en haar verantwoordelijkheid 

zijn de gesprekken gevoerd.  
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Namens het college van B&W Noordoostpolder was de wethouder Zorg, de heer Zeilstra, 

eveneens bij deze gesprekken aanwezig. Ieder dus vanuit de eigen verantwoordelijkheid.  

Duidelijkheid is door de beide raden van bestuur gegeven. Ik kom er straks op terug. Te-

vens hebben wij als stuurgroep de behoefte de raad conclusies en aanbevelingen te doen 

toekomen. Allereerst zullen wij u verslag doen van het bezoek aan de Raad van Bestuur 

van de Stichting IJsselmeerziekenhuizen te Lelystad. Aansluitend hierop het gesprek met 

de Raad van Bestuur van het Antoniusziekenhuis in Sneek, om te besluiten met diens vi-

sie, hoe hij de toekomst ziet voor de regio Noordoostpolder/Urk. 

Eerst het gesprek met de Raad van Bestuur van de Stichting IJsselmeerziekenhuizen te 

Lelystad, met de heer Pereira.  

Ondergetekende heeft uitgelegd wat de reden is voor het gesprek en hoe beide gemeen-

ten hierin staan. De stuurgroep ontving aldaar een informatiemap over de IJsselmeerzie-

kenhuizen. Daarin zijn onder meer opgenomen de cijfers voor de SCH, de ACOP, de pati-

entenaantallen bij de verschillende over Flevoland verspreide trombosepunten en een 

staatje van de KCL Orde, ontwikkeling klinisch chemisch lab.  

Op verzoek van de voorzitter van de Raad van Bestuur legt ondergetekende uit, dat het 

KPMG-onderzoek heeft uitgewezen dat volgens KPMG een zelfstandig ziekenhuis voorals-

nog niet levensvatbaar is. Wel is de aanbeveling gedaan te onderzoeken of de semi-

zelfstandige voorziening, al dan niet met private financiering, mogelijk is. Denkt u maar 

aan de scenario's 4 en 5 van het betreffende rapport. 

Ten aanzien van het begrip maximale zorg kan met name voor de laatste scenario's wor-

den gestreefd naar uitbreiding van de mogelijkheden voor de locatie Emmeloord. De heer 

Pereira legt uit dat maximale zorg niet hetzelfde is als realiseren van zorg op basis van 

wensen. Hij ziet vanaf januari de omzet stijgen. Dat biedt mogelijkheden voor verhoging 

van het serviceniveau, als dit zo blijft doorgaan.  

De stuurgroep stelt, op feiten berustend, dat de bevolking de laatste jaren steeds meer 

wegtrekt naar ziekenhuizen buiten deze regio. Op de vraag wat het betekent voor de IJs-

selmeerziekenhuizen en wat kan worden geboden in de toekomst, antwoordt de voorzit-

ter van de Raad van Bestuur als volgt: "In het advies van mevrouw Le Grand van februa-

ri 2005 is een minimumpakket aan zorg geformuleerd. Dat pakket blijft zo, tenzij er aan-

leiding is het uit te breiden. Uiteraard is er sprake van nieuwe ontwikkelingen. Er wordt 

voor Urk al gesproken met het DOK, een van de twee huisartsengroepen, om tot een be-

paalde invulling te komen. In het DOK vinden momenteel al bloedafnamen plaats en 

worden spreekuren gehouden voor specialistische zorg.  

Ook met de HAGRO-groep, de tweede huisartsengroep, zijn gesprekken gaande bijvoor-

beeld om de gehele bevolking van Urk gebruik te kunnen laten maken van het echoappa-

raat van die huisartsengroep. Verder wordt met de HAGRO-groep gesproken over specia-

listische spreekuren. Duidelijk moet zijn dat 80% van de zorg basiszorg is en dat weer 

80% daarvan poliklinische zorg is. In Emmeloord komt ook zorguitbreiding, zoals spat-

aderconsulten en oogheelkunde. De Spoedeisende Eerste Hulp (SCH) en ACOP (Acute 

Opvang) is na april 2005 op dit moment bijna weer op het oude peil. De trombosedien-

sten worden op vele plaatsen in de Noordoostpolder ingezet. We trekken dat dit betreft 

het veld in. De sale-/leasebackconstructie voor de locatie Emmeloord is puur bedoeld om 

de kapitaallasten te drukken. Bij de verkoop van de vierkante meters die nu leegstaan 

drukt dit niet meer op de balans en dat scheelt enkele tonnen, die kunnen worden inge-

zet voor de zorg."  

Op de vraag van de stuurgroep of de Stichting IJsselmeerziekenhuizen zoekt naar een 

constructie om de zorg te kunnen uitbreiden werd medegedeeld, dat er wel sprake kan 

zijn van mogelijke uitbreiding van poliklinische zorg binnen de na de verkoop resterende 

4500 m². Als de verkoop heeft plaatsgevonden heeft Stichting IJsselmeerziekenhuizen 

geen directe zeggenschap meer over de invulling. Wel zal er sprake zijn van korte lijnen, 

omdat er dan immers mogelijk zorggerelateerde partners binnen een gebouw zijn ge-

huisvest. Overigens wordt via het bidbook natuurlijk wel getracht die partner in het ge-

bouw te krijgen die ook de voorkeur heeft van Stichting IJsselmeerziekenhuizen. De 

hoogste prijs is bepalend. Stichting IJsselmeerziekenhuizen ontvangt daarvan overigens 

niets. Het geld gaat naar het ministerie van VWS. Voordeel is wel dat het dan niet meer 

op de balans drukt.  
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Dat zal behoorlijk schelen, omdat sprake is van een hoge boekwaarde. Overigens is de 

kans dat verkocht wordt boven de boekwaarde vrijwel nihil. De beschikbaarheid van di-

recte zorg wordt echter wel groter, omdat sprake zal zijn van minder exploitatielasten. Er 

is vanaf 2006 al veel geïnvesteerd in samenwerking met huisartsen en in efficiencyver-

hoging. "De afslanking is dus geen middel om te bezuinigen, maar om meer zorg te kun-

nen bieden", aldus de voorzitter van de Raad van Bestuur.  

Op de vraag wat in het dokter Jansenziekenhuis in Emmeloord zal worden geïnvesteerd 

deelde de voorzitter van de Raad van Bestuur aan de stuurgroep mede: "In Emmeloord 

is een behandelcentrum ingericht. Als men kijkt naar de patiënten dan zal met name in 

Lelystad worden geïnvesteerd." Met andere woorden: in Emmeloord blijft een polikliniek. 

Er wordt geïnvesteerd in samenwerking met huisartsen. De patiënten moeten naar Lely-

stad blijven gaan. Binnen de resterende oppervlakte in Emmeloord kan wel zorg worden 

gefaciliteerd. 

Uiteraard heeft de stuurgroep het cultuurverschil aangehaald. Immers, hoe is het zorg-

aanbod te koppelen aan het cultuurverschil. De bevolking van Urk en Noordoostpolder 

maken nu namelijk veel gebruik van ziekenhuizen elders. De voorzitter van de Raad van 

Bestuur ziet dat als een lastig proces. Hij stelt immers, dat inwoners van Noordoostpolder 

en Urk altijd blij verrast zijn dat men in Lelystad zo veel zorg kan krijgen. Men moet daar 

echter opboksen tegen de ruis, die in de afgelopen jaren is ontstaan. De huisartsen spe-

len daarin een belangrijke rol, aldus de voorzitter. Juist zij moeten een belangrijk bind-

middel zijn. Volgens de voorzitter worden de contacten met de huisartsen wel steeds be-

ter. De Stichting IJsselmeerziekenhuizen besteedt met name aandacht aan die huisartsen 

die hun patiënten oprecht serieus nemen.  

Op de vraag of de locatie in Emmeloord verkocht wordt met een beperking ten aanzien 

van de uitbreiding van het zorgaanbod c.q. een aanbieding door derden is het antwoord 

ja. De Stichting IJsselmeerziekenhuizen is een preferente partij naar de verhuurder. Er 

zal dus eerst toestemming moeten komen van de Stichting IJsselmeerziekenhuizen. Er 

wordt vanuit gegaan dat de te verhuren oppervlakte complementair is aan de Stichting 

IJsselmeerziekenhuizen. Daarmee bedoel ik te zeggen: stel dat er een instantie komt die 

eventueel een nierdialyse zou willen starten in het ziekenhuis in Emmeloord, dan heeft de 

Stichting IJsselmeerziekenhuizen het recht de verhuurder te gebieden dat niet toe te 

staan indien het in concurrerende strijd zou zijn met degenen die nu op de 4500 m² zit-

ten.  

Hoe reageert de Stichting IJsselmeerziekenhuizen op het mogelijk betreden van de 

zorgmarkt in onze regio door het Antoniusziekenhuis van Sneek?  

De voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Pereira, stelde: "Uitgaan van je eigen 

kracht. Op dit moment zit de Stichting IJsselmeerziekenhuizen ten aanzien van aanbod 

van zorg op de grens van wat verantwoord is." De voorzitter stelt dat het zorgpakket een 

goed pakket is. De uitstroom is niet zo groot als wordt beweerd, aldus de voorzitter. Men 

zit nu op een adherentie van 65 à 70%. De ontwikkelingen, zo stelt hij, zijn de laatste 

maanden goed te noemen. De adherentiecijfers zullen overigens nog de stuurgroep wor-

den toegestuurd.  

Op de vraag hoe de voorzitter de financiële toekomst ziet als Antoniusziekenhuis te 

Sneek zich in Noordoostpolder en Urk gaat vestigen wordt geantwoord: "De financiële 

positie van de Stichting IJsselmeerziekenhuizen is niets anders dan van andere zieken-

huizen in Nederland. Die ziet er dus ook niet anders uit dan van het Antoniusziekenhuis 

in Sneek." De voorzitter van de Raad van Bestuur vraagt zich wel af wat de omvang van 

het zorgpakket van het Antoniusziekenhuis zou worden. Hij stelt dat het nog lastig zal 

worden met medisch specialisten, omdat de lumpsumfinanciering wordt afgeschaft en 

specialisten niet massaal naar Emmeloord trekken, tenzij zij daarin worden gefaciliteerd.  

Ook is aan ons de vraag gesteld hoe de Stichting IJsselmeerziekenhuizen de verticale 

samenwerking ziet. Welnu, de voorzitter stelt dat de samenwerking kansen biedt om 

ontwikkelingen te versnellen en kennis te delen. Momenteel wordt samengewerkt met 

het Flevoziekenhuis in Almere en het OLVG te Amsterdam, met name ten aanzien van 

klinische chemie en microbiologie. Verder is men bezig met het formeren van regionale 

vakgroepen, waardoor het mogelijk wordt patiënten op locatie te houden.  
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De Stichting IJsselmeerziekenhuizen zoekt die samenwerking om de patiënten zo dicht 

mogelijk bij huis te houden.  

Dit is in het kort een impressie die wij hebben van de gesprekken van de stuurgroep in 

Lelystad.  

De heer Van Daalen zal een impressie over Sneek geven.  

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de Voorzitter. We gaan naar het tweede bedrijf. 

Ik doe verslag van het gesprek met de Raad van Bestuur van het Antoniusziekenhuis te 

Sneek, de heer Van der Kam. Bij dat gesprek was een delegatie van de medische staf en 

de directie aanwezig.  

Nadat de heer Lammers in dat gesprek had uitgelegd wat de reden is voor het gesprek 

en hoe de beide gemeenten hierin staan, verzorgde de heer Van de Kam een korte pre-

sentatie.  

Ik noem u daaruit enkele highlights: 

- Het Antoniusziekenhuis staat op de vijfde plek van de ranglijst van de beste ziekenhui-

zen in Nederland. Het ziekenhuis staat op de vierde plaats van de ranglijst, gepubliceerd 

in het Algemeen Dagblad. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Mediquest. Voor deze 

lijst is gebruikgemaakt van dertig kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door de Orde van 

Medisch Specialisten. 

- Het ziekenhuis staat op de eerste plaats ten aanzien van patiëntenveiligheid, in 2007.  

- De polikliniek in Sneek kent een gemiddelde groei van 52,6% over de afgelopen vier 

jaar. 

- De dagverpleging kent een gemiddelde groei van 87,1% over de afgelopen vier jaar. 

- De klinische behandelingen kennen een gemiddelde groei van 66,1% over de afgelopen 

vier jaar. 

- De ontwikkeling van de patiëntenstroom vanuit Flevoland laat een forse toename zien 

van vooral de spoedeisende hulp. 

Het Antoniusziekenhuis te Sneek wil in Noordoostpolder en Urk: 

a. De zorgvraag beantwoorden en zorgvoorzieningen aanbieden aan zijn patiënten. 

b. Het zorgaanbod uitbouwen via een zorgopbouwmodel. 

c. Vergroten van de intensive care infrastructuur in de regio's Zuidwest-Friesland, Gaas-

terland en Noordoostpolder. 

d. Leveren van acute zorg.  

Wat houdt het zorgopbouwmodel in? 

- Meer adherentie en dus meer infrastructuur 

- Starten met meer en bijzondere poliklinische capaciteit dan het nu door het dokter 

J.H. Jansenziekenhuis gebodene. 

- Werken met uitsluitend gemotiveerde specialisten en huisartsen. 

Opbouw van klinisch specialismen: 

- Een voorzichtige stap naar klinisch specialismen is verloskunde. Dit is mogelijk bij 

800 tot 900 bevallingen per jaar. Het aanbieden van klinische gynaecologie/verlos-

kunde in de Noordoostpolder wordt als mogelijkheid zeker niet uitgesloten. 

 

Het IJsselmeerziekenhuizen te Sneek wil graag aan de slag in Noordoostpolder en vraagt 

van beide gemeenten hun medewerking en gastvrijheid. Alle relevante disciplines kunnen 

binnen twee maanden worden gestart. Wel moet er eerst worden gezocht naar huisves-

ting. 

Het is nog niet geheel duidelijk aan te geven om welke disciplines het precies zou kunnen 

gaan. Wel zou in samenwerking tussen huisarts en specialist – in Sneek noemen we dat 

de 1,5 lijn – via bijv. ICT of het direct zien van patiënten de diagnostiek op Urk kunnen 

worden gefaciliteerd om te voorkomen dat men naar de tweede lijn moet. Met de 1,5 lijn 

kun je het oplossen en hoeft de patiënt niet naar de tweede lijn. 

Dit kan worden geregeld voor alle tien specialismen. Specialismen zoals interne genees-

kunde, neurologie, kindergeneeskunde, radiologie, cardiologie, chirurgie, gynaecologie, 

orthopedie, oogheelkunde en anesthesiologie.  

Voor realisatie van klinische voorzieningen is een adherentie nodig van 20.000 tot 30.000 

mogelijke patiënten.  
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Specialisten in Sneek en elf van de dertien huisartsen in Emmeloord hebben aangegeven 

positief te staan ten opzichte van het initiatief van Sneek. Net als een van de Urker huis-

artsengroepen dat heeft gedaan. De Raad van Bestuur van het Antoniusziekenhuis te 

Sneek zal begin juni met een uitgewerkt businessplan komen.  

De Raad van Bestuur is van plan in Emmeloord aan opbouw van zorgaanbod en voorzie-

ningen te doen en zeker niet af te breken. In eerste instantie moeten er uiteraard polikli-

nische voorzieningen komen plus dagbehandeling. Voor de verdere opbouw wordt gefo-

cust op klinische verloskunde. Een voorwaarde is dan wel dat sprake is van een positieve 

cliëntenontwikkeling in Emmeloord. Dat zijn de 800 tot 900 bevallingen, die ik net heb 

genoemd.  

De Raad van Bestuur van het Antoniusziekenhuis te Sneek zal een stappenplan maken 

waarin aan de hand van de adherentie zal worden aangegeven wanneer men welke voor-

zieningen zal faciliteren.  

Voor alle duidelijkheid: het Antoniusziekenhuis te Sneek wil graag naar Emmeloord ko-

men omdat het ziet dat de inwoners uit het gebied Noordoostpolder en Urk nu al zijn 

kant op komen. Het Antoniusziekenhuis te Sneek wil graag de kwaliteit blijven leveren, 

maar momenteel komt men aan de grens van de mogelijkheden op de locatie Sneek. 

Men groeit uit zijn jasje. 

Specialisten in Emmeloord reageren niet negatief op de huidige ontwikkeling. Als de 

Stichting IJsselmeerziekenhuizen niet wil ontvlechten is dat niet van belang voor Sneek. 

Het Antoniusziekenhuis gaat gewoon door als de beide gemeenten willen dat wordt geïn-

vesteerd.  

Met enkele huisartsen is nog niet gesproken. Er kan nog niet aangegeven worden wat 

hun standpunt is. Wel verwacht men voor de meeste huisartsen met goede oplossingen 

te kunnen komen. 

De Raad van Bestuur verwacht natuurlijk wel van de gemeente dat zij meewerkt en 

meedenkt. Hij zal geen financiële middelen vragen van de gemeente; daarvoor draagt hij 

zelf zorg.  

Het Antoniusziekenhuis heeft de licentie en de erkenning – en er is al volledige medewer-

king van de zorgverzekeraar De Friesland. Er zijn nog geen gesprekken gevoerd met 

Achmea, maar ook daar verwacht men geen tegenwerking.  

Het ministerie van VWS heeft aangegeven geen bezwaar tegen het initiatief van Sneek te 

hebben, waarbij men wees op het belang van een goed geregelde acute zorgketen en in-

stemming van de huisartsen. 

Het Antoniusziekenhuis acht ketenzorg van groot belang. Ziekenhuizen staan vaak op af-

stand, maar via ketenzorg is verankering in de omgeving noodzakelijk. Momenteel is 

men bezig met fusiebesprekingen met een thuiszorgorganisatie in Friesland. Overigens 

vindt er ook al overleg plaats met organisaties die in de polder werkzaam zijn, zorginstel-

lingen. Ook de samenwerking met huisartsen is belangrijk. Dit geldt niet alleen voor het 

ziekenhuis maar ook voor de andere ketenpartners. 

Ten aanzien van de verticale ketensamenwerking kan worden gesteld dat er op dit mo-

ment wordt samengewerkt met Leeuwarden. Er zijn echter ook contacten met Zwolle. 

Qua topzorg zit dat dus ook goed. Het Antoniusziekenhuis wil samenwerking met de 

huisartsen en er zal moeten worden aangesloten bij datgene wat de huisartsen uit 

Noordoostpolder/Urk zelf willen. Het ligt er maar aan hoe je dat organiseert, stellen zij. 

Ook is gesproken over de financiële risico's. Ten eerste begint men met een goedkoper 

gebouw. En gezien het feit dat de zorgverzekeraar geen belemmering zal leggen op de 

productiegroei van Sneek als dat verband houdt met een aanzuigende werking vanuit de 

polder, is de financiële positie van het Antoniusziekenhuis te Sneek goed te noemen. 

Niettemin, men begint bescheiden en is niet van plan om zo'n € 20 miljoen te investeren 

in het ziekenhuisgebouw. Samen met de andere zorgaanbieders zal er iets moois moeten 

en kunnen worden gerealiseerd. Op korte termijn zal de Raad van Bestuur van het Anto-

niusziekenhuis te Sneek daarover duidelijkheid geven.  

Dan is gesproken over de noodzakelijkheid van het KPMG-onderzoek. Dat vervolgonder-

zoek hoeft wat de Raad van Bestuur betreft niet plaats te vinden. Maar als de beide ge-

meenten er toch voor kiezen, dan stuit het bij Sneek niet op weerstand. Sneek stelt zich 

dus niet afhankelijk op, maar gaat zelf aan de slag.  
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Er wordt een visie neergelegd in een businessplan, gebaseerd op de eigen sterkte.  

 

De heer Lammers: Vervolgens de conclusies. 

Allereerst de conclusie van het Antoniusziekenhuis Sneek voor en vervolgens ten aanzien 

van de Stichting IJsselmeerziekenhuizen.  

 

Antoniusziekenhuis Sneek: 

1. Het Antoniusziekenhuis uit Sneek komt naar de Noordoostpolder, als huisartsen een 

positieve intentie uitspreken. Zij moeten willen en kunnen. Het Antoniusziekenhuis 

vraagt de gemeente mee te werken met betrekking tot de hobbels, die zouden moe-

ten worden genomen. Denk aan locaties, bestemmingsplannen, vergunningen, enz. 

2. De Raad van Bestuur van het Antoniusziekenhuis is, samen met zijn medische staf, 

ondernemend, durft en wil het beste voor de patiënt. Snel schakelen binnen de mo-

gelijkheden opbouwen van wat verloren is gegaan en een betere kwaliteit leveren. 

Specialisten zijn geïnteresseerd en bereid om naar onze regio te komen. De Raad van 

Bestuur is bereid de marktwerking in de zorg volop te benutten en de concurrentie-

slag met de Stichting IJsselmeerziekenhuizen aan te gaan. 

3. Het Antoniusziekenhuis heeft inmiddels een grote meerderheid van de huisartsen 

achter zich. Specialisten in Sneek staan positief tegenover deze beweging. Er moet 

veel gebeuren, maar men is bereid hiervoor een maximale inspanning te willen leve-

ren. 

4. Het Antoniusziekenhuis in Sneek gaat voor meer adherentie en dus meer infrastruc-

tuur. 

5. Het Antoniusziekenhuis wil starten met minimaal dezelfde mogelijkheden en meer bij-

zondere poliklinische capaciteit dan nu wordt aangeboden. 

6. Het Antoniusziekenhuis te Sneek houdt de mogelijkheid nadrukkelijk open tot terug-

keer van klinische gynaecologie bij voldoende aanbod. 

7. Het Antoniusziekenhuis te Sneek verwacht een positieve bijdrage van de gemeente, 

politiek, bevolking, huisartsen en bedrijfsleven.  

 

Stichting IJsselmeerziekenhuizen: 

1. Er zal geen verdere uitbreiding van zorgaanbod op de locatie Emmeloord komen. Wel 

beter faciliteren van en naar de huisartsen. Streven naar een optimale samenwer-

king. 

2. Geen zicht op klinische specialismen in de toekomst. 

3. Er zal geen concurrentie worden toegestaan van zorg op de locatie van het dokter 

J.H. Jansenziekenhuis te Emmeloord. 

4. Het verhaal van de voorzitter van de Raad van Bestuur sluit aan bij hetgeen hij in de 

commissie van maart jl. hier heeft meegedeeld. De voorzitter van de Raad van Be-

stuur hield naar de mening van de stuurgroep een betoog met weinig uitzicht op een 

beter zorgaanbod dan wel voorzieningen.  

5. De voorzitter van de Raad van Bestuur lijkt zich niet te realiseren dat het Antonius-

ziekenhuis meer dan serieuze plannen heeft om zich hier te vestigen in Noordoostpol-

der/Urk en dat hij weinig steun meer heeft onder de huisartsen in de regio Noord-

oostpolder/Urk.  

 

Algemene conclusie: 

De stuurgroep heeft de gesprekken met de beide Raden van Bestuur als verhelderend en 

constructief ervaren. De uitkomst moge u niet bevreemden, gezien de eerdere publieke 

uitlatingen van het Antoniusziekenhuis en de feitelijkheden omtrent het zorgaanbod en 

de geboden voorzieningen op de locatie Emmeloord door de Stichting IJsselmeerzieken-

huizen. Wel zien we een duidelijke concurrerende marktwerking ontstaan, waarbij ook wij 

niet exact kunnen inschatten wat de consequenties zullen zijn van het handelen van bei-

de ziekenhuizen. Wel ziet de stuurgroep de komende ontwikkeling met vertrouwen tege-

moet. De concurrentie zal naar onze verwachting kort en hevig zijn, alles in het belang 

van de patiënt. 
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De leden van de stuurgroep hebben geen positief beeld van de Raad van Bestuur van de 

stichting IJsselmeerziekenhuizen gekregen over de toekomst. Dit in tegenstelling tot het 

ondernemende enthousiasme van de Raad van Bestuur en de medische staf van het An-

toniusziekenhuis te Sneek. Dat biedt een zorgzekere toekomst.  

 

Dan kom ik bij de aanbevelingen. Het zijn aanbevelingen van zowel de stuurgroep als het 

college van de gemeente Noordoostpolder.  

De stuurgroep en het college hebben in gezamenlijkheid de behoefte de raad enkele aan-

bevelingen te doen toekomen. De aanbevelingen moeten worden gelezen in het licht van 

het beleid van de rijksoverheid, dat gericht is op vergroting van de marktwerking in de 

gezondheidszorg. 

De overheid wil meer keuzevrijheid voor de patiënt en meer vrijheid en eigen verant-

woordelijkheid van de zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dit betekent toenemende 

concurrentie tussen de instellingen. Het Antoniusziekenhuis te Sneek heeft inmiddels te 

kennen gegeven dat het voornemens is, mede gelet op de toenemende adherentie vanuit 

Noord-Flevoland, een gezondheidsvoorziening in Noordoostpolder te realiseren. Het initi-

atief van het Antoniusziekenhuis past dus ook in de landelijke ontwikkelingen van meer 

marktwerking, omdat de patiënt daarmee meer keuzemogelijkheden heeft. 

Gelet op het bovenstaande doen de stuurgroep en het college u, als raad, de volgende 

aanbevelingen: 

 

1. Het college van B&W draagt er zorg voor dat al het mogelijke wordt gedaan om het 

voorzieningenniveau rond gezondheidszorg te versterken en te verbreden. 

2. Het college van B&W maakt binnen zijn mogelijkheden vestiging van nieuwe zorg-

aanbieders, in casu het Antoniusziekenhuis, mogelijk.  

3. Gezien het voornemen van het Antoniusziekenhuis om een gezondheidsvoorziening in 

Emmeloord te realiseren, is vervolgonderzoek van KPMG niet nodig. 

 

Tot slot 

Rest mij u mede te delen dat de stuurgroep met enthousiasme aan haar opdracht heeft 

gewerkt. Het was geen eenvoudige taak, maar zeker de moeite waard. Het onderzoek 

van KPMG heeft absoluut bijgedragen tot het momentum waarop wij nu staan. We ver-

wachten veel van de positionering van Sneek in onze regio. De marktwerking staat dat 

toe. De wettelijke kaders zijn hiertoe geschapen en Sneek gaat hiervan gebruikmaken. 

Wij danken de raad van Noordoostpolder en Urk en de projectleider van de stuurgroep 

voor het getoonde vertrouwen en spreken daarbij de wens uit gezamenlijk met het colle-

ge, in het belang van de bevolking die verantwoordelijkheid te nemen die noodzakelijk is 

voor een zorgzekere en bestendige toekomst in onze regio. Mocht u derhalve toch in de 

toekomst een beroep op ons willen blijven doen, dan staan wij graag tot uw beschikking. 

Dank namens de stuurgroep voor uw aandacht.  

 

De voorzitter: Heeft de heer Zeilstra behoefte een toevoeging te geven op de weergave 

van de heren Lammers en Van Dalen. Ik begrijp dat de wethouder niet het woord wil 

voeren. Dan wil ik de raad de gelegenheid geven om informatieve vragen, nodig voor de 

beeldvorming, te stellen. 

 

De heer Torenbeek: Mijnheer de Voorzitter. Als CDA-fractie hebben wij met grote be-

langstelling geluisterd naar het verslag van de stuurgroep. Het gaat om een heel belang-

rijke zaak. Echter, wij zitten met een probleem rond dit verslag. Het is namelijk gewoon-

te dat als het college een voorstel doet rond een bepaald onderwerp, dat er een college-

voorstel komt en dat daaronder een nota ligt waarin het college het voorstel onderbouwt. 

Nu doet de stuurgroep – en dat is in het presidium afgesproken – verslag van de ge-

sprekken die zijn gevoerd in Lelystad en Sneek. Mij is bij navraag gebleken dat er ook 

een door ambtenaren geschreven verslag is gemaakt, een objectief verslag, van deze ge-

sprekken. Zoals wij als raadsleden leren bij de voorbereiding op het raadslidmaatschap: 

wij gaan vragen naar de achterliggende nota's.  
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De heer Van Daalen: Mag ik de heer Torenbeek een vraag stellen? 

U zegt: er is een verslag gemaakt, door een ambtenaar. U zegt dat het een objectief ver-

slag is. Wilt u daarmee zeggen dat het verslag, zoals wij het net hebben gedaan, niet ob-

jectief is? 

 

De heer Torenbeek: Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik kom er zo meteen op terug. Ik ben 

blij dat u het vraagt. 

 

De heer Voorberg: Mag ik vragen of de heer Torenbeek beseft, dat de heer Zeilstra in-

stemt met het verslag. Daarmee is objectiviteit mede gewaarborgd. 

 

De heer Torenbeek: Ja, dat vind ik ook heel mooi. Daarover gaat mijn vraag niet. Zoals 

alle fractievoorzitters en dus alle fracties in deze vergadering weten heb ik een formele 

vraag ingediend om het gespreksverslag te krijgen, om te kunnen weten of het verslag 

dat de stuurgroep hier doet overeenstemt met het verslag dat ambtelijk is opgesteld. Dat 

is een normale vraag van een normaal raadslid. Als wij het verslag niet hebben zouden 

wij misschien wel enige vraagtekens kunnen hebben – het zou kunnen; ik zeg niet dat 

het zo is – bij het verslag. 

Toen ik de vraag had gesteld kreeg ik bericht dat de voorzitter van de stuurgroep zei... 

 

De voorzitter: Mijnheer Torenbeek, ik breek in. Kunt u tot de feitelijke vragen komen. 

 

De heer Torenbeek: De voorzitter van de stuurgroep zei dat het niet mocht. Het was 

een intern stuk.  

Mijn vragen zijn:  

a. Waarom mag ik als raadslid, als ik erom vraag, de stuurgroep die namens ons allen 

de gesprekken voert, niet vragen naar wat in de stuurgroep aan objectieve feiten 

heeft gelegen, als onderliggend stuk voor het verslag dat hier ligt? 

b. Is het misschien omdat de stuurgroep iets te verbergen heeft? Voor wie was de 

stuurgroep er? Zij was er voor ons als gehele raad.  

 

De heer Lammers: Bij interruptie. Ik maak bezwaar tegen de wijze waarop hier wordt 

gesproken. De suggestie wordt gewekt dat "de stuurgroep iets te verbergen zou heb-

ben." Dat deel ik niet en het zou de integriteit van de stuurgroep ernstig aantasten. 

 

De voorzitter: De heer Torenbeek maakt melding van zijn gevoelens.  

 

De heer Torenbeek: De vraag is: ik kan niet beoordelen of het verslag dat de stuur-

groep heeft gedaan gelijk is aan het verslag dat ambtelijk is gemaakt. 

Nog een vraag: 

c. Ik heb vervolgens de vraag nog een keer gesteld richting college. Nadat ik die vraag 

had gesteld, kwam binnen een paar minuten het bericht van de fractievoorzitter van 

ONS dat er één stuurgroepverslag was en dat dit ook zo zou moeten blijven. Mijn 

vraag concreet is tweeledig. Ik vroeg niets aan de stuurgroep, maar ik vroeg iets aan 

het college. Als dan de fractievoorzitter van ONS, die de mailtjes kon volgen, daarop 

ingaat als voorzitter van de stuurgroep, heeft u dan geen twee petten op? Als u zegt: 

u gaf het ter lezing aan het college... 

 

De heer Haagsma: Mag ik interrumperen? Als ik de agenda lees dan gaat het op dit 

moment om informatieve vragen, die wij als raadsleden allemaal onafhankelijk kunnen 

stellen aan de stuurgroep. Ik vind dat de heer Torenbeek op dit moment ergens anders 

mee bezig is. 

 

De voorzitter: Ik neig ook naar die conclusie. Ik wil de heer Torenbeek aanraden deze 

beschouwende vragen te stellen bij de ronde na de schorsing.  
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De heer Torenbeek: Meent u dat? Ik heb dat niet zo begrepen. Het gaat mij niet om in-

formatieve vragen over het verslag. Die heeft het CDA en worden straks worden gesteld. 

Het gaat mij erom of ik weet dat het verslag een betrouwbaar verslag is.  

 

De voorzitter: Daarom heb ik de heer Zeilstra gevraagd of hij nog iets had toe te voe-

gen aan de woorden van de heren Lammers en Zeilstra. Daarop was het antwoord nee. 

Het is een gezamenlijke conclusie die wij hier neerleggen. De heer Zeilstra had geen be-

hoefte aan een toevoeging. Dus het college is het eens met de weergave zoals de heer 

Van Daalen en de heer Lammers die hebben gegeven. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Het is misschien goed iets ter toelichting op te merken. Er 

zijn inderdaad twee verslagen. Het verslag is opgemaakt door de projectleider. Het is ook 

voorgelegd aan de ambtenaar die vanuit dit huis mee was. Hij heeft het verslag, zoals 

het hoort, ook aan mij voorgelegd en het heeft mijn instemming gekregen. Daarna is in 

het overleg met de stuurgroep een lopend verslag gemaakt. Het eerste verslag was meer 

vraag/antwoord, enz. Het lopende verslag maakt een en ander wat gemakkelijker lees-

baar en te volgen. Ook dat is mij voorgelegd ter correctie. Ik heb daarop gereageerd. Er 

zijn correcties doorgevoerd. Met andere woorden, het verslag zoals het net is weergege-

ven is een getrouwe weergave wat in het verslag van de projectleider is opgenomen. 

Dan nog even een ander punt. Namens het college: de verslaggeving is zoals ik deze heb 

gezien en ervaren. Als het gaat om de conclusies dan hebben wij daarover open met el-

kaar gecommuniceerd. We hebben gezegd: dat zijn de conclusies van de stuurgroep. Het 

hoeven niet de conclusies van het college te zijn. De aanbevelingen zijn voor mij belang-

rijk, omdat ik probeer een brug te slaan. Daarin hebben we met elkaar een modus ge-

vonden om te zeggen: dit zijn de zaken waarom het draait. Zoals ik de afgelopen raads-

vergaderingen ook steeds aan de orde heb gesteld: ik benader het vanuit de marktwer-

king. Van daaruit zijn de aanbevelingen geformuleerd. Daarover is een gelijkluidende 

mening van zowel de stuurgroep als van het college.  

 

De heer Torenbeek: Dan rest mij een informatieve vraag: Als dit zo is – en ik ben zeer 

dankbaar dat de heer Zeilstra dit vertelt – waarom heb ik dan te horen gekregen dat het 

onderliggende stuk een intern stuk is, waarin ik als lid van de raad niet mocht kijken?  

 

De voorzitter: Het beantwoorden van die vraag parkeer ik tot aan het einde van de in-

formatieve vragenronde.  

 

De heer Haagsma: Ook al is het mijn taak niet, misschien kan ik de heer Torenbeek hel-

pen. Ik heb de mailwisseling tussen fractievoorzitters en de stuurgroep gevolgd. Wij heb-

ben als raad en stuurgroep ingesteld. Ik begrijp niet waarom u er niet het vertrouwen in 

hebt dat uiteindelijk, na discussie en overleg, opnieuw discussie, er een stuk zou komen 

waarin u als CDA-vertegenwoordiger het vertrouwen kunt uitspreken? Ik merk dat u de 

stuurgroep, die we met elkaar hebben ingestemd, niet vertrouwt. Nu heeft de heer  

Zeilstra vijf zinnen gezegd en is opeens uw twijfel weg. Dat verbaast mij een beetje.  

 

De heer Torenbeek: Dat is volstrekt helder. Ik heb het vertrouwen volledig in de stuur-

groep. Om dit te weten heb ik gevraagd naar het achterliggende stuk. Als dan wordt ge-

zegd, dat het achterliggende stuk niet is in te zien door mij, dan roept dat bij mij de 

vraag op waarom dat zo is. Ik stel die vraag hier daarom. Ik kan het niet vergelijken. Als 

de heer Zeilstra, als onafhankelijke, zegt dat het gelijk is dan ben ik daarmee tevreden, 

maar niet met de vraag waarom ik het verslag niet mocht inkijken. 

 

De voorzitter: De conclusies van de stuurgroep worden door het college onderschreven. 

Er is geen verschil van mening over de weergave van de gesprekken. Ik stel voor deze 

discussie nu te staken. 

Wie van u heeft informatieve vragen over de stukken die nodig zijn om tot een politiek 

bestuurlijk oordeel te komen?  
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De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Het gaat over het verslag met de Raad van 

Bestuur van de stichting IJsselmeerziekenhuizen. Ik leg dan een link naar het overleg 

met Sneek. De heer Pereira zegt: we gaan het veld in en dan komen we op Urk, met be-

paalde onderzoeken die daar worden gedaan. Dat gaat dus op Urk gebeuren. Hier zal het 

kennelijk al gebeuren. Naderhand komt hetzelfde naar voren uit het gesprek met Sneek. 

Daar is iets gezegd over het faciliteren van de patiëntendiagnostiek. Hoe moet ik dat 

zien? Kan het door Sneek ook alleen op Urk plaatsvinden of wil men hetzelfde ook in 

Emmeloord doen? Ik las erin dat men op Urk snel aan de slag kan en bij ons kennelijk 

niet.  

Onder de highlights staat: de ontwikkeling van de patiëntenstroom uit Flevoland laat een 

forse toename zien, vooral voor de SEH.  

De heer Veenhuis zei straks: vanuit Sneek is het tien minuten verder. Dit lijkt in tegen-

stelling, omdat je een toename ziet richting Sneek, juist voor de spoedeisende eerste 

hulp. Zien we het goed, dat het ondanks de iets grotere reisafstand toch plaatsvindt? 

Ik merk dat men in Sneek zegt: we willen wel gynaecologie/verloskunde (moeder- en 

kindzorg) hier realiseren als er 800 à 900 bevallingen zijn. Dat is moeilijk te voorspellen. 

Hoe kijkt Sneek hier dan tegenaan? Denkt men dat de moeder- en kindzorg hier op korte 

termijn komt of is het pas over tien jaar? Het hangt af van de bevolkingsprognose. Ik wil 

er iets meer van weten.  

Bij de conclusie van de stuurgroep is vermeld: Het Antoniusziekenhuis uit Sneek komt 

naar de Noordoostpolder, als huisartsen een positieve intentie uitspreken. Zij moeten wil-

len en kunnen. 

Hoe zit het met de huisartsen op Urk? Ik lees wel dat zij willen samenwerken met de  

IJsselmeerziekenhuizen, maar willen zij ook samenwerken met Sneek?  

De heer Pereira heeft gezegd dat de opbrengst van het gebouw van de IJsselmeerzie-

kenhuizen naar het ministerie van VWS gaat. Ik heb van de Commissie Sanering Zorgin-

stellingen iets anders begrepen. Het geld gaat naar de IJsselmeerziekenhuizen, die de 

hypotheek moet aflossen. Dit is echter ondergeschikt. De conclusies zijn dermate duide-

lijk dat ik zeg: laten we ons hierover niet druk maken.  

Mijn laatste vraag is inmiddels beantwoord: Is het inderdaad zo dat college en stuur-

groep samen de aanbevelingen doen. De heer Zeilstra heeft het gezegd.  

 

De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter. Ik zou wat opheldering willen hebben ten aan-

zien van de zaken die door de stuurgroep worden aangegeven over Sneek. Aangegeven 

wordt dat er een toename is van spoedeisende hulp. Als het van tien naar twintig gaat is 

het een toename, maar het aantal is nog niet zo hoog. Heeft u daarover meer gegevens? 

Hetzelfde geldt voor de adherentie. Lelystad is duidelijk over de adherentie. Wat is de 

adherentie op dit moment voor Sneek? Dat is van belang.  

Sneek geeft aan dat men naar Emmeloord komt, maar doet het gefaseerd. In de conclu-

sies geeft u aan dat zij snel komen en ze komen met heel veel, in ieder geval net zo veel 

als nu vanuit Lelystad wordt geboden. Wat mij betreft zit daarin wat spanning die ik niet 

helemaal kan overzien. De adherentie lijkt mij daarbij van belang.  

 

De heer Suelmann: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil aansluiten op de vraag van de heer 

Voorberg ten aanzien van de huisartsen op Urk. Ik ben ook benieuwd naar de mening 

van de huisartsen in omliggende dorpen in Noordoostpolder.  

Vermeld is dat de concurrentieslag kort en hevig zal zijn. Ik ben benieuwd waarop dit is 

gebaseerd.  

 

De heer Kalk: Mijnheer de Voorzitter. Met respect voor het verslag dat er ligt, vind ik het 

wat lastig. Je krijgt op korte termijn veel informatie. Vandaar dat ik hier en daar een toe-

lichting vraag. 

- pagina 2; daar wordt het begrip maximale zorg in beeld gebracht. Hoe moet ik dat 

zien? De heer Pereira geeft terecht aan dat de kwaliteit van de zorg, die de patiënt 

vraagt, primair als uitgangspunt moet worden genomen. Ik heb het verhaal van me-

vrouw Le Grand begrepen dat het voor 2005 een minimumpakket aan zorg was.  
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Daar waar er mogelijkheden waren om tot versterking van de kwaliteit van de zorg te 

komen – en dan heb ik het niet over de basisspecialismen, maar bijv. over mogelijkhe-

den tot een zorgbehandelcentrum en mogelijkheden tot private initiatieven – laten in het 

Le Grandrapport. Dat rapport is van een tijdje geleden, maar er staat meer in dan deze 

quote hier. Bent u dat met mij eens? 

- pagina 2, gesteld wordt dat de discussie rond de uitbreiding van de zorg voor de Stich-

ting IJsselmeerziekenhuizen de hoogste prijsbepalend zou zijn. Welke criteria liggen 

daaraan ten grondslag. Ik kan me dit bijna niet voorstellen. Ook bij de WMO kijken we 

niet alleen naar de hoogste prijs, maar het is vaak een combinatie van criteria. Is het 

vermelde correct en hoe is het aan de orde geweest?  

- pagina 4, het is logisch dat als je als ziekenhuis met de marktwerking een plek wilt ver-

overen, je niet alleen een korte presentatie houdt, maar ook een flink promotieverhaal. 

Dat ligt hier nu. Op dit moment hebben we de top 100 van het AD of Elsevier. Het is juist 

de zorgsector zelf die in ruime mate afstand neemt van dit soort top 100-modellen. Ze 

zijn veelal gebaseerd op een aantal kwaliteitscriteria, die vanuit de zorg zelf worden aan-

gereikt. De invalshoek vanuit de patiënt, patiënttevredenheid bijvoorbeeld, vind je er niet 

in.  

Als ik kijk naar de patiënttevredenheid in Sneek, volgens de laatste cijfers, dan is het een 

8,5. De patiënttevredenheid bij de IJsselmeerziekenhuizen scoort 7,5. Ik vind dat je dit 

soort rangordes ook iets moet nuanceren. Bent u dat met mij eens?  

De conclusies van de stuurgroep. Het college zegt dat de conclusies voor rekening van de 

stuurgroep zijn. Ik was eigenlijk ook wel benieuwd of het college zelf nog kanttekeningen 

heeft bij de opmerkingen die hier worden gemaakt. De vijfde conclusie, de voorzitter van 

de Raad van Bestuur lijkt zich niet te realiseren...., vind ik nogal wat. Een beetje zieken-

huis let er toch op dat we het fenomeen marktwerking in de zorg hebben. Ik vind het een 

vreemde constatering.  

Terecht maakt de stuurgroep de opmerking, die ook al eerder door het college is gepo-

neerd, dat we zo snel mogelijk de visie op de ketenzorg moeten hebben. Daarin spelen 

veel relevante partijen een rol. De huisartsen worden hier met name genoemd. Kan het 

ook iets specifieker worden gezegd? We weten dat de huisartsen verdeeld zijn, er wordt 

over minderheden en minderheden gesproken. We hebben er baat zijn, juist als het gaat 

om de gezondheidsnota, een optimale visie op de huisartsenzorg te hebben. Hoe kijkt de 

stuurgroep daar naar?  

 

De heer Blauw: Mijnheer de Voorzitter. Aanvullend op de al gestelde vragen een paar 

vragen. De positie van de huisartsen is van groot belang. Dat is overal zo. U heeft ge-

zegd in het rapport, dat het merendeel van de huisartsen achter de positie van Sneek 

staat. Kunt u daarover iets zeggen? Wat betekent het? Is het een telefoontje, een ge-

sprek?  

De heer Pereira heeft iets gezegd over de financiële positie van de IJsselmeerziekenhui-

zen versus die van andere ziekenhuizen en Sneek. Ik ben benieuwd of daarop verder is 

ingegaan. Uit de jaarrekening blijkt namelijk dat het eigen vermogen van Sneek ruim 

driemaal zo hoog is als dat van de IJsselmeerziekenhuizen. Sneek kwalificeert zich voor 

garanties onder het waarborgfonds en IJsselmeerziekenhuizen niet. De heer Pereira zegt 

dat ze allemaal gelijk zijn. Bent u daarop ingegaan? Wat zijn de consequenties voor de 

mogelijkheid om te investeren in vernieuwingen bijvoorbeeld? 

De derde vraag is de relatie met Zwolle, die al vanuit de historie bestaat, en met Gronin-

gen. Deze relatie is van belang omdat daar een stuk historie ligt. Sneek heeft meer een 

relatie met Leeuwarden; ook met Zwolle. Hoe ziet u de bestaande relatie met Zwolle, 

bijv. op het gebied van cardio? En met bijv. Groningen op het gebied van oncologie? 

 

Mevrouw Faber: Mag ik even onderbreken? Ik vind de vraagstelling lastig worden om als 

stuurgroep, die alleen gesprekken is aangegaan met mensen, dergelijke vragen te be-

antwoorden. Die liggen meer op het bordje van de directies van de beide ziekenhuizen. 

 

De heer Blauw: Dat denk ik niet. Ik stel vragen aan de stuurgroep en als de stuurgroep 

die niet kan beantwoorden dan hoor ik dat wel. Zo simpel is dat.  
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Mevrouw Faber: Ik vermoed dat u gaat vragen naar de persoonlijke mening van de 

stuurgroepleden. Dat is niet correct. 

 

De heer Blauw: Mijn vraag is of de stuurgroep daarover meer informatie heeft. Ik wil 

graag de vragen stellen die ik wil stellen. Ik hoef niet van iemand anders te horen welke 

vragen ik wel en niet mag stellen.  

 

Mevrouw Faber: Vreselijk excuses, mijnheer Blauw.  

 

De heer Blauw: Heeft u al van de heer Van der Kam gehoord op welke termijn hij een 

opbouw ziet naar klinische specialismen? Of is het nog onderdeel van een toekomstig bu-

sinessplan.  

De locatie. Is al nagedacht over een locatie. Hoe ziet hij die? Het is een van de belang-

rijkste punten in een toekomstig scenario.  

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. In de raadsvergadering die aan dit geheel 

vooraf is gegaan hebben we meermalen gezegd dat de concrete vraag, die de stuurgroep 

namens ons zou moeten stellen is: IJsselmeerziekenhuizen bereid te ontvlechten, zo zou 

moeten worden gesteld. Ik heb slecht opgelet of ik heb niet tussen de regels door gele-

zen. Heeft de stuurgroep die vraag gesteld en wat was het antwoord daarop?  

Als je kijkt naar de rol van de huisartsen en de patiënten dan is die heel belangrijk. Beide 

partijen zinspelen erop, dat de huisartsen op hun hand zijn. Ik vraag mij af of de stuur-

groep daarnaar zelf op een of andere manier onderzoek heeft gedaan.  

Op regel 304 zegt u dat de concurrentiestrijd naar uw verwachting kort en hevig zal zijn, 

alles in het belang van de patiënt. Kunt u mij uitleggen waarom de stuurgroep een korte 

en hevige concurrentiestrijd in het belang van de patiënt vindt. Daar ben ik nieuwsgierig 

naar.  

In uw aanbevelingen zegt u dat de motie die in de vorige raadsvergadering is bediscussi-

eerd niet meer nodig zou zijn. Nu lijkt het erop alsof in de vorige vergadering deze motie 

ten faveure van Sneek is geschreven en niet omdat de meerderheid van de gemeente-

raad van Noordoostpolder vond dat deze motie meerwaarde zou hebben. Kunt u mij uit-

leggen waarom u deze aanbeveling op deze manier doet? Het enige dat we nu horen is: 

Sneek vindt het niet nodig, dus doen we het niet. 

 

De heer Lammers: Een hele waslijst. Ik hoop dat ik alle vragen goed heb kunnen op-

schrijven. 

De ChristenUnie/SGP vraagt hoe het zit met de eerstelijnszorg op Urk en wat betekent 

het voor Emmeloord. Voordat ik alle vragen ga beantwoorden: ik beantwoord de vragen 

die binnen mijn vermogen liggen, op grond van de informatie die ik heb gekregen binnen 

de vier uur durende gesprekken die wij – de stuurgroep en wethouder Zeilstra – hebben 

gehad. Daarvan heeft u dit verslag gezien. Mogelijk is het voor u een groot verslag, maar 

het is een beperkt verslag.  

Er zijn veel vragen gesteld. Ik tracht antwoorden boven tafel te halen. Ik hoop dat de 

heer Van Daalen, als vicevoorzitter, mij zal corrigeren dan wel aanvullen als ik iets ver-

geet.  

Urk ligt uiteraard iets verder weg voor Sneek dan de Noordoostpolder. Op Urk is het een 

voordeel dat als je spreekt over het DOK, daar een centrum is waar bijvoorbeeld een 

echoapparaat staat. Men maakt vanuit Sneek graag gebruik van de eerste anderhalve-

lijnszorg op Urk om als zich daar een zaak voordoet waarbij een echoapparaat nodig is, 

de diensten specialistisch te kunnen leveren. De patiënt hoeft dan niet per definitie naar 

Sneek te gaan.  

Ook de heer Pereira heeft daarover gesproken. In zijn gesprekken met de beide huisart-

sengroepen heeft Pereira ons meegedeeld, dat ook hij het wenselijk achtte dat hij ge-

bruik kon maken van de voorzieningen van zowel het DOK als van de andere huisartsen-

groep. Dat is de praktijk van dokter Bloed, die vrij uitgebreid is en waar ook een echoap-

paraat staat. De faciliteiten zijn op die locatie. Maak daarvan gebruik, poliklinisch. Het wil 

niet zeggen dat het niet in Emmeloord gebeurt. 
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Van de toename van de spoedeisende eerste hulp in Sneek heeft de heer Van der Kam 

gezegd – en de andere cijfers heeft u ook kunnen zien – dat deze zodanig toeneemt dat 

hij wordt gedwongen om de spoedeisende eerstehulpzorg hier te leveren. Men dreigt een 

tekort aan specialisten te krijgen. Ik geef dan ook antwoord op een vraag van een andere 

partij. Zij hebben moeilijkheden om specialisten te krijgen en moeten uitbouwen. Ook 

omdat het potentiële adherentiestijging van Sneek rond 30.000 is vanuit Noordoostpol-

der. De druk moeten zij kunnen verwerken. Daarom zeggen zij: we zijn niet geïnteres-

seerd in stenen. We zijn geïnteresseerd in het bieden van een zorgaanbod, daar waar het 

hoort, op de locatie waar het nodig is. Dat is niet in Sneek. Dat is in Noordoostpolder.  

Moeder- en kindzorg. Wij hebben een vraag gesteld aan de medische staf van Sneek: 

Hoe kijkt u tegen de klinische gynaecologie/verloskunde aan? De heer Van der Kam heeft 

in een PowerPoint-presentatie aan ons laten zien dat hij minimaal 800 tot 900 bevallin-

gen nodig heeft, met de bijbehorende adherentie van 30.000, wil hij enigszins kans zien 

om het klinisch specialisme terug te halen. Dat is niet op de korte termijn. Over een ter-

mijn is niet gesproken.  

 

De heer Voorberg: Hij kan toch nagaan wat er aan moeder- en kindzorg vanuit Noord-

oostpolder in Sneek wordt geleverd. Is daaruit een extrapolatie te maken?  

 

De heer Lammers: Zeker. Sneek heeft gezegd dat het begin juni 2007 met een busi-

nessplan komt. Daarin zullen de fasen worden aangegeven en de gefaseerdheid van het 

bieden van zorg. Ik kan daarover verder niets zeggen.  

 

Wethouder de heer Zeilstra: Mag ik hierop een aanvulling geven? Het is een belangrijk 

punt dat aan de orde is.  

De vraagstelling is nadrukkelijk gegaan naar de mate van garanties die kunnen worden 

geboden. Gesproken is over de fasen. Essentieel daarbij – en het was ook de vraag van 

de heer Blauw als het gaat om vermogen en investeringen – de zorgverzekeraar. Die 

speelt daarin een enorme rol. Als het gaat om investeringen dan is de zorgverzekeraar 

daarin medebepalend.  

De heer Van der Kam heeft geen duidelijk antwoord kunnen geven en misschien ook nog 

niet willen geven als het gaat om de vraag wat precies te realiseren is en daarbij garan-

ties te geven en fasen aan te geven. Met andere woorden – naar mijn interpretatie – be-

tekent het dat het overleg met de zorgverzekeraar, de Friese is geregeld, maar met  

Achmea niet. Daar zit nog wel een probleem op de achtergrond. Kortom, hij is ook nog 

niet in staat daarop een adequaat antwoord te geven.  

Met andere woorden: we hebben nog even tijd nodig om daarover duidelijkheid te krij-

gen.  

Binnenkort heb ik overleg met het management van de Achmeagroep; die speelt ook in 

dit kader een rol. Daar zijn ook alarmschellen gaan rinkelen. De terughoudendheid die ik 

bij de heer Van de Kam heb beluisterd is: het is ons duidelijke voornemen; we zijn ge-

motiveerd. De specialisten gaven hetzelfde aan. Als het gaat om de concretisering dan 

moet u nog even geduld hebben. Daarbij komt het businessplan. Dat maakt het wat dui-

delijker en dan kunnen we beter beoordelen wat de positie van de zorgverzekeraar is. Ik 

vind die essentieel in dit kader. Dat is het essentiële punt waarom het gaat: over welke 

termijnen hebben wij het? Mijn interpretatie is dat we het wel over de langere termijn 

hebben. Fasegewijs betekent dat je een voorwaarde vervuld moet hebben, die je als ad-

herentie of aantal klanten kunt benoemen. Als je dat hebt en je hebt zekerheid dat het 

blijft, dan kun je daarop anticiperen door een investering te doen. De investeringen zul-

len fasegewijs gaan verlopen. Investeringen in steen is in elk ziekenhuis in dit land per  

1 januari jl. een probleem, namelijk de investeringslasten moeten worden verdisconteerd 

in de productprijs. Dat is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Het is een belangrijk punt 

waarom het de komende maanden zal gaan.  

 

De heer Lammers: Dank u voor de aanvulling. Werken vanuit Sneek met de huisartsen 

op Urk. Ik moet u zeggen dat de stuurgroep redelijk verbaasd naar buiten kwam in Lely-

stad. In eerste instantie dacht ik: wie weet het nu beter?  
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Sneek heeft duidelijk aangegeven dat zij met de huisartsen in Emmeloord gesprekken 

heeft gevoerd. Vorige week heeft zij gesprekken gevoerd met de periferie. Dat zijn de 

huisartsen uit onder andere Marknesse. Ik weet niet wat er uit is gekomen. Ik weet al-

leen dat Sneek heeft gezegd dat elf van de dertien huisartsen in de verwijzingssystema-

tiek niet afwijzend tegenover Sneek staan. Dat is zeer belangrijk voor Sneek. De getallen 

zijn niet genoemd door Lelystad De heer Pereira heeft in Lelystad verteld, dat hij streeft 

naar een goede samenwerking met de huisartsen, goed onderling overleg, mogelijk op 

locatie verbeteren van het zorgaanbod. Toen we naar buiten kwamen dachten wij: wie 

heeft ons nu zitten bedotten? Wij waren verbaasd. Gezien de presentatie van de medisch 

specialisten, aanwezig in Sneek, en de Raad van Bestuur en directie, in relatie tot alleen 

de persoon van de Raad van Bestuur in Lelystad konden wij ons als stuurgroep niet voor-

stellen dat Sneek ons met een foutieve visie naar huis zou sturen.  

Opbrengst van het gebouw. Het geld gaat niet naar het ziekenhuis, hebben wij begrepen.  

 

De heer Torenbeek: Ik wil nog even terugkomen op de vorige zin: wij kunnen ons niet 

voorstellen dat Sneek ons zou hebben bedot. Bedoelt u daarmee te zeggen dat IJssel-

meerziekenhuizen dat wel heeft gedaan? 

 

De heer Lammers: Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat wij redelijk in verwarring wa-

ren toen we daar weg gingen.  

Dan de opbrengst van het gebouw. We hebben gevraagd hoe het financieel zit. De heer 

Pereira geeft aan dat het gebouw wordt verkocht naar ik begreep aan de hoogstbieden-

de. Wel met de preferentiemodule. Op 21 juni a.s. zullen de enveloppen worden geo-

pend. Het geld gaat naar VWS en niet naar de Stichting IJsselmeerziekenhuizen.  

 

De heer Van Daalen: We hebben duidelijk gevraagd: gaat het om de hoogste bieder. 

Het antwoord daarop was ja.  

 

De heer Voorberg: Ik heb van de commissie Sanering Zorg duidelijk iets anders begre-

pen. Laten we het daarover nu niet hebben. Dat komt nog wel.  

 

De heer Lammers: Dat maakt het wel spannend. De fractie van PvdA/GroenLinks vraagt 

de SEH-gegevens. Mijnheer Bakker, ik heb niet de percentages van de toename van de 

SEH gekregen. We hebben wel de andere toenamecijfers gehad. We zouden de SEH-

cijfers kunnen opvragen. Ik wil ze u uiteraard doen toekomen. Wel is aangegeven dat er 

een fikse toename is, die Sneek niet aan kan.  

 

Wethouder de heer Zeilstra: Een aanvulling. Naar Sneek toe is belangrijk de sluiting van 

het ziekenhuis in Harlingen. Daarbij was de veronderstelling dat dit voor Leeuwarden een 

forse toename van de adherentie zou betekenen. Die voorspelling is niet uitgekomen. 

Met andere woorden: een belangrijk deel van de patiënten vanuit Harlingen is naar 

Sneek gegaan. Dan komt het begrip kritische massa om de hoek. Vanwege het feit dat 

het niet alleen te maken heeft met de benodigde specialisten, maar het heeft ook te ma-

ken met het feit dat Sneek forse investeringen moest doen in de verbouw van het zie-

kenhuis om meer capaciteit te hebben, met name om de polikliniek. In welke mate die 

adherentie een rol speelt bij de gegevens kan ik niet helemaal beoordelen.  

 

De heer Lammers: We zouden dat nog kunnen vragen.  

Met welke specialismen komen ze? Het zijn de specialismen die wij hebben aangegeven 

in het betoog. Daar zijn tien specialismen benoemd. In welke volgorde en in welke stap-

pen is ons niet duidelijk. Daarvoor wordt een businessplan gemaakt. Dat zij komen met 

de tien, dat hebben zij gezegd. 

De heer Suelmann vraagt naar het standpunt van de huisartsen in de periferie. Ik kan al-

leen zeggen dat gesproken is met de periferie. Ik heb begrepen dat vanmiddag is gesp-

roken met het DOK op Urk. De uitkomsten zijn mij onbekend.  
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De heer Suelmann: Stel dat het een andere reactie is dan de elf en dertien, dan geeft 

het een heel ander beeld.  

 

De heer Lammers: Dat is zo. Als je die huisartsen afzet tegen de elf van de dertien die 

op dit moment in Emmeloord positief staan, dan zou dat het beeld iets kunnen nuance-

ren.  

 

De heer Suelmann: Dan ontstaat snel een fiftyfiftysituatie.  

 

De heer Lammers: Dat denk ik niet, want er zullen vervolggesprekken plaatsvinden met 

de huisartsen. Die gesprekken zijn net gestart. Ik weet niet wat er uit komt en loop er 

niet op vooruit.  

 

De voorzitter: Mag ik een verhelderende vraag stellen over verwijzing naar Sneek of Le-

lystad. Is er onderscheid te maken dat er per specialisme een verschil aanwezig kan zijn? 

Of is de vraag geweest: wij verwijzen naar één ziekenhuis ongeacht het specialisme dat 

er is?  

 

De heer Lammers: Een terechte vraag. Wij hebben in het verslag het stukje aangegeven 

over de verticale zorg. Er is samenwerking met Leeuwarden, maar er zijn ook gesprek-

ken met Zwolle. De huisartsen zijn vrij om te verwijzen. Als zij steun hebben toegezegd 

voor verwijzing richting Sneek, dan weet ik niet of het voor alle specialismen zal gelden. 

Dat denk ik niet. Er is een topklinisch ziekenhuis in Zwolle, waarvan ook gebruik wordt 

gemaakt.  

Het CDA wijst op het vermelde: concurrentie kort en hevig. Ik herhaal alleen de woorden 

van de heer Van der Kam, waarin hij aangaf dat als Sneek kenbaar maakt naar de 

Noordoostpolder te komen en zich vestigt met alle of een aantal specialismen, de vraag 

moet worden gesteld in hoeverre dit effect heeft op de huidige situatie in het dokter  

J.H. Jansenziekenhuis. Zijn visie is dat een concurrentieslag zal plaatsvinden die kort en 

hevig is. Hoe hij het ziet of hoe hij dit beargumenteerd weet ik niet en zou ik moeten na-

vragen. Ik citeer wat hij mij heeft verteld.  

 

De heer Suelmann: U schrijft hier "naar onze verwachting". Dus u verwacht het als 

stuurgroep.  

 

De heer Lammers: Ja, dat klopt. Op basis van zijn bewoordingen.  

 

Mevrouw Faber: Zonder argumentatie.  

 

De heer Lammers: Ja, zonder argumentatie. De heer Van der Kam heeft gezegd: als wij 

hier komen zal met poliklinische specialismen worden gestart. Dat zal concurrentie zijn; 

die zal kort en hevig zijn. Ik denk dat de verwijssystematiek van de huisartsen hierin een 

belangrijke rol zal spelen.  

 

De heer Bakker: Het gaat ons erom, dat we als gemeentelijke overheid staan voor het 

belang van de patiënt. Ik vraag me af of we wel gelukkig zouden moeten zijn met een 

korte hevige concurrentieslag.  

 

De heer Lammers: Ik denk dat men goed weet wat wordt gedaan.  

 

De heer Bakker: Laten we het dan straks in de discussie er over hebben wat wij als poli-

tiek daarvan vinden.  

 

De heer Suelmann: Er wordt geen tijdbestek aangegeven. 

 

De heer Lammers: Aangegeven is dat het businessplan begin juni a.s. aanwezig zal zijn. 

Daarop wachten wij met spanning. Ik denk dat dit ook voor u geldt. 
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De nuancering van de rangorde, een vraag van de heer Kalk. In de presentatie van de 

heer Van der Kam positioneerde hij zijn ziekenhuis als het vierde in 1994 en plaats 1 in 

Nederland in 1992. Op plaats 1 ten aanzien van patiëntveiligheid in 2007. Dat is niet mijn 

onderzoek, maar het is het onderzoek van Mediquest. Ik vind het belangrijk te vermelden 

dat het onderzoek dat in AD is gepubliceerd, is uitgevoerd door Mediquest. Dat zijn me-

disch specialisten. Ik weet niet of de klantvriendelijkheid daarbij is betrokken. Ik heb het 

onderzoek van Mediquest niet gelezen, wel van Elsevier. 

 

De heer Kalk: Ik wil inbrengen dat het hier wordt genoemd. Natuurlijk mag een zieken-

huis het propageren. Vanuit de zorg is er veel kritiek op dit type onderzoek. Het is verba-

zingwekkend dat als de nummer 8 in Elsevier op bijv. nr. 82 in het AD staat. Een jaar la-

ter duikelt een nummer 5 naar bijna onderaan. Dus: je moet dit type onderzoek enigs-

zins nuanceren. Dat heb ik willen zeggen. 

 

De heer Lammers: Ik ben het met u eens, maar het is niet aan mij om te nuanceren. 

Het is aan mij om weer te geven wat wij hebben gehoord in Sneek met betrekking tot de 

rating die men aangeeft.  

Gevraagd is naar de mening van de stuurgroep over de visie van de ketenzorg en de 

huisartsen. Ik kan alleen vertellen dat de heer Van der Kam heeft aangegeven dat het 

Antoniusziekenhuis de ketenzorg van groot belang acht. Dat hebben wij aan u meege-

deeld. Hoe de stuurgroep dat moet zien weet ik niet. Misschien dat de heer Zeilstra een 

toelichting wil geven op die interpretatie van de heer Van der Kam.  

 

Wethouder de heer Zeilstra: Dit is in beide gesprekken nadrukkelijk aan de orde ge-

weest. In alle rapporten, of het nu over huisartsen gaat of over de toekomst van zieken-

huiszorg, wordt steeds gesproken over ketenzorg. Kleine ziekenhuizen leven bij de gratie 

van ketenzorg.  

De heer Van der Kam zegt dat het voorwaardelijk is. Als je hier daadwerkelijk iets wilt 

neerzetten – los of het in steen is of in directe contacten met huisartsen gebeurt – dan is 

het voorwaardelijk. De belangrijke partners die in het gesprek aan de orde zijn geweest 

zijn de huisartsen. Dat zijn de cruciale verwijzers. Zij zullen voor een belangrijk deel de-

genen zijn die bepalen hoe dit verdere proces gaat verlopen. Daarnaast speelt ook thuis-

zorg een belangrijke rol, zowel WMO-gefinancierd als via de AWBZ. Dat daarover inmid-

dels het nodige overleg gaande is, laat zich gemakkelijk raden, Kortom, overigens is het-

zelfde ook geantwoord door de heer Pereira: naar de toekomst kijkend is dit een essenti-

ele schakel. De heer Van der Kam zegt nadrukkelijk dat het voor hem voorwaardelijk is, 

wil Sneek iets in dit gebied realiseren, dan kan het alleen maar op die manier. Geen en-

kel misverstand over. Ik heb gezeg dat wij dezelfde mening zijn toegedaan voor dit soort 

ontwikkelingen, waarvan acte.  

 

De heer Kalk: Ik wil daarop even doorgaan. Het college zet voor deze periode voorname-

lijk in op de versterking van de ketenzorg. De heer Van der Kam ziet het als voorwaarde-

lijk. Een situatie met marktwerking, twee ziekenhuizen in dit gebied. Als zij zich op het 

terrein van ketenzorg begeven, is dit dan ten voordele van ons gebied of ziet u daarin 

bedreigingen en geen kansen?  

 

De voorzitter: Dat vind ik vragen voor de tweede ronde en niet voor de beeldvorming. 

Het gaat er niet om wat de stuurgroep daarvan vindt. Het is een weergave van de ge-

sprekken om tot conclusies te komen.  

 

De heer Lammers: Ik heb als laatste punt staan: zo snel mogelijk een visie op de keten-

zorg, met name van de huisartsen. Die vraag is nu geparkeerd. 

Ik ga voorts naar de VVD: de positie van de huisartsen. Bij de stuurgroep zijn alleen ge-

gevens bekend dat de huisartsen (11-13) voor de verwijzing zijn en dat op Urk de  

HAGRO-groep voor is. Vanmiddag is er een gesprek met het DOK geweest en vorige 

week met de huisartsen in de periferie. Ik weet daarvan de uitslagen niet. 
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De financiële positie van de IJsselmeerziekenhuizen. Wij vonden het ook redelijk vreemd, 

dat is gesteld dat de financiële positie van het Antoniusziekenhuis in Sneek dezelfde is als 

van de IJsselmeerziekenhuizen, volgens de heer Pereira.  

 

De heer Van Daalen: Het was volgens mij andersom, maar ik denk dat iedereen het be-

grijpt.  

 

De heer Blauw: Ik las dat de heer Pereira van mening was dat de financiële positie van 

de IJsselmeerziekenhuizen te vergelijken was met alle andere ziekenhuizen. Dat blijkt 

niet uit de jaarrekening Sneek, als je die vergelijkt met de IJsselmeerziekenhuizen. Die 

geeft aan dat het eigen vermogen van Sneek driemaal zo hoog is. Sneek is wel gekwalifi-

ceerd voor het waarborgfonds voor financiële garanties en IJsselmeerziekenhuizen niet. 

Mijn vraag was: heeft u er nog op doorgevraagd of heeft u het gelaten zoals het was ge-

zegd. Het statement is niet correct. 

 

De heer Van Daalen: Als ik daarop namens de stuurgroep mag antwoorden. Wij zijn er 

niet verder op doorgegaan. U leest het hier als een statement van de heer Pereira. Wij 

hebben dat zo – zoals de heer Keur zegt – tussen haakjes opgenomen.  

 

Wethouder de heer Zeilstra: Ik doe een kleine aanvulling. Het is terecht wat de heer 

Van Daalen zegt. Het vermogen is een element als het om investeren gaat. De rol van 

een zorgverzekeraar dan wel van een private financier is juist bij investeringen belang-

rijk. We hebben daarop wel doorgevraagd. Daar kwam de rol van de Friese zorgverzeke-

raar om de hoek. Vermogen en investeringen in relatie tot de rol van zorgverzekeraar 

dan wel van een private investeerder doen er wel toe.  

 

De heer Blauw: Dat is uiteraard belangrijk, maar als je geen eigen vermogen hebt kun 

je niet investeren, want dan word je door het waarborgfonds niet gedekt.  

 

Wethouder de heer Zeilstra: Wel door een private investeerder. 

 

De heer Blauw: Dan investeert de private investeerder en is het ziekenhuis huurder.  

 

Wethouder de heer Zeilstra: Jazeker.  

 

De heer Blauw: Dat is een andere discussie; die kunnen we straks misschien nog even 

voeren.  

 

De heer Lammers: Een vraag van de VVD-fractie met betrekking tot de locatie. Zoals ik 

al aangaf in het betoog komt Sneek naar Noordoostpolder toe. Het is niet bekend op wel-

ke korte termijn en op welke locatie. Ik neem aan dat men daarnaar naarstig op zoek is. 

In relatie tot de situatie van 21 juni a.s., waarin de locatie Emmeloord zal worden ver-

kocht, kan ik mij voorstellen dat het een rol speelt, maar ik weet het niet.  

 

De heer Van Daalen: De letterlijke tekst van de heer Van der Kam was: als er iets te 

huren is, huren we iets. Anders zetten we toch portakabins neer.  

 

De heer Lammers: Een vraag van de Politieke Unie: Is er gesproken over de ontvlech-

ting? Ja, er is gesproken over de ontvlechting. Ik heb in mijn betoog aangegeven dat de 

houding daarin niet is veranderd ten opzichte van wat de heer Pereira in maart jl. hier 

heeft gezegd. Hij zal de 4500 m², zoals door hem veertien dagen geleden is gesteld, ab-

soluut niet loslaten. Daarom konden wij stellen dat hij de concurrentie aan gaat.  

Ik hoop dat ik hiermee ook een antwoord op regel 304: de concurrentie zal kort en hevig 

zijn, heb gegeven. Ik ben bij de reactie op het CDA daarop al ingegaan.  

Aanbevelingen. U vraagt of de motie niet meer nodig is. Ik neem aan dat u daarbij doelt 

op het vervolgonderzoek door KPMG.  
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De heer Haagsma: Ik ken geen andere motie. Ik heb gerefereerd aan de motie die we in 

de vorige raadsvergadering hier hebben aangenomen.  

 

De heer Lammers: Dan heb ik het bij het rechte eind en ga ik u antwoord geven. 

Wat is er aan de hand? Wij hebben bij de heer Van der Kam gezegd dat in Emmeloord 

een motie is aangenomen, waarin een vervolgonderzoek door KPMG, betrekking hebben-

de op de beide scenario's, is aangenomen. De reactie van de heer Van der Kam was dat 

hij dat niet noodzakelijk acht. Hij zegt: "we zijn bezig met een businessplan. We hebben 

alle gegevens die nodig zijn." 

 

Mevrouw Faber: Mag ik een vraag tussendoor stellen? Met welk doel heeft u dit naar vo-

ren gebracht bij de heer Van der Kam? 

 

De heer Lammers: Niet met een doel. Wij hebben hem medegedeeld, in het begin van 

het gesprek, dat er een motie is aangenomen. Een meerderheid van de gemeenteraad 

van Noordoostpolder wil een aanvullend onderzoek naar scenario 4 en 5. Hoe kijkt u daar 

tegenaan? Het is ook logisch dat je die vraag stelt. Als Sneek hierheen komt en je wilt 

faciliteren, dan nemen we in ieder geval iets mee dat de meerderheid van de raad heeft 

aangenomen. De heer Van der Kam heeft er redelijk resoluut op geanticipeerd en heeft 

gezegd: wij maken een businessplan. Daarvoor hebben we alle gegevens. We zijn al heel 

ver daarin. We komen er in juni a.s. mee. Vooralsnog is onderzoek niet nodig.  

 

De voorzitter: U zegt in uw conclusie: geen nader onderzoek want Sneek doet het zelf 

al. De vraag van de heer Haagsma was: misschien zijn er anderen die ook interesse zou-

den kunnen hebben. Daarvoor zou vervolgonderzoek interessant kunnen zijn. Zo begrijp 

ik de vraag van de heer Haagsma. De motie was niet toegespitst op Sneek.  

 

De heer Lammers: Dat klopt. Ik zie dat de heer Zeilstra deze vraag wil beantwoorden. 

We hebben er in alle openheid over gesproken. Wij willen onderzoeken of de scenario's 4 

en 5 passen in uw plannen, die u heeft met het zorgaanbod en het verbeteren van zorg-

voorzieningen in Noordoostpolder. Daarop heeft de heer Van der Kam gezegd daarin ei-

genlijk geen belang te hebben, want wij doen onze eigen scenario's. Moeten wij dan blij-

ven aandringen en zeggen: neemt u het alstublieft aan. Dat was niet meer aan de orde.  

 

Wethouder de heer Zeilstra: Ik sluit aan bij die woorden. In de gesprekken die we met 

de verschillende Raden van Bestuur hebben gehad waarbij het ging om de noodzaak van 

het businessplan: de heer Van der Kam blijft netjes. Eigenlijk is het vrij simpel. Sneek 

heeft eigen deskundigheid in huis. Met de deskundigheid van zorgverzekeraars zijn zij 

heel goed in staat om een businessplan te ontwikkelen. Of het nu om Sneek of om Zwolle 

gaat – Zwolle is even aan de orde geweest waarop is gezegd niet geïnteresseerd te zijn; 

we hebben andere zaken aan ons hoofd – is eigenlijk het antwoord: als u dat wilt doen, u 

heeft er geld voor over en denkt iets te bieden te hebben, wie zijn wij om te zeggen dat 

u het niet moet doen. Ik krijg een beetje ongemakkelijk gevoel en denk: hebben wij iets 

te bieden waarvan zij zeggen het zelf te kunnen? Ik heb niet gevraagd of men het ver-

spilling van gemeenschapsgeld vindt.  

 

De heer Lammers: Daarop geef ik ook geen antwoord. Het is een juiste mededeling die 

de heer Zeilstra doet.  

 

De voorzitter: Dit waren de antwoorden? We hebben de vraag van de heer Torenbeek 

geparkeerd tot het eind: waarom de verslagen die er lagen, niet eerder ter kennis zijn 

gekomen van raadsfracties. Kunt u daarover een opmerking maken? 

 

De heer Lammers: Ik wil er wel een opmerking maken. Vier uur durende gesprekken 

waarin een vraag- en antwoordspel aan de orde is en waarin wij trachten duidelijkheid te 

verkrijgen. We hebben hen tientallen vragen gesteld. Het is gegaan in de trant van 

vraag, antwoord, opschrijven.  
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Dat heeft geleid tot een verslag van 2 A4'tjes, lettertype 14. Dat is een verslag dat bin-

nen de stuurgroep is geaccordeerd. Wij hebben het voorgelegd aan de heer Zeilstra met 

de vraag hoe hij tegen de verslaglegging aan kijkt. Het is per definitie niet een ambtelijk 

verslag. Ik zie het als een verslag van de projectleider van de stuurgroep. 

 

De voorzitter: De vraag van de heer Torenbeek was: het verslag was al een paar dagen 

klaar, waarom mochten wij het niet eerder zien dan vanavond? Als u daarop nu een ant-

woord kunt geven.  

 

De heer Lammers: Het is een zo kort vraag- en antwoordspel geweest; er komen veel 

gegevens. Die hebben we krachtig neergezet. Als ik dat hier had moeten voorlezen, dan 

had ik gezegd: vraag 1, bla. bla. bla; vraag 2, enz., enz. Dat werkt niet. Wij hebben al-

les, een-op-een, de antwoorden op de vragen integraal in dit verslag verwerkt en ter 

toetsing voorgelegd aan de heer Zeilstra. Zoals u heeft kunnen horen heeft hij gezegd: 

het is precies hetgeen in het beknopte verslag staat. Ik wilde het niet aan u ronddelen 

om geen ruis te krijgen ten opzichte van het verslag dat vanavond geaccordeerd door de 

stuurgroep en het college is voorgelezen.  

 

De voorzitter: De vraag is beantwoord. 

 

De heer Torenbeek: De vraag is niet beantwoord, maar ik leg me er op dit moment bij 

neer.  

 

De voorzitter: Nee, de vraag zoals ik hem beluister is door de heer Lammers beant-

woord. De heer Lammers zegt dat het staccato vraag en antwoord was, dat naar de me-

ning van de stuurgroep verbindende tekst tussen de vragen en antwoorden nodig was 

om een compleet integraal beeld te krijgen.  

 

De heer Lammers: Ik had het niet beter kunnen verwoorden. 

 

De voorzitter: Volgens mij heeft de heer Torenbeek een antwoord op zijn vraag gekre-

gen. Ik stel voor de vergadering te schorsen. De fracties moeten tijd hebben om na te 

denken over het vervolg. Het betekent dat in de diverse fractiekamers koffie voor u klaar 

staat. 

Ik schors de vergadering. 

 

Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Het is misschien goed voor onszelf en de 

mensen thuis nog even samen te vatten wat ik voorstel dat we zo gaan doen. Een maand 

geleden is in de raad een motie aan de orde geweest van ChristenUnie/SGP, die door de 

meerderheid van de raad is aangenomen om een aantal dingen te doen: 

- gesprekken te voeren met Sneek 

- gesprekken te voeren met IJsselmeerziekenhuizen 

- een vervolgonderzoek, zoals KPMG heeft voorgesteld, naar de scenario's 4 en 5 

Dat was de situatie een maand gelden. Nu rapporteert de stuurgroep wat zij heeft ge-

daan, met het college. Er liggen drie conclusies/aanbevelingen op tafel: 

 

1. Het college van B&W draagt er zorg voor dat al het mogelijke wordt gedaan om het 

voorzieningenniveau rond gezondheidszorg te versterken en te verbreden. 

2. Het college van B&W maakt binnen zijn mogelijkheden vestiging van nieuwe zorg-

aanbieders, in casu het Antoniusziekenhuis, mogelijk.  

3. Gezien het voornemen van het Antoniusziekenhuis om een gezondheidsvoorziening in 

Emmeloord te realiseren, is vervolgonderzoek van KPMG niet nodig. 

 

Ik stel voor dat wij over die punten praten. Deze punten zijn aan de orde in het verleng-

de van wat wij vorige maand aan de orde hadden.  
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Bent u het met mij eens, dat dit een goede werkwijze is? Is het dan ook zuiver dat dege-

ne die toen de motie heeft ingediend als eerste het woord krijgt om zijn bevindingen aan 

te geven, naar aanleiding van de ronde hiervoor?  

  

De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Laten we beginnen met op te merken dat we 

uitermate verheugd zijn dat de aanbevelingen van de stuurgroep en het college geza-

menlijk zijn gedaan. Dat hadden we al eerder gewild, maar dat niet lukte door verschil-

lende inzichten. Het is daarom zeer prijzenswaardig, juist van het college, om op deze 

manier het overleg mee te maken en zich open te stellen voor de informatie, die daaruit 

voort is gekomen en samen met de stuurgroep aanbevelingen te doen. Ten aanzien van 

de conclusies heb ik begrepen dat er nog enige nuancering kan zijn. De aanbevelingen 

zijn eenduidig. Dat is een compliment voor de stuurgroep. Ik wil de stuurgroep hartelijk 

danken. Het is een veelzijdig verslag geworden. Er kunnen allerlei mitsen en maren wor-

den gezegd. De stuurgroep is geen ziekenhuisbestuur of een bestuur van wat dan ook. Er 

is altijd een beperking in de informatie, maar de aanvullingen van wethouder Zeilstra wa-

ren uitstekend. Wij zijn van mening dat we een uitstekend beeld hebben gekregen. We 

weten dat nog veel meer moet worden uitgezocht. Wij zijn het van harte eens met de 

aanbevelingen en roepen PvdA/GroenLinks en CDA op om eensgezind de schouders er 

onder te zetten en te zeggen: we hebben samen met het college een lijn kunnen uitzet-

ten voor de komende periode. Doet u ook mee? Dat is het sterkste voor de verdere gang 

van zaken. Ik doe dat verzoek hierbij. U kunt ermee doen wat u wilt. Ik denk dat ik het 

verzoek zeker kan doen. 

Ik zal gevolg geven aan uw oproep om geen lange verhalen te houden. Dit was een inlei-

ding. Wij zijn het uiteraard met de aanbevelingen eens, met de punten 1 en 2 zonder 

meer. We zijn verheugd dat het college daarbij ook een taak op zich neemt. Het derde 

punt, een eventueel vervolgonderzoek, dat vanwege het voornemen van het Antoniuszie-

kenhuis om een businessplan te maken niet nodig zou zijn, kunnen we ons voorstellen 

voor de korte termijn. Het businessplan kan veel informatie geven. Vooralsnog is het An-

toniusziekenhuis het enige ziekenhuis dat er op een andere manier naar wil kijken. Het 

lijkt ons goed om het businessplan af te wachten. We kunnen ons voorstellen dat in een 

later stadium wel een onderzoek nodig is om zaken nader te bekijken. Je weet niet van 

tevoren hoe de uitkomst van het businessplan is. Daardoor kunnen vragen worden opge-

roepen. Je zou deskundigheid nodig kunnen hebben die ons ondersteund bij het bekijken 

van het businessplan of verdere aanbevelingen. Aan punt a van de motie is zonder meer 

voldaan, met deze uitkomst. De motie heeft een goed gevolg gehad. Punt b: vervolgon-

derzoek vooralsnog niet nodig, maar het zou in een later stadium wel nodig kunnen blij-

ken. Dat weten wij nog niet. Als we vooralsnog of iets dergelijks aan het besluit toevoe-

gen, dan is het een goede toevoeging. Ik hoor daarover graag de andere partijen. 

Ik heb begrepen dat het goed zou zijn als de beide Raden van Bestuur geïnformeerd 

worden over de conclusies en aanbevelingen van onze raad. Wij kunnen aan het college 

vragen om die informatie aan beide Raden van Bestuur van beide ziekenhuizen toe te 

zenden. Dit is wat ik voorstel namens onze fractie. Tevens een beetje als vervolg op de 

motie die de vorige keer aan de orde is geweest. 

 

De heer Blauw: Mijnheer de Voorzitter. In grote lijnen zijn we het eens met wat de heer 

Voorberg heeft gezegd. Ook wij zijn van mening dat de stuurgroep enorm goed werk 

heeft verricht in een korte tijd. Het rapport was meer omvattend dan we hadden ver-

wacht; het was goed gesteld en duidelijk. Ook de aanbevelingen zijn duidelijk. Dank 

daarvoor.  

De gezamenlijkheid van raad en college spreekt er uit. We zijn blij dat we uiteindelijk tot 

de gemeenschappelijke aanbevelingen zijn gekomen.  

Ten aanzien van de details wachten wij graag het businessplan af om te zien hoe en op 

welke wijze wij als gemeente Noordoostpolder een benadering van Sneek zouden kunnen 

faciliteren. Wij staan er positief tegenover, maar wat het betekend zal moeten blijken uit 

het businessplan dat in juni a.s. komt. 
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We zijn ook blij dat uiteindelijk, zij het via een moeilijke weg, de motie van juni 2006 tot 

dit resultaat heeft geleid. Het KPMG-onderzoek heeft Sneek alert gemaakt op de moge-

lijkheden die hier zijn. 

Met betrekking tot het vervolgonderzoek zijn we het ermee eens dat de mogelijkheid 

wordt opengehouden. Ik wil graag de andere partijen en de wethouder daarover horen. 

We hoeven er niet zo moeilijk over te doen, maar we zijn nog lang niet waar we moeten 

zijn. Er kan nog van alles gebeuren. We willen de mogelijkheid aanhouden om het onder-

zoek, als het nodig mocht blijken, alsnog uit te voeren.  

We zijn het eens met het informeren van de Raden van Bestuur van de beide ziekenhui-

zen. Het is correct hen te laten weten wat wij als rapportage van de stuurgroep hebben 

gehad. 

Conclusie: Wij zijn het eens met de aanbevelingen, met de opmerkingen die ik net heb 

gemaakt. Nogmaals dank aan de stuurgroep voor het werk dat zij heeft gedaan.  

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. In de vorige en ook in deze periode heeft de 

Politieke Unie in discussies rond het ziekenhuis steeds gezegd, dat wij tot de conclusie 

zijn gekomen dat vooral de plaats van de patiënt in het geheel belangrijk is. De keuze-

vrijheid van de patiënt op patiëntniveau is het allerbelangrijkste. We hebben het zojuist 

over de huisartsen gehad. Bij hun professie hoort dat zij dienen te verwijzen naar de 

specialist, die voor het probleem waarmee de patiënt zit de beste zorg kan bieden. Ge-

lukkig hebben we op afstand van de Noordoostpolder heel wat aanbod. Als je terugkijkt 

naar de laatste weken en de discussies, mag de vraag worden gesteld of wij als raad wel 

de bescheidenheid in acht hebben genomen die past bij de rol die we als raad hebben. 

We hebben ook geleerd, dat Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en zorgverzekeraar 

veel meer in de melk te brokkelen hebben als het gaat om keuzen van de voorzieningen. 

Het is belangrijk voor de werkgelegenheid of simpelweg een voorziening voor jong en 

oud op afstand te hebben. Daarvoor moet je je als politiek inzetten. Voor de rest is het 

een bedrijfsmatige afweging. De twee andere partijen hebben het ook al gezegd, dat we 

blij zijn, zeker als het gaat om de indieners van de motie en het college, dat we redelijk 

op een lijn zitten. Met de conclusies die door de fractie van de ChristenUnie/SGP zijn ver-

taald en iets uitgebreid – waar wij achter staan – blijken we met zijn allen uit te komen. 

De toevoeging spreekt ons aan. Het lijkt ons in het belang van de patiënten in Noord-

oostpolder.  

We hebben tot nu toe altijd samen opgetrokken met Urk. Daarover hebben we het van-

avond nog niet over gehad. Het is voor mij niet het allerbelangrijkste punt, maar als je 

als stuurgroep voor twee raden hebt gewerkt, dan ben ik nieuwsgierig naar de situatie op 

Urk, ook al zal het voor de Politieke Unie geen grote rol spelen in het besluit.  

 

De heer Kreeft: Mijnheer de Voorzitter. De fractie van ONS is zeer verheugd dat de aan-

bevelingen hier gezamenlijk zijn neergelegd. Ook hiervoor onze complimenten. In grote 

lijnen zijn we het eens met de opmerkingen die eerder zijn gemaakt. Qua details wach-

ten wij het businessplan af. Ten aanzien van het vervolgonderzoek houden wij de moge-

lijkheid open. ONS is van mening dat de Raden van Bestuur van beide ziekenhuizen moe-

ten worden ingelicht. Tevens zijn we het eens met de aanbevelingen, hier neergelegd.  

 

De heer Van de Belt: Mijnheer de Voorzitter. Mijn fractie heeft met instemming kennis 

genomen van een goed verslag, waarvoor mijn complimenten. 

Ik ben blij verrast dat het Antoniusziekenhuis het standpunt heeft ingenomen om Emme-

loord goede zorg aan te bieden. Mijn fractie had en heeft zeer veel vertrouwen in Sneek 

en is ervan overtuigd dat het overgrote deel van de bevolking hierbij baat zal hebben. Ik 

ga van harte mee met de aanbevelingen van de stuurgroep en het college. Ik hoop en 

verwacht dat alle fracties er achter kunnen staan. Indien een vervolgonderzoek alsnog 

nodig moet zijn, dan sta ik daar achter.  

 

Mevrouw Faber: Mijnheer de Voorzitter. We hebben niet veel woorden nodig om over de 

aanbevelingen te praten. Dat zal niet verbazingwekkend zijn, omdat de aanbevelingen 

voor een groot deel het standpunt van PvdA/GroenLinks weergeven.  
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We zijn blij dat we nu weer gezamenlijk kunnen optrekken. Dat moeten we vooral blijven 

doen. Ik onderschrijf de woorden van de heer Haagsma: hebben wij ons wel voldoende 

bescheiden getoond bij de behandeling van dit onderwerp. Ik denk dat het tijd wordt dat 

wij het onderwerp ziekenhuiszorg aan de marktpartijen, die daarin zijn gespecialiseerd, 

overlaten. We moeten een stapje terugdoen. We moeten de marktwerking de marktwer-

king laten. Wij zijn ook heel blij, dat zowel Sneek als de IJsselmeerziekenhuizen beide 

naar voren brengen dat ketenzorg een voorwaarde is om tot goede ziekenhuiszorg te 

komen. Het is een bevestiging van de gedachte die we altijd hebben gehad. Het is ook 

een bevestiging van het beleid dat het college eigenlijk ons altijd heeft voorgehouden. 

We zijn daar blij mee. Wij onderschrijven de aanbevelingen. Het zal u niet verbazen dat 

wij niet direct een noodzaak zien voor een onderzoek. Laat de marktpartijen hun werk 

doen. Wij hoeven geen businessplannen voor andere organisaties te schrijven. Laten wij 

ons terugtrekken en ons weer bezighouden met de dingen waarmee wij ons moeten be-

zighouden.  

 

De heer Kalk: Mijnheer de Voorzitter. De CDA-fractie wil een korte reactie geven, met 

name op de drie aanbevelingen. 

Ik wil beginnen met stuurgroep en college dank te zeggen voor de beantwoording van de 

vragen die we in eerste termijn hebben gesteld. Voor ons is dit in hoge mate helder ge-

weest. Wij nemen aan dat een aantal onderwerpen terugkomt.  

De CDA-fractie ziet de aanbevelingen met name ook in het licht van het kernbegrip ke-

tenzorg. Wij gaan daarmee gezamenlijk aan de slag. Wij zien ook halsreikend uit naar de 

discussie die we straks met het college zullen voeren over de kaders van de nota ge-

zondheidszorg. We zullen de verdere invulling van het begrip ketenzorg, tegen het licht 

van de marktwerking, met eventueel meer zorgaanbieders, ziekenhuizen, moeten be-

spreken.  

Op het verzoek van de ChristenUnie/SGP om aan de derde aanbeveling het woord 'voor-

alsnog' op te nemen het volgende. Wij hebben nu helder dat dit een tussenstap was. Die 

ronden wij nu af. We wachten het businessplan af. We zijn zelf bij de vervolgstappen. Af-

hankelijk van de feiten die dan op tafel liggen kunnen we altijd nog kijken of vervolgon-

derzoek noodzakelijk is. Op dit moment hebben we geen behoefte aan deze toevoeging.  

 

De voorzitter: Dit is een onderwerp dat voor ons allemaal nauw luistert. Ik heb in het 

betoog van de heer Voorberg, waaraan anderen instemming hebben betuigd, over het 

vervolgonderzoek niet gehoord dat hij de punten 1, 2 en 3 aangevuld wil hebben met 

"wij behouden ons het recht voor om een onderzoek te doen", want dat recht hebt u al-

tijd. Op dit moment heeft u geen reden om een nader onderzoek te doen. U heeft gezegd 

dat op een later moment wel een onderzoek wordt gewenst. Dat geldt voor ieder onder-

werp. U heeft instemming met de punten 1, 2 en 3 gegeven, met de toevoeging, maar u 

heeft er geen amendement van gemaakt.  

Mag ik u vragen om dit te specificeren? 

 

De heer Voorberg: Wij zouden er een punt van kunnen maken. De meerderheid heeft 

gezegd: de mogelijkheid van onderzoek openhouden. Ik ben het met de heer Kalk – en 

anderen – eens, dat we er met zijn allen bij zijn. Als we straks denken dat een onderzoek 

nodig zal zijn, dan kunnen we daartoe beslissen. Die bevoegdheid is aan de raad. Als de 

raad daarover ook zo denkt dan laat ik het voorstel nu niet tot een officieel amendement 

verheffen. We weten van elkaar hoe we er over denken. De tekst blijft dat een vervolg-

onderzoek niet nodig is.  

 

De voorzitter: We koppelen daaraan dat we deze besluitvorming sturen naar de beide 

ziekenhuizen. We doen het ook naar Urk. Ik heb vanmorgen de burgemeester van Urk 

gesproken op de Afsluitdijk. Als het 75-jarig bestaan van de Afsluitdijk wordt gevierd ho-

ren daarbij de burgemeesters van Urk en Noordoostpolder.  

De scenario's doornemend met collega Kroon heeft hij gezegd: als de raad van Noord-

oostpolder daartoe besluit, dan betekent het voor Urk dat we niet op eigen kracht door-

gaan. We zullen onze conclusies trekken. We zullen niet tegen de stroom in roeien.  
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Het is goed dat ik wethouder Zeilstra vraagt om met zijn collega op Urk contact op te 

nemen en dit te overleggen, zodat we het bestuurlijk met Urk kortsluiten.  

Het laatste woord is aan de heer Zeilstra, zo hij daaraan nog behoefte heeft.  

 

Wethouder de heer Zeilstra: Kort. Er vindt zonder meer nog een onderzoek plaats. In de 

eerstvolgende commissievergadering komt de evaluatie van de gezondheidszorg aan de 

orde. Daar komt een aantal zaken terug dat nu ook aan de orde is geweest. Als het gaat 

om vervolgonderzoek dan is het een gegeven.  

Daar waar wij in onze ontwikkelingen rond gezondheidszorg naar verbeteringen streven, 

zullen zich op een bepaald ogenblik situaties voordoen dat we ons afvragen hoe het zit 

en moet. Het spreekt vanzelf dat daarnaar onderzoek moet plaatsvinden. Daarover is 

geen meningsverschil. 

Voorts nog even ten aanzien van het laatste punt. De positie van het college. Wij bena-

deren het vanuit de marktwerking. Ik heb hier vaker de Wet toelating zorginstellingen 

genoemd en de Wet marktordening. Dat is het kader waarin de marktpartijen steeds na-

drukkelijker gaan bepalen wat de ontwikkelingen zullen zijn ten aanzien van gezond-

heidszorg. Als het gaat om de besluitvorming dan kijken wij toe. Als het gaat om beïn-

vloeding, aandacht hebben voor, dan hebben wij onze partij te spelen. Daar hoeft geen 

licht tussen te zitten. Als het gaat om de aanbeveling, zoals die is weergegeven, dan zult 

u misschien hebben gezien dat de redactie iets anders is dan in voorgaande stukken. 

Daarbij zal ongetwijfeld de hand van dit college een rol hebben gespeeld. De stuurgroep 

en het college hebben elkaar daarin gevonden. Vanuit die invalshoek is het goed om ten 

aanzien van de verdere versterking van de gezondheidszorg de nodige acties te onder-

nemen. U kunt daarvoor op het college rekenen. Dat kon u al! 

 

De voorzitter: Toch een mooie afsluiting van een hectisch onderwerp.  

 

 2. Welstandbeleid Lange Nering-West 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

3. Aanwijzing lid in gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap  

IJsselmeergroep 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

IX. Sluiting 

 

De voorzitter: Tot slot. U en onze toekomst begint vandaag. Het is de presentatie van 

het college van de voorjaarsnota aan de pers en onze maatschappelijke partners. Wij 

dachten dat het ook goed was om u deze stukken ter hand te stellen, zodat u deze bij de 

voorbereiding kunt betrekken. Andere stukken die erbij horen zijn aanmerkelijk dikker, 

maar als leeswijzer is dit een goed document.  

Ik sluit de vergadering. (22.40 uur) 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 juni 2007. 

 

 

De griffier,          De voorzitter, 


