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Zorgzame gemeente

Motie: Locatiedirecteur Den Helder Noordwest Ziekenhuisgroep

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 30 juni 2020;

constaterende dat:
• ten aanzien van de locatie Den Helder door de Noordwest Ziekenhuisgroep al jarenlang en in

toenemende mate aantoonbaar wordt gehandeld in strijd met de door haarzelf uitgedragen
leidraad: "zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet", door patiënten uit het Helderse
verzorgingsgebied zonder enige medische noodzaak op te nemen in de locatie Alkmaar en een
ontmoedigingsbeleid te hanteren in die gevallen waarin de patiënt zelf daarbij nadrukkelijk een
voorkeur aangeeft voor opname in Den Helder;

• bij een aanzienlijk deel van het personeel van de locatie Den Helder onvrede bestaat over de wijze
waarop de Noordwest Ziekenhuisgroep omgaat met het voorzieningenniveau van de locatie
Den Helder en {de belangen van) het personeel op deze locatie;

• het Alkmaarse hemd nu eenmaal altijd nader is dan de Helderse rok;
• de leden van de raad van bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep zich in persoon slechts

zelden in Den Helder laten zien;
• er op dit moment wisselingen gaande zijn in de personele samenstelling van de raad van bestuur

van de Noordwest Ziekenhuisgroep;

van mening zijnde dat:
• het belang van een volwaardige ziekenhuisvoorziening in Den Helder slechts optimaal kan

worden gewaarborgd als de locatie Den Helder van de Noordwest Ziekenhuisgroep wordt geleid
door een zich voor deze locatie verantwoordelijk voelende en op deze verantwoordelijkheid ook
aan te spreken persoon;

draagt het college van burgemeester en wethouder op:
bij de raad van bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep krachtig te ijveren voor de aanstelling van
een locatiedirecteur voor de locatie Den Helder, waarbij deze persoon als volwaardig lid deel zal
uitmaken van de raad van bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Namens de fractie Beter voor Den Helder


