
Besluitenlijst raadsvergadering 8 augustus 2016.   BSL16.0028 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw 
Houtveen en de heer Van Deutekom. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer Benink (oud-specialist Gemini ziekenhuis) spreekt in over agendapunt 6, de recente 
ontwikkelingen bij Noordwest Ziekenhuisgroep. De inspraakbijdrage is hedenmorgen via de e-mail 
verspreid. 
De heer Abbenes (als voorzitter van het FNV- netwerkgroep Kop van Noord Holland) spreekt 
eveneens in over agendapunt 6. 
 
3. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier ingediend. 
  
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Post.  
 
5. Vaststellen agenda. 

De fracties van de VVD, het CDA, D66, de PvdA en de Stadspartij Den Helder kondigen een motie 

aan bij agendapunt 6, waarmee het college van burgemeester en wethouders onder meer wordt 

opgedragen de samenhang van het voorgenomen besluit met de acute as, de ambulancezorg en het 

algemene zorgniveau binnen de regio in beeld te brengen. 

 

De fracties van Behoorlijk Bestuur, de ChristenUnie, Beter voor Den Helder, de Vrije Socialisten, 

GroenLinks en Vermooten kondigen twee moties aan bij agendapunt 6: 

Met de eerste motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen aan de 

Noordwest Ziekenhuisgroep kenbaar te maken dat verplaatsing van alle acute cardiologische zorg en 

van de meerdaagse cardiologische zorg naar Alkmaar voor de gemeente Den Helder onaanvaardbaar 

en onbespreekbaar is. 

Met de tweede motie wordt uitgesproken dat de raad betreurt dat de Raad van Bestuur van Noordwest 

Ziekenhuisgroep blijkbaar onjuiste informatie heeft verstrekt.  

 

De fracties van de ChristenUnie en GroenLinks kondigen een motie aan bij agendapunt 6 over een 

herziening van de eerder verstrekte garantstelling aan het ziekenhuis. 

  

Bespreekpunt 

 

6. De recente ontwikkelingen bij Noordwest Ziekenhuisgroep en de informatievoorziening 

 hierover door het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad. 

De fractievoorzitters brengen aan de hand van de overgelegde stukken, de inspraakreacties en  

berichten over dit ontwerp hun zienswijzen naar voren en richten hun vragen aan (leden van) het 

college van burgemeester en wethouders. De vragen zijn vervolgens beantwoord door wethouder Kos 

en burgemeester Schuiling. 

Wethouder Kos biedt aan dat het college van burgemeester en wethouders een nauwkeurige 

omschrijving van de afgesproken zorg in de locatie Den Helder samenstelt en deze aan de raad 

voorlegt. 

Burgemeester Schuiling geeft aan dat de raad binnenkort wordt geïnformeerd over de omvang van de 

groep patiënten die voor behandeling naar Alkmaar zouden gaan in plaats van Den Helder als gevolg 

van de beoogde maatregel van de cardiologen. Verder ontvangt de raad in september 2016 een 

raadsvoorstel waarin de bevindingen van het financieel onderzoek en een beoordeling van de nieuwe 

garantie-aanvraag is opgenomen.  

 

De fracties  van het CDA, D66, de PvdA, de Stadspartij Den Helder en de VVD dienen gezamenlijk 

een motie in (M 6.1) waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. de samenhang van het voorgenomen besluit met de acute as, de ambulancezorg en het 

algemene zorgniveau binnen de regio in beeld te brengen waarbij ook meegenomen wordt wat 
het voorgenomen besluit betekent voor de zorgkosten buiten het ziekenhuis voor onder andere 
huisartsen en apothekers; 

2. desgewenst gebruik te maken van de expertise van de plaatsvervangend directeur van de 
veiligheidsregio; 



3. de raad van bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep nadrukkelijk te verzoeken geen besluit 
te nemen tot de samenhang genoemd onder 1. afdoende in beeld is gebracht; 

4. de raad van bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep nadrukkelijk te verzoeken zorgvuldiger 
te communiceren (intern en extern) dan tot nu toe over dit onderwerp heeft plaatsgevonden; 

5. vóór 1 oktober 2016 de raad te informeren over de voortgang en de uitvoering van raadsbesluit 
RB14.0069. Gedacht wordt aan een aparte informatiebijeenkomst of een commissievergadering. 

Deze motie is na beraad ingetrokken ten faveure van de gezamenlijke motie, nummer M 6.5. 

 

De fracties van Behoorlijk Bestuur, de ChristenUnie, Beter voor Den Helder, de Vrije Socialisten, 

GroenLinks en Vermooten dienen een motie in (M 6.2), waarmee het college van burgemeester en 

wethouders wordt opgedragen: 

aan de Noordwest Ziekenhuisgroep kenbaar te maken, dat verplaatsing van alle acute cardiologische 

zorg en van de meerdaagse klinische cardiologische zorg naar Alkmaar voor de gemeente Den Helder 

onaanvaardbaar en onbespreekbaar is, ongeacht de uitkomsten van het in gang gezette evaluerende 

onderzoek naar het huidige locatieprofiel van het Helderse ziekenhuis.  

Deze motie is na beraad ingetrokken ten faveure van de gezamenlijke motie, nummer M 6.5. 

 

De fracties van Behoorlijk Bestuur, de ChristenUnie, Beter voor Den Helder, de Vrije Socialisten, 

GroenLinks en Vermooten dienen een motie in (M 6.3), waarmee de raad uitspreekt dat de Raad van 

Bestuur van Noordwest Ziekenhuisgroep blijkbaar onjuiste informatie heeft verstrekt.  

Deze motie is na beraad ingetrokken ten faveure van de gezamenlijke motie, nummer M 6.5. 

 

De fracties van de ChristenUnie en GroenLinks dienen een motie in (M 6.4), waarmee het college van 

burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 

1. In overleg te treden met de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekhuisgroep en nadrukkelijk te 

 verzoeken om een onafhankelijk financieel onderzoek, als bedoeld in raadsbesluit RB14.0069, 

 waarbij de suggestie voor het inschakelen van de Rijksaccountancy zeker mee genomen moet 

 worden; 

2. de Raad van Bestuur ter overweging te geven dat verandering van locatieprofiel in het nadeel van 

 Den Helder van invloed is op de garantstelling voor € 6 mln. omdat hiermee niet aan de 
 voorwaarden is voldaan.  

Deze motie is na beraad ingetrokken ten faveure van de gezamenlijke motie, nummer M 6.5. 

 

Alle raadsfracties dienen gezamenlijk een motie in (M 6.5) waarmee het college van burgemeester en 

wethouders wordt opgedragen: 

1. aan de Noordwest Ziekenhuisgroep kenbaar te maken, dat verplaatsing van alle acute 

cardiologische zorg en van de meerdaagse klinische cardiologische zorg naar Alkmaar voor de 

gemeente Den Helder onaanvaardbaar en onbespreekbaar is en vast te houden aan het 

afgesproken locatieprofiel; 

2. desgewenst gebruik te maken van de expertise van de directeur van de veiligheidsregio tevens 

plaatsvervangend directeur Publieke Gezondheid; 

3. de raad van bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep nadrukkelijk te verzoeken zorgvuldiger 

te communiceren (intern en extern) dan tot nu toe over dit onderwerp heeft plaatsgevonden; 

4. vóór 1 oktober 2016 de raad te informeren over de voortgang en de uitvoering van raadsbesluit 

RB14.0069. Gedacht wordt aan een aparte informatiebijeenkomst of een commissievergadering 

en verder eenmaal per kwartaal of vaker als dat nodig mocht zijn;  

5. in overleg te treden met de raad van bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep en nadrukkelijk 

te verzoeken om een onafhankelijk financieel onderzoek als bedoeld in het raadbesluit 

RB14.0069 waarbij de suggestie voor het inschakelen van de Rijksaccountancy zeker 

meegenomen moet worden. 

Deze motie is unaniem aanvaard. 

 

7. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 


