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Toekomst Gemini ziekenhuis 

Geachte heer Luik, 

Zoals u bekend heeft de toekomst van het Gemini ziekenhuis onze bijzondere aandacht. De beoogde 
nieuwbouw gaat niet door en er is sprake van een financiële situatie van de MCA Gemini Groep die op 
korte termijn een oplossing behoeft. U vroeg ons daarom de in 2010 aan u verkochte grond terug te kopen. 
Wij hebben ons op uw vraag en de ontstane situatie breed georiënteerd en dat heeft voorlopig geleid tot de 
volgende overwegingen: 

• Den Helder en omliggende gemeenten hebben een belang bij het voortbestaan van een 
volwaardig ziekenhuis zoals het Gemini ziekenhuis nu is. 

• Terugkopen van ooit verkochte grond is geen optie, omdat voor die grond niet of nauwelijks 
ontwikkelingsperspectief bestaat, terwijl dat mogelijk op termijn voor het ziekenhuis wel het geval 
kan zijn gezien de zich snel voltrekkende ontwikkelingen in de gezondheidszorg. 

• Een gemeentelijke bijdrage aan het verlichten van de actuele problematiek van het Gemini 
ziekenhuis kan gevonden worden in het verstrekken van een (nieuwe) lening of een garantstelling 
daarvoor. 

• Die bijdrage heeft als voorwaarde dat de gemeente het beoogde ontwikkelingsperspectief van het 
Gemini ziekenhuis, zoals beschreven in het nieuwe locatieprofiel, geborgd wil zien door: 

- het kunnen voordragen van een lid in de raad van toezicht; 
- een afgeronde juridische fusie van de ziekenhuizen die deel uitmaken van de MCA Gemini 

Groep. 

De aspecten die samenhangen met de keuze voor een lening of garantstelling verkennen we nader. 
Deze denkrichting willen wij uitwerken voor besluitvorming door de gemeenteraad. Met het oog daarop 
zullen wij aanstaande woensdag 4 juni onze inzichten en koers delen met de fractievoorzitters. 
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