
Aan de voorzitter van de gemeenteraad 

van Den Helder 

 

 

Den Helder, 26 juli 2016 

 

Onder verwijzing naar artikel 17, lid 2, van de Gemeentewet  verzoeken wij tot het houden 

van een extra raadsvergadering op maandag 8 augustus 2016, aanvang 19.30 uur in de 

raadzaal van het gemeentehuis.  

 

Onderwerp van vergadering zijn de recente ontwikkelingen bij Noordwest Ziekenhuisgroep 

en de informatievoorziening hierover door het college van burgemeester en wethouders naar 

de gemeenteraad. Het college wordt verzocht: 

* de ontwikkelingen bij het Noordwest Ziekenhuisgroep te duiden;  

* aan te geven welke acties hij, mede naar aanleiding van de aankondigingen van de groep 

cardiologen, ondernomen heeft om  het voortbestaan van de locatie Den Helder als 

basisziekenhuis met acute zorg conform het afgesproken locatieprofiel veilig te stellen; 

* aan te geven op welke wijze invulling is en wordt gegeven aan de actieve 

informatieplicht. 

 

Met verwijzing naar de garantstelling en de extra NZA gelden voor de locatie Den Helder is 

het college van burgemeester en wethouders, en in het bijzonder de voorzitter van het college 

gelet op zijn actieve rol in dit dossier in het verleden, verzocht de ontwikkelingen bij de 

Noordwest Ziekenhuisgroep nauwgezet en zeer alert te volgen en de belangen van de 

gemeente Den Helder te behartigen en zo nodig veilig te stellen. Daarbij is het voortbestaan 

van de locatie Den Helder als basisziekenhuis met acute zorg conform het met de raad van 

bestuur afgesproken locatieprofiel uitgangspunt.  

 

Recent is door de groep cardiologen (voornamelijk werkzaam in Alkmaar) aangekondigd de 

klinische cardiologische behandeling in Den Helder per 1 september te beëindigen.  

Zowel Raad van Bestuur als MSNW (specialisten maatschap), medische staf en OR zijn 

hiermee, gelet op de berichtgeving, akkoord gegaan. Het personeel in Den Helder is van het 

besluit op dinsdag 19 juli 2016 op de hoogte gebracht. 

 

Het stoppen van de klinische cardiologie behandeling in Den Helder heeft zeer ingrijpende 

gevolgen voor de zogenaamde acute as binnen het aanbod van het ziekenhuis in Den Helder. 

Daarmee zou het afgesproken locatieprofiel mede als gevolg van onderlinge afhankelijkheid 

van zorg in dit systeem niet kunnen worden gehandhaafd. Dit heeft directe gevolgen voor de 

zorgveiligheid van 125.000 burgers. Ook werkgelegenheid (kwalitatief en kwantitatief) 

binnen de grenzen van Den Helder is hier nadrukkelijk in het geding. 

 

Op geen enkele wijze is de raad door het college van burgemeester en wethouders, en in het 

bijzonder de voorzitter, geïnformeerd over de ontwikkelingen. Het is onduidelijk of en welke 

inspanningen de betrokkenen zich hebben getroost om deze ontwikkelingen te stoppen en de 

belangen van de gemeente Den Helder te behartigen/veilig te stellen. 

 

In de extra raadsvergadering wordt het college gevraagd uitsluitsel te geven over de situatie 

en kan de raad daarover een oordeel/wens/opdracht uitspreken. 

 

  



Wij verzoeken het college van burgemeester en wethouders ter zake doende informatie 

uiterlijk dinsdag 2 augustus 2016 aan de raad aan te bieden. 

 

Carlo Assorgia 

Nel Dol 

Tjitske Biersteker  

Carla van Driesten 

Marinus Vermooten 

Michiel Wouters 

Andries Pruiksma 

Peter de Vrij 

 

 


