Weert, 03 oktober 2020
Aan:
Van:
Betreft:
Onderwerp:

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert
Jeroen Goubet, raadslid WEERT Lokaal
Schriftelijke vragen conform art. 40 van het RvO
Eerstelijns zorg in onze regio

Geacht college,
Het belang van goede, toegankelijke zorg dicht bij huis is voor ons allemaal in het afgelopen jaar niet
alleen een kreet maar soms zelfs een dagelijkse confrontatie geworden.
Weert beschikt over een ziekenhuis dat in de afgelopen maanden een spilfunctie heeft vervuld in onze
regio in de bestrijding van het COVID-19 virus. Een klein, lokaal ziekenhuis met aandacht voor de
menselijke maat dat het hoofd heeft geboden aan de ergste gezondheidscrisis in onze tijd. Wij mogen
trots zijn op zo een ziekenhuis met zoveel betrokken deskundige medewerkers.
Het voortbestaan van het Sint Jans Gasthuis is in de afgelopen decennia meerdere malen onderwerp
van discussie geweest. Ik kan me nog goed een presentatie van meneer Hans Hillen in het Munttheater
herinneren waar hij opperde dat ‘zonder fusie met Roermond het licht uit zou gaan’. Dat was toen.
Het SJG laat al vele jaren zien dat kleinschalige eerstelijns gezondheidszorg in de regio haalbaar is en
deze tijd maakt meer dan ooit duidelijk dat het nodig is.
Er ligt een plan vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de eerstelijns zorg
meer te centraliseren. Een beweging die in de afgelopen twintig jaar al zo vaak is ingezet, waartegen
weerstand is geboden en die zeker in onze huidige tijd ronduit onbegrijpelijk is.
28 Burgemeesters van een gemeente met een regionaal ziekenhuis uiten hun grote zorgen over het
voortbestaan van de eerstelijns zorg in hun gemeente. Voor Weert geldt dit wat ons betreft dubbel
omdat het voortbestaan van ons ziekenhuis niet voor de eerste keer in twijfel wordt getrokken. De
directeur van ons ziekenhuis, Inge de Wit, uitte haar zorgen onlangs bij NPO1 radio.
Onze vraag;
-

Is uw College bereid om, zover nog niet het geval, zich bij monde van de burgemeester aan te
sluiten bij deze 28 gemeenten en stelling te nemen tegen uitholling van de regionale
ziekenhuiszorg?

Wij richten deze brief zoals altijd in het algemeen aan het College van B&W en daarmee aan de
verantwoordelijk wethouder maar ook vooral aan de burgemeester om zich aan te sluiten bij deze 28
burgemeesters.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Goubet
gemeenteraadslid WEERT Lokaal

