
GEMEENTE vtlE E RT

DUS WeerL
t.a.v. de heer R. van Dooren

Weert, 8 oktober 2019

Onderwerp : Vragen over het SJG Weert
Uw kenmerk :

Beste heer Van Dooren,

Op 18 september 2019 heeft u verzocht om informatie ten aanzien van de ontwikkelÍngen
rond het Sint Jans Gasthuis (SJG). Hieronder treft u de antwoorden op uw vragen aan.

Is het plan dat de raad in februari 2O19 is gepresenteerd nog actueel?
Het aan de raad gepresenteerde plan, dat gaat over de noodzaak voor het SJG Weert om
een aantal veranderingen door te voeren en zo fit te blijven voor de toekomst, is nog
actueel.

Ondersteunen de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad de reorganisatie?
Dit is een interne aangelegenheid binnen het SIG Weert.

Wat is de rol van de gemeente ten aanzien van deze ontwikkelingen met name
ten aanzien van de aangekondigde fikse verbouwing en de urgentie daarvan?
Het SIG Weert heeft de gemeente verzoeht mee te denken bij de grootschalige renovatie
van het ziekenhuis. Het vraagstuk bevindt zich in de inventarisatiefase, waarbij onderzocht
wordt op welke manier het vraagstuk aangepakt moet worden. Het resultaat van deze fase
is een bestuursopdracht (waarbij de opdracht, rol en verantwoordelijkheden van de
gemeente helder worden).

Wanneer staat de verbouwing van het ziekenhuis gepland en hoe lang gaat deze
verbouwing duren?
Dit is nog niet bekend. Zodra er meer duidelijk is, zullen wij de raad informeren,

Is het wenselijk/mogelijk om de raad binnenkort nader te informeren op lokatie
zodat ter plaatse inzicht wordt verkregen in de actuele en toekomstige
ontwikkelingen?
Wij zullen in ons overleg met de directie van het SJG Weert afstemmen wat een goede
vorm en een goed tijdstip is om de raad verder te informeren.
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