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Aan de gemeenteraad van Weeft

Weert, 17 december 2Ot9

Onderwerp

Kenmerk
Intentieovereenkomst Sint Jans Gasthu is

893696/900708

Geachte raadsleden,

Op 18 september 2OL9 zijn er vragen gesteld over de ontwikkelingen rondom het Sint Jans Gasthuis
(SJG). Op 8 oktober 20L9 is hierop schriftelijk antwoord gegeven. Bij de beantwoording is toegezegd
dat de raad op een daarvoor geschikt moment verder zal worden geïnformeerd. In deze
raadsinformatiebrief willen wij dat doen.

SJG wil toekomst bestendig basisziekenhuis blijven:
De zorgmarkt is volop in beweging. De zorgomgeving verandert, de zorgkosten stijgen, het is lastig om
voldoende gekwalificeerd personeelte krijgen en de inkomsten zijn aan plafondafspraken gebonden.
Ook het SJG heeft te maken met deze ontwikkelingen en wil daarop inspelen om als regionale
zorgverlener toekomstbestendig te blijven leveren.
Hiervoor heeft het SJG een plan opgesteld waarin de visie van het SJG op de toekomstige
zorgontwikkelingen vertaald is in organisatorische en financiële maatregelen. De maatregelen hebben
vooral betrekking op efficiëntere en professionelere inzet van mensen en ruimten. Om dit te kunnen
realiseren zijn aanpassingen in de huisvesting van het ziekenhuis noodzakelijk. Het zorgaanbod zal
worden geconcentreerd in minder gebouwdelen die op onderdelen grondig gerenoveerd dienen te
worden.

Haalbaarheid gebiedsontwikkeling:
Door de reductie in vierkante meters komt een deel van de gebouwen en terreinen van SJG vrij. De
vrijgekomen gebouwen en terreinen kunnen door het SJG worden afgestoten. De opbrengst hiervan zal
door het SJG worden ingezet ter gedeeltelijke dekking van de totale renovatiekosten. Door het SJG is
aan de gemeente gevraagd mee te denken in de mogelijkheden voor een herinrichting van deze
gebouwen en terreinen.

I ntentieovereen komst:
Gemeente Weert zal samen met SJG een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar een wenselijk
programma in combinatie met de financiële behoefte van SJG. Hieruoor hebben Gemeente Weert en
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SJG een intentieovereenkomst ondertekend. Hierin is vastgelegd dat uiterlijk I juli 2020 het onderzoek
moet zijn afgerond.

Geen bestu ursopdracht:
Gezien de vraagstelling van het SiG en de fase waarin het totale project zich momenteel bevindt is een
bestuursopdracht nog nict aan de orde. Er is een werkgroep samengesteld waarin vanuit verschillende
disciplines gekeken wordt naar de mogelijkheden betreffende de gebiedsontwikkeling. Pas nadat de
uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek bekend zijn kan bepaald worden of cr ccn
(bestuurs)opdracht zal worden opgesteld. Tegen die tijd zal uw raad opnieuw worden ingelicht over de
eventuele vervolgstappen.

Prcscntatic commissie vergadering :

Tijdens de commissievergadering van 12 februari 2O2O zal bestuurder Inge de Wit van het SIG een
presentatie geven over de stand van zaken rondom de ontwikkelingen binnen SJG.

Vragen:
Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met Lusan Koften - Kavelaars, te
bereiken op telefoonnummer (0495) 57 55 18 of via email l.korten@weert.nl
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