
 
 

 
 

Motie vreemd aan de orde van de dag 
 

Onderwerp: Houtskoolschets acute zorg  
  
 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 4 en 5 november 2020 
 
 

Overwegende dat: 
- Er een plan ligt om de eerstelijns zorg meer te centraliseren vanuit het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met de zorgverzekeraars.  
- Dit plan kan leiden tot een concentratie van acute zorg, met als gevolg daarvan een 

afschaling van de regionale ziekenhuiszorg.  
- Dit voor het Sint-Jans Gasthuis in Weert ingrijpende gevolgen kan hebben, o.a. voor 

de spoedeisende hulp (SEH), de intensive care (IC) en een groot aantal andere 
disciplines in huis.    

- Het SJG een verzorgingsgebied heeft dat zich uitstrekt over Weert, Nederweert, 
Leudal en Cranendonck, met een verzorgingsgebied van ca. 100.000 inwoners.   

Van mening zijnde dat: 
Het belang van goede, toegankelijke zorg dicht bij huis een absolute noodzaak is, welke 
onderstreept wordt door de pandemie die wij dit jaar ervaren. Inperking of sluiting van de 
SEH in Weert vinden wij niet alleen onverantwoord, maar simpelweg onacceptabel.  

Spreekt uit dat:  
Wij als raad de antwoordbrief, welke het college op 6 oktober 2020 stuurde en waarin ook zij 
aangaf deze zorgen te delen, ondersteunen. Wij vinden het belangrijk dat wij en de 
betrokken gemeentes hier actief bij betrokken blijven.  

 

Roept op: 
- Om één blok te vormen tegen de plannen om eerstelijnszorg meer te centraliseren, 

samen met onze buurgemeenten, het SJG en onze inwoners, en sluiting of inperking 
van de SEH te voorkomen.  

- Aan onze buurgemeentes om hetzelfde te doen.  
- De gemeenteraad actief te informeren over de voortgang van dit onderwerp.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Namens de fracties: 
 
Weert Lokaal   CDA       VVD                   DUS Weert        Fractie Duijsters  D66                PvdA 
S. Winters        P. Mols  T. Van Gemert.  R. Van Dooren  K. Duijsters.         L. Steinbach   F. Kadra 
 
 
 
Besluitvorming: aanvaard.  


