Vragen aan het gemeentebestuur (raad)
1. Is deze bijeenkomst een politiek staaltje van schijnpolitiek die de laatste jaren
veelvuldig wordt toegepast op lokaal en nationaal niveau?
Antwoord: Nee, dat vinden wij niet. Wij hebben gemerkt dat er veel onrust en vragen
leefden onder de inwoners. Dit was voor ons aanleiding om deze avond te organiseren.
2. Is het College en Gemeenteraad er achter gekomen dat zij door de jaren heen te veel
waarde hebben gehecht en vertrouwen hebben gegeven aan de raden van bestuur
van Treant en haar voorgangers?
Antwoord: Nee, we hebben altijd een eigen standpunt ingenomen en dit altijd actief
gecommuniceerd naar Treant.
3. Komt het College en Gemeenteraad er achter dat zij het actiecomité in de kou
hebben laten staan in al die jaren dat zij streden voor het behouden van een
volwaardig ziekenhuis?
Antwoord: Nee, we hebben altijd gezamenlijk opgetrokken. Ieder vanuit zijn eigen rol en
verantwoordelijkheid. We hebben daarbij hetzelfde doel: volwaardige ziekenhuiszorg in
Hoogeveen.
4. Waarom is het actiecomité ook al is dit opgeheven niet uitgenodigd?
Antwoord: Het voormalig actiecomité is uitgenodigd voor de bijeenkomst en heeft ook
gesproken in De Tamboer op 13 februari jl.
5. Wat is uw positie als gemeente in dit krachtenveld van Treant, en hoeveel invloed
heeft u als gemeentebestuur op dit fusiebeleid?
Antwoord: Het gemeentebestuur kan uitsluitend indirect beïnvloeden. Dit hebben we
gedaan/doen we doormiddel van gesprekken voeren en acties inzetten richting Treant.
Daarnaast gebruiken wij daarvoor onze provinciale en landelijke kanalen.
6. Beschikt de raad en/of het college en/of de burgemeester over het rapport van
KPMG?
Antwoord: Nee, dat hebben wij niet. Wel is een delegatie van de raad in juli 2012
geïnformeerd over dit rapport en hebben we een samenvatting hiervan ontvangen.
Zo nee, weet u of een van de bestuursorganen van de provincie daarover beschikt of
mogelijk de minister van Volksgezondheid?
Antwoord: Bovenstaand antwoord geldt ook voor de provincie, zo is uit navraag gebleken.

7. Beschikt de raad en/of het college en/of de burgemeester over de adherentiecijfers
van het ziekenhuis in Hoogeveen, van Treant en/of de ziekenhuizen in Drenthe?
Antwoord: Nee
Zo nee, weet u of een van de bestuursorganen van de provincie daarover beschikt of
mogelijk de minister?
Antwoord: Nee, dat weten we niet.
8. Gaat de gemeente Hoogeveen gratis pendelbussen regelen voor oudere mensen die
op bezoek willen op een ic-afdeling in Emmen? Een taxi is namelijk veel te duur.
Antwoord: Nee, dat doen we niet. We willen een volwaardig ziekenhuis behouden en dan
zal er van vervoer naar Emmen hooguit in beperkte mate sprake zijn. Bovendien is het in de
eerste plaats de verantwoordelijkheid van Treant om ervoor te zorgen dat patiënten het
ziekenhuis kunnen bereiken.
9. Wat gaat het gemeentebestuur doen om de werkgelegenheid die ontstaat door het
ziekenhuis in Hoogeveen te behouden?
Antwoord: We blijven inzetten op behoud van volwaardige ziekenhuiszorg in Hoogeveen.
10. Waarom reageert het gemeentebestuur m.i. weer laat?
Antwoord: Het is een doorlopend proces. Het college heeft vaste gesprekmomenten met
Treant. Daarnaast wordt de gemeenteraad regelmatig bijgepraat door Treant of gaan op
werkbezoek bij Bethesda.
11. Heeft het gemeentebestuur al overleg gehad met alle huisartsen en de medisch
specialisten om zodoende een visie/mening te verkrijgen?
Antwoord: Ja, het college voert gesprekken met de maatschappelijke partners, zoals
huisartsen en zorgverzekeraar.
12. Welke drukmiddelen denkt het gemeentebestuur te kunnen gebruiken zowel t.o.v.
Treant als de zorgverzekeraar(s)?
Antwoord: Doormiddel van gesprekken met Treant, zorgverzekeraar, huisartsen en overige
maatschappelijke partners.
13. Gaat het gemeentebestuur Treant vragen of die een enquête onder patiënten gaat
doen om na te gaan in hoeverre die bereid zijn ook een volgende keer weer naar
Emmen te gaan?
Antwoord: Wij hebben begrepen dat het college van B&W deze vraag gaat voorleggen aan
Treant.
14. Gaat het gemeentebestuur ook nog contact zoeken met Stadskanaal om zo samen te
kunnen reageren naar Treant?
Antwoord: Die contacten zijn er al op collegeniveau.
15. Waarom heeft het gemeentebestuur geen discussieleider gezocht met affiniteit met
deze regio?
Antwoord: We wilden graag een onafhankelijke gespreksleider.
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