Vragen aan het gemeentebestuur (college):
1. Is het College 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?
Vanaf de start van deze collegeperiode in 2014 hebben wij ons actief en kritisch
opgesteld richting Treant. We hebben daarin stil gestaan bij de goede ontwikkelingen
maar vooral ook bij de zaken die ons zorgen baren en van waaruit door Treant
onvoldoende op werd gereageerd.
2. Komt het College 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?
Het college is voortdurend in gesprek geweest met het actiecomité. Zowel het
actiecomité als het college hebben hetzelfde doel voor ogen: een volwaardig
ziekenhuis in Hoogeveen.
3. Wat is uw positie als gemeente in dit krachtenveld van Treant, en hoeveel invloed
heeft u als gemeentebestuur op dit fusiebeleid?
Wij hebben geen zeggenschap over de bedrijfsvoering van Treant. Maar de
ziekenhuiszorg raakt onze inwoners en daarmee is het logisch dat we ons inzetten
voor de belangen van inwoners. Onze invloed oefenen we op verschillende manieren
uit. Zo zijn we voortdurend in gesprek met het bestuur van Treant. Daarnaast hebben
we onze inbreng in de beleidsplannen. We trekken waar mogelijk hierbij samen op
met andere partners als de zorgverzekeraar, huisartsen etc. Tot slot maken we waar
nodig gebruik van de provinciale en/of landelijke politiek.
4. Beschikt het college over het rapport van KPMG ?
Zo nee, weet u of een van de bestuursorganen van de provincie daarover
beschikt of mogelijk de minister van Volksgezondheid ?
Nee, we beschikken niet over het rapport, wel over een samenvatting in de vorm van
powerpointsheets. Ook de provincie beschikt niet over het rapport.
5. Beschikt het college over de adherentiecijfers van het ziekenhuis in Hoogeveen, van
Treant en/of de ziekenhuizen in Drenthe?
Zo nee, weet u of een van de bestuursorganen van de provincie daarover beschikt of
mogelijk de minister?
Nee, de provincie beschikt daar niet over. Maar Treant heeft in een van haar
publicaties aangegeven dat 75.000 inwoners tot het verzorgingsgebied van Bethesda
behoren.

6. 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.
Nee.
7. Wat gaat het gemeentebestuur doen om de werkgelegenheid die ontstaat door het
ziekenhuis in Hoogeveen te behouden?
Zie antwoord vraag 3.
8. Waarom reageert het gemeentebestuur m.i. weer laat?
Het college is voortdurend in gesprek met Treant.
9. Heeft het gemeentebestuur al overleg gehad met alle huisartsen en de medisch
specialisten om zodoende een visie/mening te verkrijgen?
Het college heeft op 22 maart een overleg met de huisartsen. Daarnaast heeft het
college overleggen met verloskundigen, Uitkijkpunt Bethesda (het voormalig
actiecomité), Ambulancezorg , Zilveren Kruis en het bestuur van Treant.
10. Welke drukmiddelen denkt het gemeentebestuur te kunnen gebruiken zowel t.o.v
Treant als de zorgverzekeraar(s)?
Zie antwoord vraag 3
11. 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.?
We zullen deze vraag voorleggen aan Treant.
12. Gaat het gemeentebestuur ook nog contact zoeken met Stadskanaal om zo samen te
kunnen reageren naar Treant?
Ja, er zijn contacten met de gemeente Stadskanaal. Waar mogelijk trekken we samen
op.

