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Geachte heer, mevrouw,

Op 30 juli 2020 heeft de fractie van het CDA schriftelijke vragen gesteld 
over de houtskoolschets acute zorg. 
De vragen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

1. Heeft u kennisgenomen van de dit document? 

Ja.

2. Wat zijn de gevolgen voor de zorg in Zuid-Drenthe? En ziet u ook 
nieuwe kansen? 

De acute zorg moet toekomstbestendig worden gemaakt. Doel is 
dat zorg van de beste kwaliteit voor iedereen beschikbaar is en 
blijft. We hebben op dit moment nog onvoldoende zicht op de 
mogelijke gevolgen voor de regio.

3. Wat vind u van de insteek gekeken wordt naar betalen voor 
beschikbaarheid van zorg in de regio? 

Wij verwijzen u naar de motie over dit onderwerp van eind 2019 
waarin we samen met Lelystad en Stadskanaal de VNG 
opgeroepen om een motie ter kennis te brengen van de regering 
en de Tweede Kamer. De motie, waarin we onze zorgen uiten 
over de ontwikkelingen rond de acute zorg, treft u als bijlage aan.

4. Bij veranderingen in de acute zorg dient de burger betrokken te 
worden, bent u van plan rondom dit document input van burgers 
te organiseren, zo ja hoe, zo nee, wie gaat dat dan doen? 

Nee, dat zijn we niet van plan. Bewoners of organisaties kunnen 
zelf reageren via internetconsultatie.

5. De gemeente NOP heeft Visie op gezondheidszorg NOP/Urk 
geschreven i.s.m. burgers en cliëntenbelangen organisaties. Heeft 
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gemeente Hoogeveen niet.… Aan de hand van deze visie gaat 
gemeente nu in gesprek met de diverse zorgaanbieders in de 
gemeente/regio. Hoe gaat u als college op dit document reageren 
(voor 1 november 2022). 

We zijn op dit moment in overleg met de provincie om de 
houtkoolschets  te agenderen voor de zorgtafel. We streven er 
naar om met de betrokken partners te komen met een 
gemeenschappelijke reactie.

6. Hoe gaat u ons als volksvertegenwoordigers hierbij betrekken? 

We zullen u actief informeren over de onder punt 5 geschetste 
ontwikkelingen rond de zorgtafel in relatie tot dit thema. 

7. Bent u ook geïnterviewd of geïnformeerd over de commissie 
‘heroverweging 45 minutennorm’ (commissie van de 
gezondheidsraad)? 

Nee.

8. Is inmiddels iets bekend over uitbreiding van de planbare zorg in 
Treant/locatie Hoogeveen? 

Nee.

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Nanne Kramer Karel Loohuis
Gemeentesecretaris burgemeester


