
¥ 
Raadsvragen 

 

Raadsvragen ¥ Pagina 1 van 1 

 

Nr. RV16.0063 (2016) 

 

 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 over het ziekenhuis 

 

 
Aan de fractie D66 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 25 juli 2016 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld naar aanleiding van de berichtgeving over 

verplaatsing van specialistische hartzorg uit Den Helder naar Alkmaar: 

 

Zaterdag jongstleden vernamen wij uit de pers dat er een voornemen bestaat om de hartzorg 

vanuit het Gemini ziekenhuis te Den Helder over te plaatsen naar Alkmaar. Vanuit het college 

is regelmatig aangegeven goed contact te hebben met de raad van bestuur van de Noordwest 

Ziekenhuisgroep. In dat licht hebben wij de volgende vragen: 

1. Was het college bekend met het voornemen van de Noordwest Ziekenhuisgroep? 

2. Zo ja, waarom zijn wij als gemeenteraad daar niet over ingelicht? 

3. Zo nee, wat gaat u als college ondernemen om hiertegen actie te ondernemen? 

4. Is het college het met ons eens dat de functionaliteit die dreigt weg te vallen, voor Den 

Helder van groot belang is en behouden moet worden voor Den Helder en regio? 

5. Is het college bereid om vanaf nu de raad volledig mee te nemen in haar acties en alle 

bij het college aanwezige informatie te delen met de gemeenteraad? 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt 

 

Op 1 augustus is op initiatief van het college een informatiebijeenkomst over ontwikkelingen en 

berichtgeving rond het ziekenhuis georganiseerd. Op 8 augustus is een extra raadsvergadering 

ingelast, tijdens welke uitvoerig over het genoemde onderwerp is gesproken. Onder andere op basis 

van het verloop van deze bijeenkomsten én contact met de indiener van bovenstaande vragen, 

beschouwt het college de vragen als beantwoord.  

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Den Helder, 16 augustus 2016 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

Loco-secretaris 

H. Kaag – van der Boon  
  


