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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Beter voor Den Helder betreffende 
contact met de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep 

 

 

 
Aan de fractie Beter voor Den Helder 
i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 

 

 

Op 15 september 2016 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over contact met de Raad van Bestuur van 

de Noordwest Ziekenhuisgroep: 

 

Tijdens de ingelaste raadsvergadering van 8 augustus heeft de burgemeester meegedeeld dat hij 

vanaf 2014 intensief contact heeft onderhouden met de Raad van Bestuur van de Noord-Westgroep 

ziekenhuis. Daarnaast heeft hij volgens zeggen intensief contact onderhouden met bewindslieden in 

Den Haag en met de Commissaris van de Koning te Haarlem over het ziekenhuis te Den Helder. 

Voorts heeft de burgemeester verklaard dat hij de hem toegestuurde mails van de heer Wouters van 

Behoorlijk Bestuur heeft doorgeleid naar de Raad van Bestuur van het ziekenhuis in Den Helder. 

  

Naar aanleiding van deze mededelingen heeft de fractie van Beter voor Den Helder de navolgende 

vragen: 

  
1. Wat was de insteek van de contacten van de burgemeester met Den Haag en Haarlem? 
2. Wat waren de resultaten van deze contacten? 
3. Zijn daar documenten, mailtjes of andere vormen van informatiedragers van waaruit deze 

resultaten blijken? 
4. Zo ja, kunnen wij daar een afschrift binnen 4 weken van ontvangen? 
5. Deelt u onze mening dat de resultaten met de raad gedeeld hadden moeten worden? Zo nee, 

waarom niet? 
6. Wat was of waren de antwoorden van de RvB van het ziekenhuis op de door de burgemeester 

doorgeleide mails van de heer Wouters? 
7. Zijn daar mailtjes, documenten of andere gegevensdragers van beschikbaar en kunnen wij die 

ontvangen? 

 
 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

Vraag 1 

Alle contacten met andere overheden hebben als insteek: behoud van het ziekenhuis in Den Helder 

volgens het in 2014 overeengekomen locatieprofiel. 

 

Vraag 2 

De schriftelijke reactie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben wij u 27 

september 2016 separaat toegezonden. 

Het standpunt van het provinciaal bestuur van Noord-Holland kunt u lezen in de beantwoording van 

het college van Gedeputeerde Staten op vragen van SP Statenlid Boelhouwer over de acute hartzorg 

in Den Helder, waarvan wij u een afschrift hebben gezonden op 8 september 2016. 

 

Vragen 3 en 4 

De raad ontvangt alle documenten die in dit verband van betekenis zijn. Zie verder het antwoord op 

vraag 2. 

 

Vraag 5 

Vanzelfsprekend. Zie verder het antwoord op de vragen 3 en 4. 
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Vraag 6 en 7 

De reactie is opgetekend in het verslag van het overleg met de Raad van Bestuur op 26 juli 2016, dat 

u op 31 juli 2016 heeft ontvangen. 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 27 september 2016 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


