
¥ 
Raadsvragen 

 

Raadsvragen ¥ Pagina 1 van 1 

 

Nr. RV16.0078 (2016) 

 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Beter voor Den Helder betreffende 
de rol van het college van burgemeester en wethouders inzake het ziekenhuis. 

 

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

 

Op 10 oktober 2016 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over de rol van het college van 

burgemeester en wethouders inzake het ziekenhuis: 

 

Bij brief van 27 september 2016 hebt u een aantal vragen van onze fractie beantwoord inzake de 

contacten die de burgemeester zou hebben gehad met bewindslieden in Den Haag, de RvB ziekenhuis 

en de commissaris van de Koning. 

 

De fractie heeft echter in de aanhef van die vragen expliciet  gewezen op de jaren 2014 en 2015. 

De burgemeester heeft tijdens de extra raadsvergadering immers meegedeeld dat hij in die twee 

voorgaande jaren deze contacten had gehad. Wellicht is u dit ontgaan of is er in de communicatie iets 

misgegaan. 

  

De fractie verzoekt u deze vragen nogmaals te beantwoorden en daarbij de informatie aan te leveren 

over het jaar 2014 en 2015 zodat inzichtelijk wordt gemaakt hoe de contacten met de burgemeester en  

de bewindslieden in Den Haag, de RvB ziekenhuis en de commissaris van de Koning in 2014 en 2015 

zijn verlopen. De vragen hebt u reeds in bezit. 

 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

Het is ons niet ontgaan dat uw vragen over contacten met de Raad van Bestuur en andere overheden 

over het voormalig Gemini Ziekenhuis de periode “vanaf 2014” betroffen. Zoals geantwoord hebben 

die contacten steeds als insteek: behoud van het ziekenhuis in Den Helder volgens het in 2014 

overeengekomen locatieprofiel. De in 2014 afgegeven gemeentelijke garantstelling voor 

herfinanciering van een lening heeft daaraan bijgedragen. Het traject dat heeft geleid tot die 

garantstelling is in nauw overleg met de factievoorzitters en de raad tot stand gekomen. Daarbij is alle 

relevante informatie gewisseld. Met de Commissaris van de Koning en de gedeputeerde voor 

financiën is gesproken over de rol en eventuele bijdrage van de provincie. Daarnaast hebben de 

burgemeester, portefeuillehouders en de voor de gezamenlijke gemeenten werkende lobbyist in “Den 

Haag” hun contacten aangewend ter informatie en oriëntatie op de rol van het Rijk. De standpunten 

van de provincie en het Rijk heeft u in afschrift ontvangen. 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 25 oktober 2016 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
 

 

 

 

 

secretaris 

Robert Reus  
 

 

 

 


