
VOOR BEHOORLIJK BESTUUR 

AMENDEMENT nr.: A 1 ^ - 1 

datum raadsvergadering: 

3 o 

aangenomèïï^ verwerpen-/ ingetrokken 

Amendement 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 30 juni 2014; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RV014.0088, inzake garantstelling Gemini Ziekenhuis; 

besluit: 

op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet het college van burgemeester en wethouders te 
berichten dat de raad het volgende als wens meegeeft: 
- Dat de verleende garantie wordt toegekend tot de uitslag van de aanvraag bij het 

waarborgfonds bekend is met een maximum van één jaar of eerder. 
- Afhankelijk van de beoordeling van het waarborgfonds de aanvraag van MCA Gemini Groep 

(MGG) opnieuw wordt beoordeeld. 
- De MGG onderzoekt wat de mogelijkheden zijn wanneer de bank haar lening verlengd en 

zodoende uitstel van de garantstelling wordt verleend in afwachting van de uitslag aanvraag 
waarborgfonds. 

- Er dient periodiek een gesprek plaats te vinden tussen de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad 
van Toezicht (RvT) enerzijds en het college (of betrokken wethouders) anderzijds met als 
onderwerp de exploitatie van het Gemini Ziekenhuis, al dan niet als onderdeel van de MGG. 

- Er dient elk jaar met volle medewerking van de RvB en de RvT van de MGG een onderzoek te 
worden uitgevoerd door een onafhankelijke - door het gemeentebestuur van Den Helder aan te 
wijzen - deskundige. Het onderzoek dient gericht te zijn op de exploitatie van de MGG en de 
duurzame bestaanszekerheid van het Gemini Ziekenhuis daarbinnen op basis van het thans 
voorliggende en goedgekeurde locatieprofiel. Genoemde voorwaarden worden ingevuld zolang 
de garantie loopt of zolang het gemeentebestuur van Den Helder dit noodzakelijk acht. 

- Het college dient nadrukkelijk contact te houden met de RvB over de bovenstaande 
voorwaarden. 

Namen, tie van Behoorlijk Bestuur 

Wouters 

Toelichting: 

De garantstelling dient louter gericht te zijn op het faciliteren van een duurzame aanwezigheid van 
het Gemini Ziekenhuis op basis van het voorliggende goedgekeurde en door de zorgverzekeraar 
onderschreven locatieprofiel voor een ziekenhuis te Den Helder. Ook na een juridische fusie 
waarbij het Gemini Ziekenhuis opgaat in de MCA Gemini Groep dient de garantstelling door de 
gemeente Den Helder een duurzaam bestaan van adequate ziekenhuiszorg in Den Helder. 
Binnen de mogelijkheden en in goed overleg met RvB en RvT dient het gemeentebestuur hierover 
zekerheid te worden geboden zolang de garantstelling loopt. Nadrukkelijk geldt deze voorwaarde 
ook controle op andere geldstromen (NZA gelden) gericht op het faciliteren van het behoud van 
een basisziekenhuis in deze regio op basis het locatieprofiel. 
Mocht in de toekomst nogmaals een garantstelling door de gemeente worden gevraagd, dan is de 
wijze van uitvoering van de overeenkomst een goed afwegingsinstrument. 


