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De raad van de gemeente Zoetermeer in vergadering bijeen op 20 september 2021,
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Overwegende
. dat er berichten zijn dat het bestuur van de Zoetermeerse ziekenhuizen in
gesprek is over de toekomst en dat daarbij ook het voortbestaan van de
ziekenhuizen mogelijk in het geding is,
. voor Zoetermeer en de directe regio het behoud van zowel het Langeland
ziekenhuis als het Orthopedisch Centrum van groot belang is voor de mensen
die in en om Zoetermeer wonen,
. dat de gemeente altijd op allerlei manieren de ziekenhuizen heeft gefaciliteerd,

Draagt het college op
1. bij alle stakeholders (Haga Ziekenhuis, Reinier de Graaf, Langeland Ziekenhuis
en de grootste zorgverzekeraars CZ en Menzis) krachtig aan te dringen op
behoud van het Langeland Ziekenhuis als volwaardig ziekenhuis, dus inclusief
een complete Spoed Eisende Hulp en inclusief een IC,
2. tevens bij de stakeholders aan te dringen op het behoud van het Orthopedisch
Centrum zodat zich dat verder kan ontwikkelen tot het expertisecentrum dat
beoogd is,
3. bij De Reinier Haga Groep aan te dringen op snelle besluitvorming met garanties
voor de kwaliteit van zorg voor onze inwoners.
4. via Zoetermeer 2025 de kwaliteit van zorg voor onze inwoners op de lange
termijn te borgen in afstemming met alle zorgpartners.
5. de raad te informeren over het besluitvormingsproces van de Reinier Haga
Groep en op welke manier en op welke momenten de raad geïnformeerd wordt.
Waarbij de raad tijdig geïnformeerd wordt bij voornemens tot besluitvorming,
zeker als dit mogelijk negatieve gevolgen heeft voor onze inwoners, zodat wij
samen met de inwoners over kunnen gaan tot acties.
En gaat over

tot de orde van de dag,
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