
 

Aan: College van Burgemeester en Wethouders     

 

Hengelo, 24 december 2013 

Betreft: Vragen in commissie sociaal dd 8 januari 2014 - Voorgenomen verdere uitkleding Hengelose 

ziekenhuis 

 

Geacht College, 

 

De SP fractie wil in de cie. sociaal van 8 januari tijdens de actualiteiten vragen stellen naar aanleiding van de 

uitspraken over de reorganisaties van het ZGT door wethouder Janneke Oude Alink in de TC Tubantia1 

 

De wethouder geeft aan begrip de hebben voor het "centraliseren" van bepaalde afdelingen en dat voor het 

behoud van specialisaties in Twente dit centraliseren noodzakelijk is. 

 

Als SP fractie zijn we dit niet met de wethouder eens. Als SP zien wij centraliseren niet als noodzakelijk. En 

zeker niet bij een afdeling Verloskunde. Immers, bevallingen vinden in een stad met 80.000 inwoners toch met 

zeer grote regelmaat plaats. Dat wil je toch niet 'ver weg centraliseren'? 

 

Vraag 1.: Kan de wethouder aangeven of haar uitspraken op persoonlijke titel zijn gedaan of dat dit een college 

standpunt betreft? 

Vraag 2: Is de wethouder van mening dat de afdeling Verloskunde een afdeling is waarbij centralisatie 

noodzakelijk zou zijn? 

 

Verder willen we graag van de wethouder horen hoe zijn kan verklaren (zij begrijpt dit immers) dat centraliseren 

voor Twente betekent dat de werkzaamheden worden verdeeld over 2 locaties die niet centraal gelegen zijn, 

passender zou in dat geval zijn centraliseren op één centraal gelegen locatie. 

 

Vraag 3: Kunt u verklaren waarom in deze gevallen (verloskunde, IC) centraliseren blijkbaar betekent opsplitsen 

naar 2 locaties aan de randen van Twente? 

 

We hebben de indruk dat de gemeente Hengelo en andere democratisch gekozen organen geen enkele grip 

hebben op maatschappelijk belangrijke voorzieningen als ziekenhuizen. Er is ons inziens een dringende behoefte 

aan inhoudelijk debat, waarbij niet alleen de efficiency ten aanzien van marktwerking in de ziekenhuiszorg de 

hoofdmoot van de discussie vormt. Wat ons betreft gaat het vooral om de invulling van een volwaardige 

ziekenhuis voor een stad van 80.000 inwoners, inclusief omringende gemeenten met nog eens 80.000 inwoners. 

 

Vraag 4. Heeft de wethouder een plan ten aanzien van de communicatie met de directie van de Twentse 

ziekenhuizen om het overleg met behulp van argumentatie over goede volwaardige ziekenhuiszorg weer op gang 

kan krijgen? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

  

  

Floor van Grouw 

fractievoorzitter SP Hengelo 

Jacques Urlusstraat 30 

7558 JS  Hengelo 

T: 06 11621055 

E: f.vangrouw@hengelo.nl 

W: http://hengelo.sp.nl 
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