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Aan:  College van B&W gemeente Venlo 
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 44 RvO  
Onderwerp: Bezuinigingen Viecuri Medisch Centrum 
Datum: Vrijdag 29 juli 2016 
 
 
Geacht college, 
 

Vandaag melden 1 diverse media (het is zelfs landelijk nieuws) dat het bestuur van het 
Viecuri Medisch Centrum (vanaf hier VCMC) gisteren haar personeel een brief heeft 
gestuurd waarin ze “forse maatregelen” aangekondigde. Zo zou het VCMC vanaf 2017 een 
structurele bezuiniging van 6,8 miljoen euro per jaar willen realiseren, onder andere door 
flink te gaan snijden in de personeelskosten. Het VCMC is een van de grootste werkgevers 
in onze regio, de continuïteit en kwaliteit van zorgaanbod maakt een belangrijk deel uit van 
onze samenleving. Minimaal twee aspecten die uw College zouden moeten aanspreken om 
verantwoordelijkheid te nemen om het VCMC op andere gedachten te brengen. 
Daarvoor vragen we u om onze onderstaande vragen te beantwoorden. 
 

1. Wat is uw mening op de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen bij het VCMC? 
 

2. Bent u met ons van mening dat een forse reductie van het personeel in het VCMC 
niet bijdraagt aan de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg en veiligheid?  
Zo nee, waarom niet? 

 
Inleidend op vraag 3: In het recente verleden zijn er vaker ontslaggolven aangekondigd bij 
diverse (grote) ondernemingen in onze regio, al dan niet door uitplaatsing of door 
reorganisatie. De SP heeft u toen meerdere keren verzocht om in te grijpen (Sulzer Eldim, 
Euroceramic, MGG, DSM) maar steeds was uw teleurstellende reactie dat u zich niet 
aangesproken voelt omdat uw formeel niet gaat over wat ondernemingen doen. In antwoord 
op een van onze verzoeken schreef u: “Daar gaan we niet over, we voelen in deze geen 
verantwoordelijkheid, we denken niet dat we invloed kunnen uitoefenen”. Een kulargument 
want als gemeentebestuur en politiek bepaalt uzelf waar u wel en niet over gaat, ook buiten 
de wet/regels om kunt u uw invloed tonen. 
 

3. Denkt u nu, met het bericht over de ontslaggolf bij het VCMC, wel uw invloed te 
kunnen laten gelden of steekt u opnieuw uw hoofd in het zand? Gaat u nu wel uw 
verantwoordelijkheid nemen om het bestuur aan te spreken op de onwenselijkheid 
van massaontslag en samen te zoeken naar alternatieven daarvoor? 

 
4. We vragen u om concreet te voldoen aan ons verzoek om met het VCMC in overleg 

te gaan om ontslagen te voorkomen en werkgelegenheid te behouden. Bent u 
daartoe bereid?  
Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u dit doen en bent u bereid om de 
gemeenteraad hierin te betrekken? 

 
In afwachting van uw schriftelijke beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn, 
Met vriendelijke groet, 
 
Fractie SP-Venlo,  
Alexander Vervoort 

																																																													
1	http://www.1limburg.nl/ontslaggolf-dreigt-bij-ziekenhuizen-venlo-en-venray		


