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Aan:  College van B&W gemeente Venlo (via griffie) 
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 44 RvO  
Onderwerp: Uitstel zorg in ziekenhuis Venlo 
Datum: Vrijdag 11 november 2016 
 
 
Geacht College, 
 
Gisteren, donderdag 10 november 2016, kwam laat in de avond het bericht 1 dat VieCuri 
Medisch Centrum in Venlo en Venray operaties en bezoeken aan de polikliniek gaat 
uitstellen vanwege een geldtekort vanuit de zorgverzekeraars.  
Politiek-bestuurlijk wegkijken en stellen dat het buiten de eigen verantwoordelijkheid valt, is 
te gemakkelijk. Onzes inziens is dit (ook politiek en bestuurlijk) zo essentieel dat daar ook 
door de gemeente Venlo op geageerd dient te worden.  
De SP-fractie heeft om die redenen voor u de onderstaande vragen: 
 

1. Deelt u de mening van de SP-fractie dat uitstel van operaties of polikliniekbezoek van 
patiënten uit onze regio onverantwoord, onethisch en onzorgvuldig is?  
• Zo ja, welke maatregelen heeft u ingezet om dit te herstellen?  
• Zo nee, waarom niet en graag een onderbouwing van uw antwoord. 

 
2. Hoe denkt u beschikbaarheid van hoogwaardige ziekenhuiszorg te waarborgen ten 

tijde van opgeschaalde situaties zoals grote ongevallen en rampen? Graag een 
onderbouwing van uw antwoord. 

 
3. Heeft de burgemeester als voorzitter van de Veiligheidsregio zich ervan vergewist dat 

in geval van grote ongevallen of rampen het ziekenhuis Venlo/ Venray nog steeds in 
staat is om haar rol bij opgeschaalde zorg te vervullen? 

 
Sinds enkele jaren bepalen gek genoeg de zorgverzekeraars hoeveel kosten een ziekenhuis 
mag maken. Hierdoor moeten ziekenhuizen rare sprongen maken om niet in de rode cijfers 
te belanden, zoals het ontslaan van personeel, (onnodige) reorganisaties, verplaatsen van 
zorgverlening, fusies en nu het uitstellen van te leveren zorg zoals operaties en poliklinische 
behandelingen totdat er weer budget voor is. We vragen ons bezorgd af hoe dit gaat 
wanneer in 2017 het ‘inkoopplafond’ eerder is bereikt.  
 

4. Deelt u de zorgen van de SP-fractie dat in dit geval van vermindering van 
ziekenhuiszorg de oorzaak ligt bij de zogenaamde marktwerking? 

 
5. Welke rol ziet u voor uzelf weggelegd om tegen zulke negatieve effecten die onze 

regio raken te ageren, wat gaat u doen? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 

6. Welke concrete maatregelen of acties neemt uw College om te zorgen dat de 
waarborgen van adequate tweedelijns zorg aanwezig blijft in de regio?  
• Bent u hierover in gesprek met de Colleges in bijvoorbeeld Weert, Roermond en 

Venray, waar ziekenhuizen eenzelfde probleem als in Venlo ervaren? Graag een 
onderbouwing van uw antwoord. 

 
Voormalig wethouder Testroote zei begin dit jaar, per herhaling, nog “de marktwerking uit de 
zorg te willen slopen”. Zijn opvolger, wethouder Tax, zei vorige week (bij de bespreking van 
de begroting) nog, op ons verzoek voor een alternatief voor de negatieve rol van 
																																																													
1	http://www.1limburg.nl/geld-bijna-op-viecuri-schort-operaties-op	En	ook	vandaag	op	pagina’s	A1,	B2	en	B3	
van	het	Dagblad	de	Limburger,	regio	Venlo.	



marktwerking in de zorg: “Wij (het College, red.) denken anders over marktwerking en raden 
een onderzoek af, dat gaan we niet doen.” 
 

7. Vanwaar die draai binnen enkele maanden en welke opvatting heeft het College nu?  
• Wat doet dit met het ingezette lokale/regionale gezondheidsbeleid waar “de 

marktwerking uit gesloopt” zou worden, of draait u dat terug?  
 
 
In afwachting van uw schriftelijke beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn, 
Met vriendelijke groet, 
 
Fractie SP-Venlo,  
Stefan Hugues en Ton Heerschop 
 


