
Beantwoording vragen CDA Winterwijk  

 

 

------------------ 
27-02-2020 
In de Achterhoek Raad is een motie aangenomen met onder andere als doelstelling het 
behoud van 2 volwaardige ziekenhuizen voor de Achterhoek. Gezien de media-aandacht die 
dit thema blijft houden heeft het CDA Winterswijk de volgende vragen: 
 

1. Heeft de Achterhoek Board zich al op enkele punten van de motie kunnen inzetten 
voor het behoud van 2 volwaardige ziekenhuizen? Welke punten zijn dit? 

2. De Achterhoek Raad kan zich met een krachtig bestuur sterk maken voor goede zorg 
en behoud van 2 volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek. Is de Achterhoek 
Board zich hiervan bewust? Met welke partijen is de Achterhoek Board in gesprek 
geweest? Is zij bereid om in de media achter de aangenomen motie te staan en dit uit 
te dragen? 

3. Heeft de Achterhoek Board zich ingezet om samen met de andere partijen in gesprek 
te gaan met Santiz?  

4. Kan de voorzitter van de Achterhoek Raad zich ook actief inzetten voor het behoud 
van 2 volwaardige ziekenhuizen voor de Achterhoek? Kan de voorzitter van de 
Achterhoek Raad hier ook in de media een duidelijk standpunt over innemen? 

 
 
Beantwoording: 
 

1. Ja; de linking pins vanuit de Achterhoek Board die verbonden zijn met dit thema, 

mevrouw van Haaren en de heer Jansen voeren diverse gesprekken. In de 

raadsvergadering van 30 maart zullen zij verslag doen van deze gesprekken en 

welke stappen verder gezet zijn.  

 

2. De Achterhoek Board is zich bewust van de inzet van de Achterhoek Raad voor 

goede zorg in de Achterhoek. De Board zet zich in voor de lange termijn visie voor de 

Achterhoek en haar inwoners. Deze is vastgesteld in de Visie 2030 en mede 

geformuleerd door de thematafel De Gezondste Regio: ‘Er heeft in 2030 een 

verschuiving plaatsgevonden naar slimmere zorg en het voorkomen van ziekten.’ 

De Achterhoek Board rapporteert over de motie aan de Achterhoek Raad en niet via 

de media.  

 

3. Ja, zie beantwoording vraag 1. 

 

4. In onze rol als 8RHK ambassadeurs verbinden we en versterken we elkaar: we 

faciliteren het gesprek over en de visie op toekomst van de zorg in de Achterhoek. 

Hoe we dat doen rapporteren we aan de Achterhoek Raad en niet via de media.  

 


