
 
Schriftelijke vragen inzake: GGNet 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders. 
 
Schriftelijke vragen op grond van artikel 33 van het Regelement van Orde 
Ingediend op 11 september 2019 
 
Vraagsteller: Heini Peters, fractievoorzitter SP 
 
Het college / de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden. 
 
Onderwerp: GGnet. 
 
Vragen. 
1. Wat kan/gaat het college doen aan de zorgelijke berichten van GGNetmedewerkers over de 

alarmerende en schrijnende situaties van cliënten die zich bij GGnet aanmelden?` 
Wanneer en hoe worden deze opgelost? 

2. Kan het college aangeven of dat de oorzaken liggen in het tekort aan bedden(vgl. 
GGnetmedewerkers), of op andere terreinen van de GGnetorganisatie? 

3. Wat zijn de wachttijden bij spoedopnamen en hoeveel mensen staan op deze wachtlijst? 
4. Wat zijn de wachttijden bij een reguliere doorverwijzing naar GGnet en hoeveel mensen betreft 

het. 
5. De zorg in de wijken voor deze mensen moet verbeterd worden vgl. Burgemeester  Otwin van 

Dijk. Wanneer en welke maatregelen  gaat het college nemen? 
 
Toelichting  
De Gelderlander van 21-09-2019  
Publicatie van een artikel onder de kop: “ Medewerkers GGNet: Noodsituatie in de psychiatrische 
zorg “. Dit artikel begint na de aanhef met: “Voor mensen met in acute psychische nood is 
onvoldoende opvang. De angst bestaat da zij zichzelf of anderen wat aandoen. Medewerkers van de 
Gelderse zorginstelling GGnet luiden de noodklok “. En gaat verder met: 
“ Door gebrek aan opvangbedden voor het opnemen van psychiatrische patiënten dreigt er een 
noodsituatie te ontstaan bij zorgorganisaties. We zien regelmatig alarmerende situaties die zo 
schrijnend zijn, dat ik samen met vier collega’s naar de Gelderlander ben gestapt om ons verhaal te 
doen.” Einde tekst Gelderlander 21-08-2019. 
 
Gelderlander 23 augustus 
Publicatie artikel onder de kop: “De drukte op de afdeling van GGnet is zorgelijk”. 
“Dat medewerkers van GGnet naar de krant stappen om de noodklok te luiden geeft aan dat er wat 
aan de hand is”. Dit zegt de burgemeester Mark Bouwmans van Doetinchem. 
Vanuit het bestuur hebben mij geen berichten bereikt dat er een tekort aan opnamebedden is” aldus 
Bouwmans. Wel heb ik de indruk dat het op de afdeling GGNet druk is”. 
Deze zorg wordt gedeeld door Joris Bengevoord, en Otwin van Dijk. Bengevoord vindt het jammer 
dat de bedden in het SKB ziekenhuis gesloten zijn. Otwin van Dijk die pleit voor een goede zorg in de 
wijk. En die loopt achter. Laten we ons niet zozeer focussen op meer bedden, maar er naar streven 
dat de zorg in de wijken verbetert”.  


