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Inleiding 
Na Winterswijk is er nu ook onrust over de ziekenhuiszorg in Zutphen. De afgelopen 
tijd zijn er veel berichten verschenen over het mogelijk sluiten van afdelingen in 
ziekenhuis Zutphen. Op de website van de Stentor1 stond op 21 maart 2021 het 
artikel: “Gelre sluit niet uit dat afdelingen sluiten in ziekenhuis Zutphen. In de 
gemeente Bronckhorst heeft de gemeenteraad de motie2 Ziekenhuis aangenomen. 
Moties van gelijke strekking zijn ook ingediend en aangenomen in de gemeenten 
Lochem, Berkelland, Voorst en Brummen. Ziekenhuiszorg is nu veel meer dan in het 
verleden gericht op een regio als primair verzorgingsgebied. Het gemeente 
overstijgend karakter maakt dat de provincie hierin een rol heeft naar mening van de 
CDA fractie. Mede na aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen: 
 
Vragen 

1) Bent u bekend met de berichten omtrent het sluiten van afdelingen in ziekenhuis 
Zutphen? 

2) Wat vindt u van dit bericht? 
3) Het CDA Gelderland maakt zich zorgen over wat een uitgeklede ziekenhuiszorg 

betekent voor de leefbaarheid in onze provincie. Wat zijn de consequenties 
volgens u voor de leefbaarheid, aantrekkingskracht en voor huisvesting voor 
derden om krimp te verminderen, voor een regio waar deze zorgvragen spelen? 

4) Uit beantwoording van Kamervraag 2021Z01311 vraagstelling 5, blijkt dat 
zorginstellingen ook stakeholders moeten betrekken bij overleg. Het CDA 
Gelderland verwacht van GS, mede gelet op de leefbaarheid, een actieve 
houding. Vind GS dat de provincie Gelderland, net als de bewoners in het 
werkgebied, onder de te betrekken stakeholders valt? Zo nee, waarom niet? 

5) Uit de beantwoording van Kamervraag 2020Z07554, vraagstelling 2, blijkt dat 
het van groot belang is dat de regio in gesprek blijft met elkaar over de toekomst 
van de zorg in de Achterhoek, en dus de regio. Het CDA Gelderland vindt dat 
GS, in het kader van de leefbaarheid van de regio, een actieve houding moet 
aannemen om de zorgen weg te nemen. Wat gaat doen GS doen om de zorgen 
die in de regio leven, ook bij gemeenten, weg te nemen? 

6) Is GS bereid om pro-actief met ziekenhuizen te gaan spreken over 
toekomstplannen en de mogelijke impact hiervan voor de inwoners van 
Gelderland? 

7) In het huidige ROAZ overleg kunt u aangeven om te willen aansluiten. 
Overweegt u een dergelijk verzoek? Zo ja waarom? En zo nee, waarom niet? 

8) N.a.v. uw antwoord op vraagstelling 4 op de Statenvragen van lid Bos (PS2019-
198). Heeft u geïnformeerd welke lessen er kunnen worden getrokken voor 
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Gelderland uit de zorgtafel in Drenthe? Zo ja, wat zijn deze lessen? Zo nee, bent 
als nog bereid hier naar te informeren?  

 


