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De fractie heeft de volgende vragen:
De PvdA-fractie heeft kennisgenomen van een onlangs in BN DeStem geplaatst interview met Hans
Ensing, bestuursvoorzitter van het Bravis ziekenhuis. In het interview geeft Hans Ensing aan dat de
komende maanden zal worden onderzocht of een zogenaamde Gezondheid Valley haalbaar is op
Bulkenaar, waarbij ook andere zorgvoorzieningen en/of -instellingen in de buurt van het nieuwe Bravis
ziekenhuis worden geclusterd (denk aan revalidatie, medische hulpmiddelen en zorgopleidingen).
De PvdA-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1.
2.
3.

4.

5.

Wij hebben in Roosendaal al een geruim aantal jaren zorginnovatie als speerpunt. Kunt u ons
een stand van zaken geven van de ontwikkelingen hierin tot nu toe?
Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich volgens u tot de ontwikkeling van een Gezondheid
Valley op Bulkenaar?
De PvdA-fractie gaat ervan uit dat bij het onderzoek naar de mogelijkheden van de
ontwikkeling van een Gezondheid Valley op Bulkenaar ook de gemeente betrokken zal worden.
Kunt u dit bevestigen en kunt u daarbij aangeven op welke wijze de gemeente bij dit onderzoek
betrokken wordt?
Hans Ensing geeft in zijn interview aan dat we nu de kans moeten grijpen ten aanzien van de
komst van een Gezondheid Valley. Wat is het beleid/de visie van de gemeente hierin danwel
wanneer kunt u de raad hierover nader berichten?
Wordt hierin samen opgetrokken met de gemeente Bergen op Zoom?

Namens de fractie van PvdA,

Wij beantwoorden de vraag als volgt:
1. In het bestuursakkoord is opgenomen dat we innovatie door zorgaanbieders stimuleren.
Zorgaanbieders opereren vaak op regionaal niveau. Wij zijn dan ook verheugd dat het bestuur van
het Care Innovation Centre (CIC) vorig jaar opgeschaald is naar regionaal niveau. We werken nauw
samen met het CIC, het project ‘Grip op kwetsbaarheid’ is hiervan een goed voorbeeld. Ook zijn wij
met zorgverzekeraars in gesprek over innovatie in de wijk en bij de mensen thuis.
2. Bravis is verantwoordelijk voor de invulling van de ziekenhuislocatie op de Bulkenaar. De
gemeente is bevoegd gezag wat betreft het planologisch mogelijk maken van een ontwikkeling op de
Bulkenaar.

3. We werken nauw samen met Bravis over de invulling van de ziekenhuislocatie Bulkenaar. Zie ook
antwoord op vraag 2.
4. De gemeente maakt geen visie/beleid over een Gezondheid Valley. Zie bovenstaande
antwoorden.
5.

Bravis voert overleg met alle gemeenten in zijn adherentiegebied.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,
Drs. C.F.G.R. Koenraad

