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Schriftelijke vraag

Het Bravis ziekenhuis heeft aangegeven al vanaf 2025 de realisatie van één ziekenhuis voor

Roosendaal, Bergen op Zoom en het omliggende verzorgingsgebied tot stand te willen brengen.

ln de komende tijd moet de beslissing over de locatie van het nieuwe Bravis ziekenhuis helder

worden.

ln antwoord op eerdere schriftelijke vragen hierover van de PvdA-fractie (d.d. L november 2018)

heeft u aangegeven dat u gezamenlijk met de gemeente Bergen op Zoom in overleg bent met het

Bravis ziekenhuis en dat de raden geinformeerd zullen worden zodra dit aan de orde is.

ln uw beantwoording heeft u tevens aangegeven dat het aan het Bravis ziekenhuis is om samen met

al zijn stakeholders, waaronder de gemeenten, een duurzame toekomst voor het Bravis ziekenhuis

vorm te geven.

Nu is in de afgelopen weken bij omroep Zeeland het onderwerp Bravis meerdere keren in de

nieuwsuitzending geweest, waarbij Zeeuwse gemeenten aan het woord kwamen, zoals bijvoorbeeld

Tholen. Hierbij werd uitgebreid besproken hoe erg het voor deze gemeente zou zijn als het nieuw te

bouwen ziekenhuis verder weg zou komen te liggen en dat de gemeente graag mee wil praten over

waar het nieuwe ziekenhuis moet komen en over hoe het nu verder moet.

Daarnaast is gebleken dat ook de politiek in Bergen op Zoom actief betrokken is bij dit proces.

De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft zich al veelvuldig uitgesproken richting zijn college en

het Bravis-ziekenhuis, getuige ook de motie over de toekomst van de Bravis Ziekenhuizen, die in de

raadsvergadering van L3 november 2OL8 door de gemeenteraad van Bergen op Zoom unaniem ís

aangenomen.

Waar het de CDA-fractie in deze om gaat is dat het vanuit Roosendaal vooralsnog stil blijft. Dat zegt

uiteraard niets. Uiteraard zijn we geduldig maar om achteraf te concluderen dat we door dit geduld

achter het net hebben gevist; Dat zou wel heel erg jammer zijn.

De CDA-fractie maakt zich grote zorgen over de continuiteit van snelle en bereikbarezorg voor de

inwoners van Roosendaal en pleit voor een volwaardig ziekenhuis in Roosendaal. De CDA-fractie

heeft hierover de navolgende vragen:



t. Hecht het college grote waarde aan het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Roosendaal?

Zo ja, welke stappen onderneemt u om dit te bereiken?

2. Kunt u aangeven wanneer u een definitieve beslissíng verwacht met betrekking tot de nieuwe

locatie van het Bravis Ziekenhuis en kunt u nader toelichten hoe het verdere verloop van het
proces eruit ziet?

3. Kunt u een bijeenkomst beleggen tussen de gemeenteraad en het bestuur van het Bravis

ziekenhuis, zodat we gezamenlijk in gesprek kunnen treden over de toekomst en zodat het

bestuur van het Bravis ziekenhuis de afwegingen en het proces nader aan de raad kan

toelichten?

Hopende op een spoedige reactie,

namens de CDA-fractie,

Robert Breedveld

Nicole Roeken

Wii beantwoorden uw vragen als volgt:

L Hecht het college grote waarde aan het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Roosendaal?

Zo ja, welke stappen onderneemt u om dit te bereiken?

Er is heden geen sprake von een volwaardig ziekenhuis in Roosendool moar ven een volwaordig

ziekenhuis dot verspreid is over twee locoties: Bergen op Zoom en Roosendoal. Bravis heeft de

regie over het proces om te komen tot de keuze voor een hoofdlocotie. Wij kunnen doorom geen

inhoudelijke mededelingen doen over dit proces. Uiteraard faciliteren wij Brovis zo veel ols

mogelijk in hun keuze.

2. Kunt u aangeven wanneer u een definitieve beslissing verwacht met betrekking tot de nieuwe

locatie van het Bravis Ziekenhuis en kunt u nader toelichten hoe het verdere verloop van het
proces eruit ziet?

Bravis verwacht eind februari 201-9 nodere mededelingen te kunnen doen over de voortgong van het

overleg dot zij voert met de gemeenten Roosendool en Bergen op Zoom.

3. Kunt u een bijeenkomst beleggen tussen de gemeenteraad en het bestuur van het Bravis

ziekenhuis, zodat we gezamenlijk in gesprek kunnen treden over de toekomst en zodat het

bestuur van het Bravis ziekenhuis de afwegingen en het proces nader aan de raad kan

toelichten?

Wij zullen dit voorstelvoorleggen aan Bravis.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Toine Theunis,
coördinerend wethouder locatiekeuze Bravis.


