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Onderwerp lnformatievoorziening inzake ontwikkelingen
BRAVIS ziekenhuis

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beteidsterrein Torg

Portefeuittehouder wethouder Koenraad

Schriftelijke vraag

U heeft eerder aangegeven dat de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom gezamenlijk in

overleg zijn met het BRAVIS ziekenhuis. U heeft aangegeven dat de gemeenteraden worden
geïnformeerd zodra dit aan de orde is'.

De gemeenteraad van Bergen op Zoom wordt vanavond ger'nformeerd in een bijeenkomst waarin
de stand van zaken wordt besproken over de toekomst van het BRAVIS ziekenhuis. Op de agenda
staat:

1. Waarom een nieuw ziekenhuis
z. Globaal programma van eisen van Bravis

3. Toelichting op het proces van de afgelopen maanden

4. Criteria van Bravis voor de locatiekeuze

Verder is de gemeenteraad Bergen op Zoom bij brief'van zr januarijl. gei'nformeerd over
ontwikkelingen ten aanzien van het komen tot een unielocatie voor het BRAVIS ziekenhuis

Gelet op het voorgaande, en mede gelet op de recente vragen van het CDA3, heeft de PvdA de
volgende aanvullende vragen aan uw college van B&W:

t. U stelt gezamenlijk op te trekken met de belanghebbende gemeentes. Hoe komt het dan dat u
de gemeenteraden dan niet uniform en gelijktijdig informeert?

z. Deelt u de mening van Bergen op Zoom inzake de mogelijke locatiekeuze?

3. Waarom bieden de belanghebbende gemeentes in gezamenlijkheid niet een aantal locaties aan

voor een unielocatie van het BRAVIS ziekenhuis?

4. ls uw uitgangspunt nu #SamenStadjeSterker of ieder voor zich?

Alvast dank voor uw antwoorden

Namens de PvdA-fractie,

MichaelYap en Karim Ahlalouch

thttps://raad.roos

Bravis-Zieken h u is. pdf
2https://www.bergenopzoom.nl/bis/College B W/Brieven en overige informatie van college aan raadl20
19/21 01 2019 Nieuwe locatie Bravis U19 001180.ors
3https://ra ad. roosendaa l. n l/docu menten/Schrifteliike-vraas/009-2019-Vrasen-CDA-VInser-aa n-de-Bravis-
Pols.pdf



Wij bgantwoorden ùw úragen als volgt:

1. U stelt gezamenlijk op te trekken met de belanghebbende gemeentes. Hoe komt het dan dat u
de gemeenteraden dan niet uniform en gelijktijdig informeert?

De belanghebbende gemeenten hebben met Bravis afspraken gemaakt over het te doorlopen
proces. Wij handelen conform deze procesafspraken.

2. Deelt u de mening van Bergen op Zoom inzake de mogelijke locatiekeuze?

Wij delen de conclusie van Bravis dat een locatie tussen Roosendaal en Bergen op Zoom de

optimale locatie is gezien het verzorgingsgebied van Bravis.

3. Waarom bieden de belanghebbende gemeentes in gezamenlijkheid niet een aantal locaties aan

voor een unielocatie van het BRAVIS ziekenhuis?

Bravis onderzoekt in gezamenlijkheid met de gemeente Bergen op Zoom en de gemeente
Roosendaal een aantal locaties.

4. ls uw uitgangspunt nu #SamenStadjeSterker of ieder voor zich?

Zie antwoordvraag 3.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Toine Theunis,
coördinerend wethouder locatiekeuze Bravis.


