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Onderwerp Roosendaalse grondgebied in Bergen op Zoom

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuillehouder Burgemeester Niederer

Schriftelijke vraag

Sinds de fusie van het St. Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg Ziekenhuis tot het Bravis

Ziekenhuis in 201-5 is de klinische verloskunde geconcentreerd is in Bergen op Zoom.l Dit heeft als

gevolg dat vrouwen uit Roosendaal voor een klinische behandeling naar Bergen op Zoom moeten en

dat hun kinderen geboren worden in Bergen op Zoom. Er zijn in Roosendaal veel ouders die graag

zien dat hun kinderen geboortestad Roosendaal meekrijgen.

ln Amsterdam en Amstelveen is sprake van een soortgelijke situatie.2 Ziekenhuis Amstelland in

Amstelveen wil dat een van de verloskamers Amsterdams grondgebied wordt. Dit zodat ouders
Amsterdam als officiële geboortestad kunnen laten aanmerken. De VNG heeft aangegeven dat er
geen juridische obstakels zijn die het onmogelijk maken om een stukje grond in het ziekenhuis te
'annexeren',3

Hierover heeft de fractie van de VLP de volgende vragen:

L. Wat zijn de mogelijkheden om een deel van het Moeder & Kindcentrum van het Bravis

ziekenhuis in Bergen op Zoom tot Roosendaals grondgebied te laten verklaren?

2. Wat is de mening van het college van B&W van de gemeente Roosendaal over de mogelijke
'annexatie' van een stukje ziekenhuis?

3. Wat is de bereidheid van het college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom om

hieraan mee te werken?

4. Wat is de bereidheid van het Bravis Ziekenhuis om hieraan mee te werken?

5. ls het college bereidt om de 'annexatie' te realiseren, gezien het VNG hiervoor geen

obstakels zíet?

Namens de fractie van de VLP,

Martijn Verbeek & Arwen van Gestel

1 Tweede Kamer, vergad erjaar 2O13-2OL4, 33 75O XVl, nr. 18
2 http://nos.nl/artikel/2L54761-amstelveense-verloskamer-moet-amsterdams-grondgebied-worden.html
3 http://www.binnenlandsbestuur.nllbestuur-en-organisatie/nieuws/vng-eigen-geboorteplaats-in-ziekenhuis-
moet.9551612.lynkx



Wij beantwoorden uw vraag ats volgt:

Ats eerste hebben we navraag gedaan bij de VNG. Deze reactie treft u bijgaand aan.

De media informatie btijkt onjuist te zijn. Het is wettetijk niet toegestaan om in een andere

gemeente een enclave te creeren.

Hoewel wij begrijpen dat een aantaI ouders wenst dat hun pasgeborene nadrukketijk Roosendaal ats

geboortegemeente krijgt, heeft het nu geen nut in gesprek te gaan met direct betrokkenen.

L. Uw suggestie is wettelijk n¡et toegestaan.

2. Zie onze inleiding.

3. Zie onze inleiding.

4. Zie onze inleiding.

5. Zie onze inleiding.

Hoogachtend,

Burge en wethouders van Roosendaal

Namens

Mr. J.M.L. Niederer
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Mevrouw l. Stuurman

Postbus 5000
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i.stuurman@roosendaal. nl

Geachte mevrouw Stuurman,

U heeft de VNG het volgende gevraagd:
Amsterdamse enclave in Amstelveens ziekenhu is.

ln verband met de beantwoording van vragen uit de gemeenteraad zijn wij op zoek naar de precieze

reactie van de VNG op het plan om een stukje Amsterdam in Amstelveen te creëren. De

Roosendaalse gemeenteraad wil graag weten welke stappen gezet moeten worden om een dergelijke

enclave te starten.

Antwoord:
ln diverse media wordt gemeld dat de VNG zou hebben gezegd dat er geen weüelijke obstakels zijn

om een verloskamer in een gemeente tot het grondgebied van een andere gemeente te laten

behoren. Op de VNG site wordt over dit onderwerp nergens melding gemaakt en de mediaberichten

zijn vermoedelijk op een gerucht gebaseerd.

ln2011 heeft de toenmalige staatssecretaris Teeven geprobeerd om op basis van de Wet Arhi het

één en ander op dit gebied mogelijk te maken, maar dit is niet gelukt. Op basis van de huidige wet

Onderwerp

Uw vraag aan de VNG

Ons kenmerk

sTAF/lNF V17001025

Telefoonnummer

(070) 3738393



Arhi is dit nu dus niet mogelijk.

Via het forum Gemeenterecht(https://forum.vnq.nl/do/loqin/) kunnen gemeenten die hier tegenaan

lopen peilen of er nog andere gemeenten zijn die dit als probleem ervaren hebben en wat voor

oplossingen zij hebben gevonden. Bij de VNG zijn over dit onderwerp tot nu toe vragen

binnengekomen van Terschelling, Eindhoven, Veldhoven, Middelburg en Amstelveen.

Voor meer beleidsinhoudelijke details kunt u terecht bijde Nederlandse Vereniging van Burgerzaken

(NWB): 079-36177 47 of nwb@nvvb.nl.

lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Digna Doude van Troostwijk

lndien u een nieuwe vraag per e-mail wilt stellen verzoeken wij u ons mailadres

informatiecentrum@vnq.nl te gebruiken. U kunt ook veel informatie en praktijkvoorbeelden vinden

op www.vng.nl


