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Recent verscheen de houtkoolschets acute zorg. U geeft daarin aan dat we aan het begin 
van een langer traject staan waarbij nog veel uitgewerkt en onderbouwd moet worden. Wij 
waarderen het dat u in dit vroege stadium de betrokken partners uitnodigt om mee te 
praten. Met deze brief geven wij u onze reactie. Wij pleiten in deze brief voor het behoud 
van de spoedeisende hulp in het Beatrixziekenhuis in de gemeente Gorinchem. Ook vragen 
wij uw aandacht voor de rol van de gemeenteraad in dit proces.  
 
De aanwezigheid van een regionaal streekziekenhuis met spoedeisende hulp is cruciaal 
De gemeente Molenlanden is een plattelandsgemeente. Onze 20 kernen liggen in een 
uitgestrekt gebied waar voorzieningen dichtbij van belang zijn voor de leefbaarheid. 
Daardoor staat er vaak spanning op de aanrijtijden. In onze gemeente hebben wij zelf geen 
ziekenhuis en daarmee ook geen spoedeisende hulp. Het Beatrixziekenhuis levert voor (een 
deel van) onze inwoners de ziekenhuiszorg. Voor het verlenen van de juiste zorg is het voor 
ons cruciaal dat de spoedeisende hulp in Gorinchem niet gesloten wordt. De 
spoedhulpposten die u in de houtskoolschets voorstelt krijgen beperkte diagnostische 
mogelijkheden. Dit vergroot volgens ons de kans dat patiënten verkeerd getrieerd worden 
met alle risico’s van dien. Wij maken ons daar grote zorgen over en pleiten daarom voor het 
behoud van de spoedeisende hulp in het Beatrixziekenhuis. 
 
De rol van de gemeenteraad 
Wij zijn het met u eens dat bij het optimaal inrichten van de acute zorg ook aandacht 
besteed moet worden aan maatschappelijke ondersteuning in het sociale domein, de rol van 
de gemeente en langdurige zorg. Dit zijn communicerende vaten. Het is daarom van belang 
dat de gemeenteraad ook invloed en medezeggenschap kan uitoefenen in de besluiten over 
de acute zorg, zelfs als dat niet binnen onze gemeentegrenzen valt maar daar wel directe 
raakvlakken mee heeft. Wij vragen u om in het verdere traject het aspect van 
grensoverstijgende invloed een nadrukkelijke positie te geven en de participatie van 
gemeenteraden daarop in te richten. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De gemeenteraad van  Molenlanden, 
 
De griffier, De burgemeester, 
 
 
Drs. M. Teunissen drs. T.C. Segers MBA 
 
 
 
 
 


