SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.
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INDIENING
Steller vragen: M.J. de Greef-Nelissen
Datum: 22-10-2015
Onderwerp: Sluiting poli's Spaarne Gasthuis Heemstede
Wijze van beantwoording:
0 mondeling
0 in commissie SAM / RUI / MID / SC
0 in raadsvergadering
x schriftelijk
uiterlijke beantwoording: verzoek om zo spoedig mogelijke beantwoording

VRAAG

Op de voorpagina van het Haarlems Dagblad van vandaag 22 oktober staat dat de poli's van het
Spaarne Gasthuis weggaan uit Heemstede.
- Klopt dit bericht?
- Is het college op de hoogte?
- Zijn in het verleden toen het ziekenhuis naar Hoofddorp verhuisde hierover afspraken gemaakt? Zo
ja, stroken die met deze realiteit?
Op vrijdag 4 september waren college en raad op werkbezoek in het Spaarne Gasthuis. Toen is dit
onderwerp ook aan de orde geweest. En werd niet de indruk gewekt, integendeel, dat alle poli's uit
Heemstede zouden verdwijnen.
- Is er sindsdien nog contact geweest met het Gasthuis?
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ANTWOORD
Vraag 1. - Klopt dit bericht?
Dit bericht is onjuist. Yvonne Wilders, raad van bestuur Spaarne Gasthuis, heeft aangegeven dat
locatie Heemstede een aangepast profiel krijgt. Het Spaarne Gasthuis wil op de Heemsteedse locatie
nauw gaan samenwerken met andere zorginstellingen en met de eerste lijn. Enkele poliklinieken
(maar zeker niet alle) zullen daar verdwijnen. Specialistische poliklinieken als Orthopedie, het
KinderDiabetesCentrum en een Bekkenbodemkliniek blijven in Heemstede. In het bericht in het HD is
deze nuancering niet opgenomen.
Vraag 2 -Is het college op de hoogte?
Op 4 september heeft de raad van bestuur de gemeenteraad en het college op werkbezoek gehad in
het Spaarne Gasthuis. Tijdens deze ontmoeting heeft het Spaarne Gasthuis de plannen o.a. voor de
locatie Heemstede toegelicht. Er is besproken dat locatie Heemstede niet meer te exploiteren valt als
een volwaardig tweedelijnscentrum. Op korte afstanden blijft volwaardige en complexe zorg
beschikbaar in Haarlem Zuid en Hoofddorp. Het gebouw aan het Spaarne behoudt zijn medische
functie.

Vraag 3 - Zijn in het verleden toen het ziekenhuis naar Hoofddorp verhuisde hierover afspraken
gemaakt? Zo ja, stroken die met deze realiteit?
In 2004 is ervoor gekozen de nieuwbouw van het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp te realiseren en
niet in Heemstede. De consequenties van deze keuze voor locatie Heemstede zijn destijds met de
gemeente gedeeld. Er zijn hierover geen afspraken gemaakt en er is dan ook geen sprake van
schending van afspraken.
Vraag 4 -Op vrijdag 4 september waren college en raad op werkbezoek in het Spaarne
Gasthuis. Toen is dit onderwerp ook aan de orde geweest. En werd niet de indruk
gewekt, integendeel, dat alle poli's uit Heemstede zouden verdwijnen. Is er sindsdien
nog contact geweest met het Gasthuis?
Zoals hierboven aangegeven verdwijnen niet alle poli’s uit Heemstede. Er is geen nader contact
geweest na 4 september jl. De presentaties van de middag zijn na 4 september per mail uitgewisseld.
datum: 26 oktober 2015

