
 

 

 
 
 
Samenvatting en preadvies motie ‘Behoud streekziekenhuizen’ 
 
Indienende gemeente(n): Gorinchem 
 
Ondersteunende gemeenten:  
 
Status motie: ondertekend 
 
Strekking van de motie:  
In de motie spreekt de gemeente de zorg uit dat met de afspraken in het IZA de nabijheid en 
bereikbaarheid van streekziekenhuizen en de spoedeisende eerste hulp (SEH) in de regio onder 
druk komen te staan. Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid in de regio en kan leiden tot een 
ongewenste toename in gezondheidsverschillen.  
 
De motie draagt het bestuur op deze zorg publiekelijk te uiten, het ministerie van VWS er toe te 
bewegen de gevolgen van de maatregelen in beeld te brengen en via de regio te zorgen dat de 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg en SEH zoveel mogelijk in stand blijft. 
 
De motie onderschrijft overigens de gedachte achter het IZA dat een stevige inzet op preventie en 
een gezonde leefstijl, en een verbinding met het sociaal domein van belang zijn.  

 
Preadvies VNG-bestuur: overnemen 
 
Toelichting bij het preadvies  
Het VNG-bestuur deelt de zorg van de indienende gemeente. In de onderhandelingen voor het IZA-
akkoord heeft de VNG delegatie deze zorg ook geuit, onder andere via een brief aan de betrokken 
bewindspersonen. 
 
De gemeenten zijn in het IZA géén onderdeel van de afspraak over streekziekenhuizen en de SEH. 
Deze afspraak is gemaakt tussen de minister, de verzekeraars en de ziekenhuizen. Het VNG-
bestuur kan dus niet toezeggen dat een gemeentelijke lobby hierop tot succes zal leiden. 
Daarbij is wel van belang dat de motie de inzet van het IZA onderschrijft. Het VNG-bestuur is van 
mening at we als deelnemer aan het IZA krachtiger en met meer overtuiging de zorgen over 
bereikbaarheid en toegankelijkheid kunnen uiten bij de ziekenhuizen, het ministerie en de 
verzekeraars, dan wanneer de gemeenten zouden besluiten het IZA niet te steunen.  
 
De in het dictum voorgestelde acties kan het VNG-bestuur op zich nemen. In de uitwerking van het 
IZA is voorzien dat er vanuit de VNG en ZN een gezamenlijke werkstructuur komt. Deze zal 
gemeenten middels de regio ondersteunen bij het realiseren van de IZA gemaakte afspraken. Via 
de werkstructuur kan het in de motie gevraagde gesprek met de 28 streekziekenhuizen 
gefaciliteerd worden.  
 
 


