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Geachte heer Molkenboer, 

In uw brief van 6 november 2014 reageert u op de informatie die wij u op 30 oktober 2014 per 
brief hebben gegeven over het fusietraject dat wij samen met het St. Antonius Ziekenhuis in 
Nieuwegein zijn ingegaan. Vorige week dinsdagavond, 27 januari 2015, mochten we in uw 
raadzaal de laatste stand van zaken presenteren. Dit hebben wij zeer op prijs gesteld. Het is 
duidelijk geworden dat snelle besluitvorming meer dan wenselijk is. Wij zijn verheugd te 
melden dat wij inmiddels ook zover in het traject zijn dat we volgende week een besluit 
kunnen nemen op basis van de adviezen die wij hebben ontvangen van de 
Ondernemingsraad, Medische Staf en Cliëntenraad. Dit besluit zal ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de Raad van Toezicht van het ziekenhuis. Zodra deze goedkeuring is 
ontvangen, zullen we het fusiebesluit ter toetsing voorleggen aan de NZa. De NZa zal 
toetsen of het proces om tot dit besluit te komen, zorgvuldig is doorlopen. 

Op basis van de WMG (Wet Marktverordening Gezondheidszorg) zullen wij aan dit verzoek 
op goedkeuring voor de concentratie, een zogenaamde concentratie effectrapportage (OER) 
toevoegen. Deze OER moet tenminste inzicht bieden in het oordeel en de aanbevelingen van 
de patiënt, het personeel en andere betrokkenen, de wijze waarop zij die kenbaar hebben 
kunnen maken en een onderbouwing van de wijze waarop hun aanbevelingen zijn 
meegewogen bij het voornemen. Onder 'andere betrokkenen' vallen volgens de memorie van 
antwoord de lokale overheden. Daarmee is de gemeente dus geen stakeholder en heeft zij 
geen eigenstandige relatie of ingang bij de NZa. Uiteraard zullen wij uw opvatting ophalen en 
zal het Zuwe Hofpoort aan de NZa vertellen wat de gemeente vindt. Uw brief voegen we als 
bijlage hieraan toe. Ook stellen we de NZa op de hoogte van ons overleg in het kader van de 
regionale zorginfrastructuur. 

Wij zijn zeer verheugd dat u bereid bent om als gemeente Woerden, samen met een aantal 
omliggende gemeenten, huisartsen en andere zorgorganisaties, na te denken over de 
toekomst van de regionale zorginfrastructuur. leder vanuit zijn of haar eigen 
verantwoordelijkheid. De eerste stappen hiervoor zijn reeds gezet, samen met andere 
initiatieven om ook in de toekomst de kwaliteit van zorg in de regio blijvend te verbeteren. 

Uiteraard lichten wij ook ons definitieve besluit, indien genomen, toe in de gemeenteraad 
mocht daar behoefte aan zijn. ^ 

Met vriendeltj|ce groet. 
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