Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Partij voor de Vrijheid (Peter van Dijk) ingevolge artikel 44 reglement
van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 429.

statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake CZ-visie op ziekenhuiszorg in Zeeland
(ingekomen 28-02-2014)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1. Heeft uw college kennis genomen van
bovengenoemde visie waarin CZ een
schets geeft met betrekking tot de inrichting van de ziekenhuiszorg tot het
jaar 2018?

1. Nee, om reden dat deze conceptvisie ons
niet toegezonden is en wij derhalve niet in
het bezit daarvan zijn. Dit document ligt momenteel voor commentaar alleen voor bij de
Raden van Bestuur van de ziekenhuisorganisaties in Zeeland en West-Brabant.

2. Welk standpunt neemt het college in ten
aanzien van de visie die wordt uitgedragen in bovengenoemd CZ-document?

2. Wij kunnen op dit moment daarover geen
standpunt innemen, nu wij niet beschikken
over dit document en evenmin bekend is
welke keuzes daarin worden voorgesteld.

3. Waarom heeft het college, Provinciale
Staten niet in kennis gesteld van de ontvangst van bovengenoemd document
van CZ?

3. Provinciale Staten zijn hiervan niet in kennis
gesteld omdat deze conceptvisie niet ontvangen is.

4. Op welke wijze denkt het college de door
CZ neergelegde visie met Provinciale
Staten te delen? En welke termijn heeft
het college daarbij in gedachte?

4. Zodra deze visie ontvangen is ligt het in ons
voornemen deze ter kennisneming te doen
toekomen aan de Voorzitter van Provinciale
Staten. Naar verwachting zal dit nog voor de
zomer zijn. Tegelijkertijd zullen wij de Provinciale Klankbordgroep Toekomst-scenario
Zeeuwse ziekenhuiszorg hierover consulteren, teneinde te vernemen hoe het Zeeuwse
veld hiertegen aankijkt. Mede aan de hand
van de discussie binnen dat platform zullen
wij ons standpunt ter zake bepalen en dit
voorleggen aan de Voorzitter van Provinciale
Staten.
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