
  

 

 

 

 

 

Onderwerp: 

Beantwoording van schriftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. 

Verkoelen (50PLUS) over Verkoelen over Een nieuw ziekenhuis in 

Spijkenisse. 

 

Portefeuillehouder: A. Aboutaleb 

 

 

Aan de gemeenteraad, 

 

Op 22 november 2021 stelde P.J.H.D. Verkoelen (50PLUS) ons 

schriftelijke vragen over Een nieuw ziekenhuis in Spijkenisse. 

Gezien de aard van de vragen, wordt geacht dat deze zijn gesteld 

aan de burgemeester. 

 

Inleidend wordt gesteld: 

‘Zondag 14 november jl. verscheen bij RTV Rijnmond een artikel1 
over de uitspraak die burgemeester Aboutaleb in gesprek met 

presentator Ruud de Boer had gedaan. Volgens de burgemeester is er 

behoefte aan een volwaardig ziekenhuis in Spijkenisse, onder meer 

om bij calamiteiten de grote groepen patiënten op te kunnen vangen. 

 

Peter Langenbach, directeur van het Maasstad Ziekenhuis, zegt na 

overleg met zijn collega’s Koos Moerland (Dirksland) en Paul van 

der Velden (Spijkenisse) verrast te zijn door het initiatief van 

de burgemeester. Ze geven aan dat het Spijkenisse MC met de huidige 

werkwijze goed en rendabel functioneert. Bovendien maken zij zich 
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bovendien zorgen over het eventueel wegtrekken van personeel uit de 

huidige ziekenhuizen. 

De verzekeraars die de burgemeester zegt te hebben gesproken 

verwijzen hem voor de opvang bij calamiteiten naar de 

calamiteitenziekenhuizen in Utrecht of het plaatsen van patiënten 

bij calamiteiten naar Haaglanden. Volgens de burgemeester zouden 

dat flauwekul argumenten zijn. De uitspraken en het initiatief van 

de burgemeester roepen bij 50Plus Rotterdam de volgende vragen op.’ 

 

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording: 

 

Vraag 1: 

Kan de burgemeester bevestigen dat hij de uitspraken in de 

uitzending van Ruud de Boer heeft gedaan om een volwaardig 

ziekenhuis in Spijkenisse te willen? 

 

Antwoord: 

Ja, ik heb deze uitspraken gedaan in mijn rol van voorzitter van 

de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).   

 

Vraag 2: 

Heeft de burgemeester onderzoek gedaan naar de behoefte van een 

dergelijk volwaardig ziekenhuis of heeft hij anderszins gronden om 

aan te nemen dat er behoefte is aan een dergelijk volwaardig 

ziekenhuis en welke zijn dat? 

 

Antwoord: 

De opmerkingen zijn gemaakt i.v.m. de lopende evaluatie naar 

Covidbestrijding en het feit dat we om redenen van capaciteit 

mensen moesten verplaatsen naar Duitsland terwijl Nederland 

afgelopen jaren de capaciteit heeft verkleind. De ziekenhuiszorg 

wordt steeds complexer en kent daardoor ook andere implicaties dan 

in het verleden. Veel, relatief eenvoudige, zorg is in de 

transitie om de zorg bemensbaar en betaalbaar te houden, van de 

tweede naar de eerste lijn verschoven. Deze beweging breidt zich 

uit. Verder is er in onze regio sprake van bevolkingsgroei en de 

kwetsbaarheid van de verbindingen met de eilanden vanwege 

beperkingen in bereikbaarheid. Het is nu al zichtbaar dat de 

rijtijden voor ambulances in toenemende mate in het geding zijn.  

 

Vraag 3: 

Heeft de burgemeester met de directeuren van de ziekenhuizen in en 

om Rotterdam overleg gevoerd over de noodzaak van een extra 

volwaardig ziekenhuis in Spijkenisse? 

 

Antwoord: 
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Ik heb zowel als burgemeester maar ook als voorzitter van de VRR 

regelmatig contact met de ziekenhuizen over acute zorg en over 

mijn zorgen hieromtrent heb ik in de fase van het ‘afstoten’ van 
het Havenziekenhuis gesprekken gevoerd met het Erasmus MC. Echter 

de gemaakte opmerkingen zijn bedoeld als bijdrage aan de evaluatie 

van de Covidbestrijding.  

 

Vraag 4: 

Heeft de burgemeester zicht op het kunnen werven van voldoende 

personeel op een zodanige wijze dat er geen personeel weggetrokken 

wordt uit de huidige ziekenhuizen die al met personeelstekorten 

kampen? 

 

 

 

 

Antwoord: 

Het tekort aan personeel in de zorg is genoegzaam bekend. De 

coronacrisis heeft de maatschappij daar nog eens extra mee 

geconfronteerd. Er wordt regionaal en landelijk gewerkt aan 

oplossingen voor de toekomst, zowel in het aantrekken van 

personeel, opleidingstrajecten als de doorontwikkeling van 

(digitale) technologie. Een eventuele herziening van 

ziekenhuiscapaciteit zal hiermee hand in hand moeten gaan.  

 

Vraag 5: 

Kan de burgemeester aangeven met welke verzekeraars hij gesproken 

heeft over het ziekenhuis in Spijkenisse?  

 

Antwoord: 

In 2019 speelden in de regio diverse ontwikkelingen in de acute 

zorgketen, waaronder het verdwijnen van de SEH in Nissewaard en 

het afschaffen van de huisartsenpost in Hellevoetsluis. Deze 

ontwikkelingen zijn destijds aanleiding geweest voor een gesprek 

tussen de portefeuillehouder “witte kolom” van het algemeen 
bestuur van de VRR (dhr.  C. Lamers) en de Raad van Bestuur van 

Centraal beheer Achmea en de vestigingsdirecteur van Rotterdam 

(Zilveren Kruis). Hierbij is gesproken over de consequenties van 

deze sluitingen voor de acute zorgketen in het algemeen. 

Vervolgens heb ik als voorzitter VRR samen met de 

portefeuillehouder witte kolom en het ROAZ Zuidwest Nederland de 

afspraak gemaakt om elkaar tijdig te informeren bij ophanden 

zijnde wijzigingen die het aanbod van de acute zorg in de regio 

beïnvloeden. Deze afspraken hebben geresulteerd in een 

Afwegingskader acute zorg. 

 

Vraag 6: 



 

 

 

 

 

Blad 

Datum 

Ons kenmerk 

 4 

10 december 2021 

M2111-1511 

Kan de burgemeester aangeven hoe groot de capaciteit van het 

calamiteiten ziekenhuis is en of en waarom hij inschat dat dit 

onvoldoende zou zijn geweest?                                              

 

Antwoord: 

Zie antwoord op vraag 2. 

 

Vraag 7: 

Heeft de burgemeester overleg gevoerd met ziekenhuisdirecteuren in 

Haaglanden om met hen de eventuele opvang bij calamiteiten te 

bespreken?   

 

Antwoord: 

Nee. Covid heeft laten zien dat de capaciteit in heel Nederland te 

wensen overlaat. Er is te weinig redundantie in het systeem. 

 

Vraag 8: 

Kan het college aangeven of zij een volwaardig ziekenhuis in 

Spijkenisse willen? 

 

Vraag 9: 

Is het college voornemens om onderzoek te gaan doen naar een 

volwaardig ziekenhuis in Spijkenisse? 

 

 

Antwoord op de vragen 8 en 9: 

Dit is een kwestie die een regionaal karakter heeft en in VRR-

verband wordt besproken. 

Overleggen over de ziekenhuiscapaciteit worden op landelijk niveau 

gevoerd. De capaciteitsbepaling, ook per zorgcategorie, wordt door 

de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) bepaald. De dekkingsgraad per 

regio en de mogelijke opschaling bij eventuele calamiteiten worden 

daarin meegenomen. Op een geschikt moment zal ik samen met de 

burgemeester en wethouder Volksgezondheid van Nissewaard hierover 

in gesprek gaan met het ministerie van VWS. 

 

De burgemeester, 

 
Ing. A. Aboutaleb 


