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Geacht college,  
 
 
De afgelopen dagen zijn er in verschillende media artikelen verschenen over de financiële situatie van het ZGT. 
Deze artikelen wekken zorgen bij de fractie van LokaalHengelo, zeker gezien de sluiting van de 
spoedeisendehulp in april dit jaar, onlangs sluiting van de hartbewaking, het verlies van 150 voltijdbanen en nu 
een financieel negatief resultaat van ruim 25 miljoen euro. 
 
In de artikelen wordt gesproken over een terugbetaling van 20 miljoen euro aan verzekeraars, een negatief 
resultaat van 15,6 miljoen euro over 2017 en door een “misrekening”over 2016 van 9,5 miljoen euro, totaal 
ruim 25 miljoen euro! Mede om die missers, gaf de externe accountant aan de jaarrekening 2016 geen 
goedkeuring, maar sprak hij een voorbehoud uit. Nadat de raad van toezicht de jaarrekening daarop wel 
goedkeurde, sprak deze tevens uit dat de raad van bestuur niet aansprakelijkheid is voor problemen die 
kunnen voortvloeien uit het gevoerde beleid. 
 
 
Vragen 
 

1. In hoeverre heeft de raad van bestuur het college geïnformeerd over de financiële situatie van het ZGT 
en heeft zij het college geïnformeerd over de eventuele gevolgen van deze situatie? Zo nee, is het 
college voornemens om zelf contact te zoeken met de raad van bestuur van het ZGT om uitleg over 
deze situatie te verkrijgen? 

2. Politiek gezien heeft het college weinig invloed op het beleid van het ZGT, maar wat betekent dit voor 
de garantie van zorg voor de inwoners van Hengelo en omstreken? Welke maatregelen kan het college 
inzetten om de zorg voor inwoners te garanderen?  

3. Heeft het college een maatregelenpakket die de zorg voor inwoners garandeert, mocht het ZGT 
vanwege de financiële situatie verder moeten inkrimpen? 
 

 
Wij kijken uit naar het antwoord op onze vragen.  
 
  
Namens Lokaal Hengelo, 

 

Met vriendelijke groet, 

Patrick Rillmann 
 


