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Beantwoording raadsvragen over 

de financiële situatie van het ZGT 

2259971  21 augustus 2018 

Geachte heer Rillmann, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 y.vanwijk@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  074-2459825 

 
Op 12 juli 2018 hebt u vragen gesteld over de financiële situatie van ZGT. Hieronder gaan wij 

puntsgewijs op uw vragen in. 
 

 
Vraag 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? 
 

Antwoord vraag 1: Het college is op de hoogte van de financiële situatie van ZGT. Vorig jaar reeds 
waren er berichten in de media over de financiële situatie van ZGT. Burgemeester Schelberg en 

wethouder Bron hebben zich toen actief met de directie van ZGT in verbinding gesteld, ook gelet 
op de situatie rond het sluiten van de spoedeisende Eerste Hulp. Ook dit jaar hebben zich 

meerdere overleggen plaatsgevonden tussen ZGT en de gemeente Hengelo, zowel ambtelijk als 
bestuurlijk. Tijdens deze overleggen hebben wij onze zorgen geuit. Onze zorgen zijn tweeledig, 

allereerst en primair het continueren van adequate zorg door het ziekenhuis in Hengelo. Ten 
tweede hebben wij zorgen over het terugbetalen van de aan ZGT verstrekte geldlening van  

€ 25 miljoen. Deze geldlening is uiteindelijk in 2011 verstrekt voor de vestiging van het streeklab. 
Voor de volledigheid voegen wij het raadsbesluit bij op grond waarvan uw raad destijds (januari 

2010) uitdrukkelijk met het verstreken van deze lening heeft ingestemd. De lening moet in zijn 
geheel in 2021 worden afgelost. ZGT betaalt alleen rente en lost niet af op de lening. Tot op heden 

zijn er geen achterstanden in de betaling.   
 

ZGT heeft in onze gesprekken toegezegd om ons volledig te blijven informeren en ons op de 
hoogte te blijven houden van de actuele situatie. Wij ontvangen van hen thans alle relevante 

financiële informatie die ook de banken ontvangen, zodat we onze positie kunnen waarborgen.  
 

Vraag 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?  
 

Antwoord vraag 2: Wij delen uw mening dat de invloed van het college op het beleid van ZGT 
gering is. We hebben geen formele positie waar het gaat om het beleid en de bedrijfsvoering van 

het ziekenhuis. Wel kunnen we belangrijke stakeholders oproepen zich maximaal in te zetten voor 
behoud van goede en bereikbare zorg in Hengelo en met hen daarover in gesprek gaan. Dit is wat 

we de afgelopen jaren hebben gedaan en ook blijven doen.  
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Verschillende instanties hebben een rol in het garanderen van voldoende en kwalitatief goede en 

veilige ziekenhuiszorg in deze regio. Het is in de eerste plaats aan het ziekenhuis en de 
zorgverzekeraar om de zorg in de regio te organiseren. De zorgverzekeraar heeft een zogenaamde  

‘zorgplicht’; zij moet ervoor zorgen dat er voor verzekerden voldoende en tijdige zorg beschikbaar 
is. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet erop toe dat zorgverzekeraars hun ‘zorgplicht’ 

naleven. Uit de brief van minister Bruins aan ons van 19 februari jl. blijkt dat de NZa zich hierover  
geen zorgen maakt.  

 
Het is aan het ziekenhuis om maatregelen te treffen om de kwaliteit en veiligheid van zorg te 

borgen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (IGZ) ziet hierop toe. Indien de IGZ op enig 
moment oordeelt dat de kwaliteit en/of veiligheid van zorg in het geding zijn, grijpt zij in.  

 
Vraag 3: Heeft het college een maatregelenpakket die de zorg voor inwoners garandeert, mocht 

het ZGT vanwege de financiële situatie verder moeten inkrimpen? 
 

Antwoord vraag 3: We hebben als gemeente een signalerende functie als het gaat om de vraag of 
er adequate zorg aan onze inwoners geleverd wordt. Iedereen in Nederland moet erop kunnen 

vertrouwen dat er op tijd goede, bereikbare en betaalbare zorg beschikbaar is als je die nodig hebt.  
 

Een hoopvol stemmende ontwikkeling in dit kader vormt het bericht dat de Huisartsenpost Hengelo 
definitief een plek krijgt binnen ZGT in Hengelo. Bewoners uit Hengelo en omstreken kunnen bij 

deze Huisartsenpost terecht voor spoed huisartsgeneeskundige zorg in de avond- nacht- en 
weekenden. De bedoeling is dat de ‘inhuizing’ van de post medio 2019 gerealiseerd is. Ook de 

dienstapotheek, nu ook in hetzelfde gebouw als de Huisartsenpost, verhuist mee en komt dus 
binnen ‘ZGT-muren’. Afgesproken is dat ZGT aan huisartsen extra ondersteuning gaat verlenen. 

 
Positief is ook de aankondiging van ZGT dat zij de ziekenhuislocatie Hengelo wil omvormen naar 

een vernieuwend, toegankelijk, servicegericht 24-uurs medisch centrum, waar bewoners van 
Hengelo en omgeving terecht kunnen voor poliklinische zorg, diagnostiek en dag- en short stay 

behandeling. ZGT verwacht dat in de toekomst 70 tot 80% van de behandelingen in 
dagbehandeling plaatsvindt. De locatie Hengelo wordt dan beter benut, aldus ZGT. In 

ziekenhuislocatie Almelo vindt alle meerdaagse, acute en hoog risico zorg plaats.  
 

We blijven de ontwikkelingen bij ZGT nauwlettend volgen. Daarnaast blijven we in overleg met 
belangrijke zorgpartners, zoals huisartsen.  

 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 
 

Bijlage: raadsbesluit d.d. januari 2010 




















