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Geachte leden van de raadsfractie PVV Hengelo,
Een artikel uit ‘BDO benchmark onderzoek ziekenhuizen 2018’ is reden om ons een aantal vragen
te stellen over de financiële situatie van ZGT. De PVV fractie maakt zich, zo schrijft u ons, zorgen
over de financiële staat van de Twentse Ziekenhuizen.
Voordat wij ingaan op uw vragen, achten wij het van belang u te wijzen op de formele positie van
het college ten opzichte van ZGT. De invloed van het college op het beleid van ZGT is gering. We
hebben geen formele positie waar het gaat om het beleid en de bedrijfsvoering van het ziekenhuis.
Wel kunnen we belangrijke stakeholders, waaronder de raad van bestuur van ZGT, 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.
Ook dit jaar hebben 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. Op 1 maart 2011 heeft u ingestemd met het verstrekken van deze lening. 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.
Hieronder treft u antwoorden aan op uw vragen over de financiële situatie van ZGT.
Vraag 1:
PVV Hengelo is tegen absurd hoge beloningen van zorgmanagers. Uit het BDO onderzoek
blijkt dat het gemiddelde salaris van het ziekenhuisbestuur in Nederland € 164.000 per jaar
bedraagt.
a) Klopt het dat de 2 aanwezige bestuursleden van het ZGT individueel ver boven dit
gemiddelde beloond worden?
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b) En indien ja, dienen zij er dan niet op gewezen te worden dat ten tijde van een financiële
crisis dit op geen enkele manier te verantwoorden is richting personeel en de patiënten?
c) Eind 2018 treedt er een bestuurslid af. Is dit besluit genomen om kosten te besparen?
Antwoorden op vragen onder 1:
a) De beloningen van de topfunctionarissen van het ZGT is openbare informatie, die in de
jaarstukken van ZGT wordt opgenomen. Zie jaarstukken ZGT op de volgende weblocatie:
https://www.zgt.nl/media/15646/jaardocument-2017.pdf, blz. 85.
b) Het is niet aan de gemeente om organisaties binnen haar gemeentegrenzen te wijzen op
het al dan niet voldoen aan regelgeving. De Wet Normering Topinkomens is duidelijk in de
bedragen die maximaal aan bestuurders betaald mogen worden en kent bepalingen hoe om
te gaan met overschrijdingen van de norm.
c) Het is juist dat de heer Ruikes eind dit jaar zijn functie neerlegt als voorzitter van de raad
van bestuur van ZGT. We zijn niet op de hoogte van de beweegredenen van dit besluit.

Vraag 2:
Hoge winsten door verzekeraars moeten worden aangepakt. Zorg wordt steeds meer een product
in plaats van een dienst, die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. Het huidige
beloningsysteem krijgt de verkeerde prikkels. Ziekenhuizen en specialisten krijgen nog altijd
grotendeels betaald op basis van het aantal verrichte behandelingen en hebben dus baat bij hoge
volumes. Daarbij zijn beloningen voor bepaalde specialisten exorbitant hoog. PVV Hengelo vindt
dat het huidige beloningssysteem bijdraagt aan kwalitatief minder goede zorg en tot hoge
zorgkosten leidt. PVV Hengelo vindt het onacceptabel dat zorgverzekeraars in volumes afrekenen,
de kwaliteit van de zorg en het personeel staat hierdoor onder druk. Daarbij zien we liever dat
specialisten in loondienst werken. Dit kan bijdragen aan lagere personele kosten en dus een
gezondere financiële boekhouding van het ZGT.
a) Is het B&W het ermee eens dat het huidige beloningssysteem door zorgverzekeraars niet
bijdraagt aan een gezonde situatie met betrekking tot de boekhouding en het personeel?
b) Indien ja bij punt 2a. Heeft u dit kenbaar gemaakt bij het NZA?
c) Bent u het ermee eens dat het goedkoper en transparanter is als specialisten in loondienst
gaan werken?
d) Vindt u het redelijk dat er een maximale vergoeding voor huur/inzet externen gehanteerd
moet worden om kosten te reduceren?
Antwoord op vragen onder 2:
U vraagt naar de mening van het college van B&W over onderwerpen, die buiten de bestuurlijke
verantwoordelijkheid van het college liggen. Wij antwoorden daarom niet op de subvragen onder
vraag 2 waarvoor dit geldt.
Vraag 3:
Het ZGT blijft 1 ziekenhuis met locaties in Almelo en Hengelo. Met het herstelplan ‘Toekomstgericht
en financieel gezond ZGT’ wordt ingezet op eerlijke prijzen voor de zorg, kostenreductie, een
slagvaardige organisatie en waarde gerichte zorg. Het streven is om in 2020 weer te kunnen
spreken van een financieel stabiele basis.
a) Betekent een ‘slagvaardige organisatie’ dat mogelijk aanwezige bureaucratie binnen de ZGT
wordt aangepakt?
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b) De vergrijzing en dus de zorgvraag neemt toe; kan het ZGT de stijgende vraag aan medio
2020?
c) Is er een plan om het huidige personeel te ontlasten en meer personeel aan te trekken?
d) Houdt B&W een vinger aan de pols omtrent de financiële situatie van het ZGT?
e) Kan het ZGT of een locatie hiervan failliet raken ondanks het herstelplan?
f) Indien ja bij punt 3e, wat doen B&W eraan om faillissement te voorkomen?
Antwoorden op vragen onder 3:
a) en b) De vragen over de veronderstelde bureaucratie (3a) en het kunnen voldoen aan de
zorgvraag op termijn (3b) kunnen wij niet beantwoorden.
c) In de contacten met het ZGT is ons meegedeeld, dat ZGT alle zeilen bijzet om aan
gekwalificeerd personeel te komen. In 2018 zijn vele personeelsleden aangenomen om de
tekorten in de bezetting te kunnen bestrijden. Dit heeft de aandacht van het bestuur.
d) B&W stelt zich periodiek uitvoerig op de hoogte van de financiële situatie van het ZGT. Dit
deed het college al permanent vanwege ons belang bij de verstrekte financiering aan ZGT
Vastgoed. Vanaf eind 2017 zijn we intensiever in gesprek met het bestuur en management
van het ZGT over de financiële situatie. Deze gesprekken zijn al ver voordat BDO met haar
onderzoek naar buiten trad gestart.
e) In principe kan een ziekenhuis, net als elke andere private partij, failliet gaan. Wij doen
geen uitspraak over een eventueel faillissement van ZGT in relatie tot haar financiële
situatie. Een locatie van een ziekenhuis kan niet failliet gaan als deze in juridische zin niet
afgescheiden is van de overige locaties. Op blz. 9 van het jaardocument 2017 vindt u de
juridische structuur van ZGT.
f)

Het college is in gesprek met het bestuur van ZGT, zowel over de zorgprestaties van ZGT
alsmede over de financiële gezondheid. Hierbij hebben we de belangen van onze inwoners
voor ogen en de effecten, die een eventueel uitblijven van financieel herstel zou kunnen
betekenen voor de financiële positie van de gemeente. Het verbeteren van de financiële
gezondheid van het ziekenhuis is een bestuursaangelegenheid. Wij hebben uit de
gesprekken de indruk dat het huidige bestuur en management zich fors inspannen om
zowel de zorgverlening als de financiën weer op orde te krijgen.

We blijven de ontwikkelingen bij ZGT nauwlettend volgen.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg
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