
1 9 FEB. 2016 / 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
Martinikerkhof 12 
9712 JG Groningen 

Groningen, 14 januari 2016 

Betreft: schriftelijke vragen van de SP aan Gedeputeerde Staten over de zorg in Noord-Oost 
Groningen. 

Geacht College, 

Na het besluit tot de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Scheemda lijkt het tot een definitieve 
sluiting te komen van het ziekenhuis in Delfzijl. Al enige tijd bestaan er plannen om het zo 
ontstane gat op te vullen met een zorginstelling die zogeheten 'l,5e-lijnszorg' aanbiedt. Reeds 
in 2012 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen met het verzoek om concrete 
voorstellen voor de invulling van deze 'l,5e-lijnszorg'. Hoewel er reeds enige tijd is 
vervlogen, bestaat er echter nog geen duidelijkheid over de toekomst van zorg in Noord-Oost 
Groningen. Goed toegankelijke gezondheidszorg voor alle Groningers is voor de SP van groot 
belang. Het streven naar bereikbare zorg voor alle Groningers (voor zover de beperkte rol en 
middelen van de Provincie dit ons toelaat) wordt ook in uw collegeprogranuna als speerpimt 
genoemd. Hieromtrent hebben wij voor u de komende vragen. 

1. Wanneer zal de huidige vestiging in Delfzijl naar verwachting definitief worden gesloten? 

2. Is er in de toekomst nog een plaats voor poliklinische behandelingen in Delfzijl? Zo ja, 
welke poliklinieken zullen blijven,tot wanneer en welke maatregelen moeten hiervoor 
getroffen worden? Zo nee, waarom niet? 

3. Is er in de toekomst nog een plaats voor klinische behandelingen (behandeling met 
opname) in Delfzijl? Zo ja, voor welke afdelingen en met hoeveel bedden, tot wanneer en 
welke maatregelen moeten hiervoor getroffen worden? Zo nee, waarom niet? 

4. Is er in de toekomst nog een plaats voor operatieve (dag)behandelingen in Delfzijl? Zo nee, 
waarom niet? 

5. Door wie zal de zogeheten "l,5e-lijnszorg" in Delfzijl worden uitgevoerd en vanaf 
wanneer? Wat zal dit precies inhouden? 

6. Wat zal op de korte (voor opening locatie Scheemda) en de lange (na opening locatie 
Scheemda) termijn vanuit de regio Noord-Oost Groningen de dichtstbijzijnde voorziening zijn 
voor verloskunde, spoedeisende hulp, huisartsspoedzorg, en specialistische gynaecologische, 
neurologische, urologische, algemeen internistische, algemeen chirurgische, 
kindergeneeskundige en keel-/neus-/oordiagnostiek en -behandeling? 

7. Wat zijn de concrete maatregelen die getroffen worden, om zorg waarvoor mensen uit de 
regio Noord-Oost Groningen naar een ziekenhuis elders moeten gaan, bereikbaar te houden? 



8. Zijn er regio's die zonder het Delfzicht-ziekenhuis boven de 45-minutennorm voor 
ambulance-aanrijdtijd zijn komen te zitten? Zo ja, welke concrete maatregelen zouden 
biervoor kuimen worden getroffen? 

9. Hoe worden inwoners concreet betrokken in de besluitvorming rondom de zorg in Noord-
Oost Groningen 

Cbristiaan Serbanescu-Kele 
Statenfractie SP 


