
¥ 
Verzoek agenda 

 

 

Kenmerk: AV18.00023 / Concernstaf 

 

 

Agenderen 

 

 

Onderwerp: Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Den Helder 

 

Te agenderen in: Regionale Raadscommissie Noordkop: 8 maart 2018; 17:00 – 21:00 uur 

 
 
 

Aanleiding:  Noordwest Ziekenhuisgroep is een ziekenhuisorganisatie met locaties in 

Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard, Limmen, Schagen en Texel. De locatie 

Den Helder is onmisbaar voor basis acute (geboorte)zorg. Voor een groot deel 

van de inwoners van de regio Kop van Noord-Holland is het alternatief niet 

binnen 45 minuten bereikbaar. In december 2017 is na constructief overleg 

tussen Noordwest en de zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis garantie 

ontstaan voor een extra bijdrage gedurende een langere termijn voor het 

beschikbaar hebben van medisch personeel  voor de spoedeisende hulp en de 

acute (geboorte)zorg in het ziekenhuis in Den Helder. De zorgverzekeraars 

hebben daarnaast uitgesproken achter het eerder voor Den Helder vastgestelde 

locatieprofiel te staan en erkennen ook de noodzaak van de bouwkundige 

aanpassing van de Helderse ziekenhuislocatie. Inmiddels kijkt de Noordwest 

Ziekenhuisgroep naar de toekomst. Naar de toekomst van de locatie Den Helder 

en de gezamenlijke opgaven in het Sociaal Domein. De Raad van Bestuur van 

de ziekenhuisgroep en Zorg Coöperatie VGZ informeren u graag over de 

mogelijkheden van verbouwing op de locatie Den Helder en verkennen daarbij 

mogelijkheden voor eventuele garantstelling voor een deel van de financiering 

van de investeringen. Daarnaast wordt een schets geboden op welke wijze deze 

verbouwing mogelijke faciliteiten biedt voor gezamenlijke opgaven in het Sociaal 

Domein.  

 

Doel van de  

bespreking:  Het informeren van de commissie in de regio Kop van Noord-Holland over de 

stand van zaken van de Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Den Helder en 

daarnaast over het perspectief van de Noordwest Ziekenhuisgroep en de Zorg 

Coöperatie VGZ op de diverse strategische opgaven in het Sociaal Domein, 

mogelijke samenwerkingsverbanden op regionaal niveau en de betrokkenheid 

van de verschillende organen, overleggen en raden hierin. De presentatie zal 

ongeveer 45 minuten in beslag nemen.  

  
 

Gewenste bijdrage van burgemeester en wethouders: geen. 

 

 

Bespreekstukken:  

  memo Noordwest Ziekenhuisgroep -  
Stand van zaken 2018   

 

 

 

Reden waarom dit onderwerp niet eerder op de bestuurlijke termijnkalender is gezet: 

Tot begin 2018 kon vanwege de discussie over de beschikbaarheidsgelden voor de locatie Den Helder lag 

het perspectief niet op de lange termijn. Dankzij de garanties op deze zorg en de inzet op het locatieprofiel 

voor Den Helder is het momentum om de toekomst en opgaven te delen en te bediscussiëren.  
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Noodzaak voor het agenderen van dit onderwerp in de gewenste vergadering: 

De locatie Den Helder van de Noordwest Ziekenhuisgroep is essentieel in het aanbod van zorg, daarnaast 

een belangrijke factor in de werkgelegenheid en bovendien ketenpartner voor de regio van de Kop van  

Noord-Holland in het Sociaal Domein. Het toekomstperspectief van de locatie en het perspectief op de 

opgaven in het Sociaal Domein zijn onderwerpen waarbij de commissie in een vroeg stadium betrokken 

dient te zijn, zodat zij grip en sturing kunnen hebben en de opgaven in het perspectief van de strategische  

positie van de regio kunnen plaatsen 

 

 

Consequenties als het onderwerp niet in de gewenste vergadering geagendeerd kan worden: 

Vertraging van de ontwikkelingen op de locatie Den Helder 

 

 

 

Den Helder, 15 februari 2018 

 

 

de burgemeester van Den Helder, 

 

Koen Schuiling 

 


