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MOTIE TOEKOMST BRAVIS ZIEKENHUIZEN a c^o^cA..

De gemeenteraad van Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 13 november 2018 inzake RVB 18-0070: 
Begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2022,

Overwegende dat:

Het Bravis-ziekenhuis in Bergen op Zoom een verzorgingsgebied van ± 100.000 inwoners kent;
Er recentelijk veel is geïnvesteerd in verbetering en vernieuwing van beide vestigingen, o.a. door de 
vestiging van natologie in Bergen op Zoom en oncologie in Roosendaal; centrale huisvesting op een 
dergelijk korte termijn kan daarmee worden beschouwd als een desinvestering van de investeringen van 
de afgelopen járen, met bijbehorende afschrijvingslasten;
Er reeds duidelijke afspraken zin gemaakt over reailocatie van specialismen (zie hierboven);
De gemeente Bergen op Zoom eveneens heeft geïnvesteerd in de omgeving van het Bravis-ziekenhuis, 
met name op het gebied van bereikbaarheid;
De vervroeging van samenvoeging van beide ziekenhuizen nooit eerder een uitgangspunt is geweest; 
Het samenvoegen van vestigingen van beide ziekenhuizen, zonder goede randvoorwaarden vooraf, 
onherroepelijk leidt tot langere aanrijtijden; dit is met name voor oudere en minder valide patiënten 
bezwaarlijk maar ook de afstand tot bijv.de gemeente Tholemzal in alle gevallen langer worden;
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Verzoekt het college van B&W:

0p-korte4ermÿHn overleg te treden met de gemeentebesturen van de omliggende gemeenten met als 
doel: een gezamenlijk standpunt formuleren over de voorgenomen plannen van de directie van Bravis. 
Als uitgangspunten daarbij te hanteren:
» het behoud van essentiële en bereikbare zorg in de nabijheid van de inwoners van de betrokken 

gemeenten;
» zoveel als mogelijk vast te houden aan eerder gemaakte afspraken omtrent de fasering betreffende 

fusering van beide ziekenhuizen;
» het belang van recent gepleegde investeringen in de ziekenhuizen te benadrukken;

Verzoekt de griffie:

Deze motie ter kennis te brengen van de colleges van B&W en de gemeenteraden van de gemeenten in 
de regio;

En gaat over tot de orde van de dag.

Bergen op Zoom, 13 november 2018 
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RAAD: 13 november 2018

VOORSTEL: Motie 25 Toekomst Bravis ziekenhuizen bij RVB18-0070

Fractie Raadszetels aanwezig Fractie VOOR TEGEN

GBWP 9 8 GBWP

VVD 4 4 WD

Lijst Linssen 4 2 Lijst Linssen v'

CDA 3 3 CDA

D’66 3 3 D’66 v'

BSD 2 1 BSD .z

GroenLinks 2 2 GroenLinks •Z

PvdA 2 2 PvdA

SP 1 1 SP n/

Steunpunt
BoZ 1 0 steunpunt

BoZ

Fractie PUNT 1 1 Fractie PUNT «z

Samen0164 1 1 Samen0164 ■z

aantal 33 28 RESULTAAT: 28 0

meerderheid 17 15 aangenomen


