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Wijzigingsvoorstel 5         

      

 
 
constaterende dat: 

• de zorg onder druk staat; 

• de sector personeelstekorten kent; 

• er nu al inwoners zijn die (te lang) moeten wachten op zorg; 

• door de groei van het aantal inwoners en de demografische opbouw van de regio de vraag 
naar zorg alleen maar toeneemt. 

 
overwegende dat:  

• we oog moeten hebben voor de kwetsbare inwoners in onze samenleving; 

• zorg beschikbaar moet zijn en blijven voor alle inwoners; 

• veel zorgaanbieders, zoals onder meer huisartsen, psychologen, fysiotherapeuten, ect., zelf 
bepalen waar zij zich vestigen; 

• de gemeenten in het stedelijk gebied al op diverse terreinen van zorg met elkaar 
(sub)regionaal samenwerken en we gekeken hebben waar de samenwerking binnen SGE een 
meerwaarde zou kunnen hebben op het zorglandschap; 

• we het essentieel vinden dat bij het maken van integrale keuzes ook aandacht is voor 
zorgvoorzieningen en dat hiervoor in plannen ruimte gereserveerd wordt, zodat het voor 
zorgaanbieders aantrekkelijker en eenvoudiger wordt om zich in het stedelijk gebied te 
vestigen. 
 

en verzoekt het Bestuurlijk Platform de volgende wijziging van de samenwerkingsagenda door te 

voeren:  

In hoofdstuk 7 – Uitwerking thema ruimte is in paragraaf 5 aangegeven dat we .. Reactief en 
proactief zorgen dat we de dialoog over het maken van integrale keuzes gevoerd worden. 
Ook zorg en zorgvoorzieningen moet onderdeel zijn van deze dialoog, zodat hiervoor 
aandacht is bij het maken van de integrale afwegingen. 
Gelet op voorgaande verzoeken wij om in paragraaf 2 van hoofdstuk 7 ook de opgave zorg op 

te nemen expliciet te benoemen. 
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Deze suggestie werd in regioconferentie van 30 november 2022   

aangenomen / verworpen  met  ____  stemmen vóór en  ____  stemmen tegen. 
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