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Vragen van de statenleden Corina van der Vliet en Niek Joosse (Partij van de Arbeid) ingevolge artikel 44 re-
glement van orde

 
AANHANGSEL 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2020 nummer 46. 

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake (ziekenhuis)zorg in 
Zeeland: 

 Vragen aan gedeputeerde staten  Antwoorden van gedeputeerde staten 

 (ingekomen 20 januari 2020   

1.  Is het college het met de PvdA eens 
dat gezondheid meer is dan de afwe-
zigheid van ziekte? Dat het bij ge-
zondheid gaat om het grotere geheel: 
gezonde voeding, lichaamsbewe-
ging, zingeving, bestrijden van een-
zaamheid, voorkomen van armoede 
en het hebben van een sociaal net-
werk? 

1.  Ja. Het hangt af van de definiëring van 
het begrip gezondheid. Werd dit vroeger 
vooral gekoppeld aan lichamelijke of 
geestelijke gezondheid, tegenwoordig 
wordt dit doorgaans als veelomvattender 
beschouwd, met dien verstande dat al 
de in de vraag benoemde aspecten 
eveneens tot dat begrip gerekend wor-
den. 
 

2.  Hoe ziet het college van Gedepu-
teerde Staten zijn rol en verantwoor-
delijkheid als het gaat om de 
toekomstbestendigheid van de ge-
zondheidszorg in Zeeland? 

2.  Een goede  en toekomstbestendige 
zorginfrastructuur is van wezenlijk be-
lang voor de leefbaarheid in Zeeland. 
Hoewel wij in het kader van het wettelijk 
stelsel geen formele taak of verantwoor-
delijkheid hebben waar het gaat om in-
standhouding van zorgvoorzieningen, 
zien wij het met name als onze rol par-
tijen zo nodig te faciliteren, samen te 
roepen, desgevraagd overleg te initiëren 
en als pleitbezorger te fungeren bij de 
landelijke overheid, c.q. adviesorganen. 
 

3.  Kan het college nader toelichten wat 
wordt bedoeld met het ondersteunen 
van de zorgsector via de 
instrumenten die voortvloeien uit de 
provinciale kerntaken? 

3.  Adequate zorgvoorzieningen beschou-
wen wij als een belangrijke randvoor-
waarde om te wonen, te werken, te in-
vesteren en te recreëren in de provincie. 
Door bij bepaalde vraagstukken waar-
binnen wij een nadrukkelijke rol hebben 
-zoals bereikbaarheid en mobiliteit, wo-
nen, arbeidsmarkt en de huisvesting van 
arbeidsmigranten- specifiek aandacht te 
besteden aan de zorg, ondersteunen we 
de zorgsector ook vanuit die inzet.   
 

4.  Is het college van Gedeputeerde Sta-
ten bereid het initiatief te nemen en 
de regie te pakken om te komen tot 
een toekomstbestendige zorgvisie 
voor Zeeland? Zo ja, binnen welke 
termijn. Zo nee, waarom niet? 
 

4.  Zie ons antwoord op vraag 5. 
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5.  Is het college van Gedeputeerde Sta-
ten het met de PvdA eens dat een 
zorgvisie in gezamenlijk opgesteld 
dient te worden. Niet alleen met zorg-
aanbieders en -verzekeraars, maar 
(juist) ook met consumenten, patiën-
tenorganisaties, hulpverleners en an-
dere partijen zoals woningcorpora-
ties? 

5.  De laatste visie op zorg betreft het rap-
port van de commissie “Toekomstige 
zorg Zeeland” (commissie Slenter juli 
2015), voortkomend uit de in opdracht 
van het toenmalige college van GS op-
gestelde verkenning “Grenzen slechten” 
(januari 2015).  De uitgangspunten in 
deze visie zijn voor een groot deel nog 
leidend, zij het dat ontwikkelingen soms 
anders lopen dan in een dergelijke visie 
worden neergelegd. Momenteel is de 
Zeeuwse Coalitie -een samenwerkings-
verband van de 4 grootste Zeeuwse 
zorgpartijen, gemeenten, huisartsen, en 
Zorgverzekeraar CZ waar wij binnenkort 
ook tot toe zullen treden- aan de slag 
om gezamenlijk een aantal thema’s te 
duiden en te bezien hoe hier in de toe-
komst mee omgegaan dient te worden. 
Desgevraagd zullen wij vanuit onze be-
trokkenheid daarbij invulling geven aan 
onze rol, zoals geschetst onder ant-
woord 3.  
Tot nog toe hebben ons geen geluiden 
over de behoefte van een toekomstvisie 
vanuit het veld bereikt. Zo de brede roep 
daar om wordt gehoord zijn wij bereid 
hier onze bijdrage aan te verlenen. 
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MIDDELBURG, 18 februari 2020 
 
Gedeputeerde Staten, 
 
Drs. J.M.M. Polman 
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