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Groningen, 17 september 2020 
 
 

 
Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 
 

Betreft: Schriftelijke vragen crisis in de zorg  
 
Geachte voorzitter, 

Op 11 september vernamen wij via de media dat de wachtlijsten in de zorg in Groningen en de kop 

van Drenthe de komende jaren nog langer worden en het tekort aan personeel nijpender. De 

wachtlijsten in de ziekenhuizen en psychiatrische zorg zijn in het Noorden nu al langer dan elders en 

er is een toenemend tekort aan artsen, verpleegkundigen en verzorgenden.   

Twee dagen eerder, op 9 september, gaven de topmannen van het UMCG en de GGD in de media 

hun visie op wat er nodig is om het zorglandschap in Groningen gezond te houden: meer 

samenwerking en minder marktwerking.  

Het geschetste scenario van nog langere wachtlijsten en personeelstekorten is volgens onze fractie 

absoluut onwenselijk. Onze provincie probeert middels de Zorgkaart zicht te krijgen op het aanbod 

van (in)formele zorg en op die manier zicht te krijgen op zogenaamde ‘witte vlekken’. Wij zijn erg blij 

met dit initiatief, maar als we de geschetste scenario’s bezien vragen wij ons af of er wellicht nog een 

sterkere rol voor de provincie is weggelegd. 

Wij willen het college daarom de volgende vragen stellen: 

1. De Zorgkaart Groningen brengt inzicht in de te verwachten ontwikkelingen in de aanwezigheid 

en bereikbaarheid van de zorg in Groningen. Vindt het college dit initiatief volstaan of is men van 

mening dat er vanuit provinciaal beleid meer nodig en mogelijk is om het voorheen geschetste, 

negatieve scenario bij te sturen? Zo ja, op welke manier ziet het college dit voor zich? Zo nee, 

waarom niet? 

2. De topmannen van het UMCG pleiten voor meer samenwerking en minder marktwerking in de 

zorg in het Noorden. Wat is de visie van het college op deze oproep en ziet het college voor 

zichzelf een rol weggelegd om dit te faciliteren? Zo nee, waarom niet?  

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.  

Met vriendelijke groet,  

Stephanie Bennett (GroenLinks)  


