
 

 

 

 

Schriftelijke vragen conform artikel 32 Reglement van Orde: 

Brandbrief hartchirurgie 

Meppel, 23 februari 2022 

 

Geacht college, 

Eind december 2021 ontving de Tweede Kamer een besluit over de toekomstige organisatie van zorg 

voor patiënten met een aangeboren hartafwijking. Deze specifieke zorg wordt in dat besluit 

weggehaald bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en geconcentreerd in Rotterdam 

en Utrecht. 

Daaropvolgend hebben alle Drentse gemeenten behalve Meppel een brandbrief geschreven aan 

minister Kuipers, minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Zij maken zich zorgen over de 

toegankelijkheid van zorg voor inwoners van Drenthe en Noord-Nederland en stellen dat met het 

verdwijnen van deze zorg ook kennis en andere vormen van zorg zullen verdwijnen uit Noord-

Nederland. 

Indieners zijn zich er van bewust dat afdoening van een dergelijk verzoek een collegebevoegdheid is. 

Maar aangezien de gemeente Meppel als enige Drentse gemeente deze brandbrief niet heeft 

ondertekend, en het gaat om een heikele kwestie met veel impact op de samenleving, hebben de 

indieners de volgende vragen aan het college: 

1. Waarom heeft de gemeente Meppel niet samen met de andere Drentse gemeenten een 

vuist richting Den Haag gemaakt door de brandbrief te ondertekenen?  

2. Waarom heeft het college de gemeenteraad niet betrokken bij een eventuele ondertekening 

van de brandbrief, terwijl zij weet dat dit een heikel punt is dat erg leeft in de samenleving en 

politiek? 

3. Waarom heeft het college de gemeenteraad op geen enkele manier geïnformeerd over de 

afhandeling van het verzoek tot ondertekening? 

4. Hoe en wanneer is het college tot dit besluit gekomen om de brandbrief niet te 

ondertekenen? 

5. Is het college bereid om alsnog een verklaring op te stellen dat zij de inhoud van de 

brandbrief ondersteunt? Zo ja, wanneer en op wat voor manier wordt dit kenbaar gemaakt. 

Zo nee, waarom niet? 
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