Aan:

College van Burgemeesters en Wethouders,
Postbus 600,
6460 AP Kerkrade

Betreft: artikel 38-vragen "beddenhuis" ELV CenterCourt

Kerkrade, 13 februari 2017

Geacht College,
Het CDA Kerkrade heeft u op 11 januari 2017 verzocht het plan CenterCourt voor de
commissievergadering Grondgebied en Economische Zaken van februari 2017 te agenderen.
Op basis van dit verzoek heeft projectdirecteur R. Stijns op 26 januari 2017 middels een email de
raads- en commissieleden laten weten dat het projectvoorstel CenterCourt in april 2017 aan de
commissie zal worden voorgelegd. Een onderdeel van CenterCourt is ELV, het "EersteLijnsVerblijf
huisartsbedden”. Dit onderdeel ELV is eveneens in de recente commissievergadering B&S aan de
orde geweest bij de presentatie van Zuyderland.
Inmiddels bereiken ons berichten dat dit beddenhuis per juni wordt gesloten omdat de gemeente
Kerkrade, in tegenstelling tot Zuyderland en de Zorgverzekeraar, niet bereid is financieel bij te
dragen aan continuering van dit onderdeel.
Onderstaand vindt u dan ook onze artikel 38 vragen; wij vertrouwen op een spoedige
beantwoording uwerzijds.
1. Is het College het met ons eens dat het "beddenhuis" ELV van belang is voor de inwoners?
2. Is het juist dat de gemeente Kerkrade niet wenst bij te dragen aan continuering van het
"beddenhuis" ELV en zo ja waarom draagt gemeente Kerkrade niet bij?
3. Wij begrepen dat in de commissie B&S is aangegeven dat het beddenhuis "ELV"wellicht op
een andere locatie wordt gerealiseerd. Door een storing in de opnameweergave via de
gemeentelijke website hebben wij dat tot nu toe niet kunnen verifiëren. Kunt u aangeven
welke alternatieven voor het ELV worden geboden, op welke termijn en onder welke
condities?
4. Indien de opstart van de nieuwe ELV later is dan de sluiting van de huidige ELV in juni, is
er dan een voorziening voor de gebruikers ELV tijdens die tussenliggende periode?
In afwachting van uw spoedige reactie, verblijf ik namens de CDA fractie,
met vriendelijke groet,

Paul Dahlmans,
CDA Kerkrade
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