
 
 
 
Aan de griffier van de gemeenteraad Roermond, 
Postbus 900, 
6040 AX Roermond. 
 
 
Roermond, 30 september 2013. 
 
Betreft: Schriftelijke vragen  artikel 43 Reglement van Orde. 
 
Hierbij verzoeken wij u deze schriftelijke vragen door te leiden naar het college van B&W. 
 
In het weekend werd in diverse media aandacht besteedt aan de  z.g. wachtlijsten die bestaan 
bij ziekenhuizen voor bezoeken van patiënten aan specialisten. 
Uit de berichten kwam een zorgelijk beeld naar voren van soms wel ontzettend lange 
wachttijden. Daarbij is het opvallend dat met name ziektebeelden die veelvuldig voorkomen 
bij senioren, de wachttijden “hoog scoren”. 
Het Laurentius ziekenhuis in onze eigen gemeente Roermond scoort als het gaat om 
reumatologie zelfs het slechts van alle onderzochte ziekenhuizen. 
Het was bekend en er werd ook door uw college verslag van gedaan, dat er regelmatig overleg 
was tussen de raad van bestuur van het ziekenhuis en het college. 
 
Dat brengt ons tot de volgende vragen: 
 
1: Vindt het overleg tussen de raad van bestuur van het Laurentius ziekenhuis en het college 
nog regelmatig plaats; 
 
2: Komt in dit overleg het fenomeen van wachtlijsten voor bezoeken aan specialisten ook aan 
de orde; 
 
3: Is het college voornemens met hetgeen nu bekend is gemaakt het onderwerp wachtlijsten 
wel aan de orde te stellen; 
 
4: Is het college met de L.V.R. van mening dat waar de raad van bestuur van het Laurentius 
ziekenhuis ook met regelmaat een beroep doet op het gemeentebestuur van Roermond om 
zich daar waar mogelijk in te spannen om het Laurentius ziekenhuis  tot een volwaardig 
ziekenhuis te behouden er door het college ook een beroep op de raad van bestuur van het 
Laurentius ziekenhuis gedaan mag en moet worden om wachtlijsten zoals eerder vernoemd zo 
veel als mogelijk tegen te gaan, respectievelijk te voorkomen. 
 
Met grote belangstelling zien wij de beantwoording van deze vragen tegemoet. 
 
Groet. 
 
Jan Puper en Tom Dohmen 
Raadsleden Liberale Volkspartij Roermond 


