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Naam commissie 
 

Statencommissie Ruimte 

Onderwerp 
 

Stand van zaken MC IJsselmeerziekenhuizen 

Datum beeldvormende ronde 
 

9 januari 2019 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
(Geeft inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling in 
verleden of toezeggingen.)  
 

De provincie is in het verleden betrokken geweest 
bij vraagstukken rond het MC Zuiderzee/ 
IJsselmeerziekenhuizen. Toen is onder andere op 
verzoek van het ministerie van VWS een onderzoek 
uitgevoerd over de toekomstige verdeling van 
functies over locaties Lelystad en Emmeloord en is 
een achtergestelde lening verstrekt aan de MC 
ziekenhuizen. 
 
Vanwege de recente problematiek en het daarop 
volgende faillissement heeft de provincie diverse 
acties ondernomen. Dit vanuit de overweging van 
een betrokken overheid en het Flevolands belang 
bij voldoende, goede zorg voor de inwoners in het 
hele gebied. Formeel heeft de provincie geen rol in 
het regionale zorgbestel.  
 
Op 25 oktober is de motie aangenomen waarin 
Gedeputeerde Staten is verzocht om vanuit de 
acute situatie en toekomst van het ziekenhuis in de 
regio de continuïteit van zorg aan de orde te 
stellen en om de minister van VWS hierover op te 
roepen om die continuïteit nadrukkelijk te 
betrekken te in dit dossier. 
Via een mededeling is Provinciale staten 
geïnformeerd over de sindsdien ondernomen 
stappen (eDocs 2337454) en over de brief aan de 
minister (eDocs 2338024).    
 
In de bestuurlijk contacten met gemeenten,  
zorgaanbieders en patiëntenfederatie in Flevoland 
heeft de portefeuillehouder het belang benadrukt 
om een goede en zo compleet mogelijk zorg  te 
borgen voor alle inwoners van het werkgebied van 
de MC IJsselmeerziekenhuizen. De ambitie is om 
voor dit doel een Regiotafel Flevoland te 
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organiseren. Ter voorbereiding hierop is KPMG 
gevraagd om vraag & aanbod in kaart te brengen en 
toekomstscenario’s voor het zorglandschap op te 
stellen. Dit zal als basisinformatie voor het overleg 
aan de Regiotafel worden gebruikt.    
 
Op 11 december heeft VWS onze brief beantwoord 
(eDocs 2353600). Naar aanleiding daarvan is op 17 
en 19 december overleg geweest met VWS, 
betrokken gemeenten en provincie. 

Wat is de noodzaak voor een beeldvormende 
ronde? 
(Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde 
hebben t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een 
filmpje.) 

Bijpraten, informatie delen en beelden uitwisselen 
over vervolgtraject. 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
(Let op: Kan de beeldvorming hierdoor korter?)  
 

- Brief VWS d.d. 11 december over 
continuïteit van basiszorg en acute zorg in 
Flevoland (eDocs) 2353600 

- Offerte van KPMG inzake het formuleren 
van toekomstscenario’s zorglandschap 
Flevoland (eDocs 2355900) 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
(De beeldvormende ronde is vormvrij!) 
 

- Korte  presentatie 
- In gesprek met de commissieleden 

Hoeveel tijd is er nodig voor de beeldvormende 
ronde? 
(Let op: de beeldvormende ronde duurt maximaal 30 
minuten, tenzij anders is besproken.) 

30 minuten 

Wie verzorgt de beeldvormende ronde?  
(Namen) 
 

Klaas van der Wielen en Elsbeth Rademaker 

Is de betreffende Gedeputeerde bij de 
beeldvormende ronde aanwezig? 

Ja 

Wat moet de beeldvormende ronde opleveren? 
/Wat is het doel van de beeldvormende ronde? 
 

De commissie is op de hoogte van de laatste stand 
van zaken doorstart/ overname MC 
IJsselmeerziekenhuizen. 
De commissie is geïnformeerd over de te nemen 
stappen in het vervolgproces en heeft daarbij 
aandachtspunten kunnen aangeven.  

Wat is het vervolg van deze beeldvormende ronde? 
(Let op: Geef een zo smart mogelijke planning.) 
 

Commissie informeren over: 
a) Het huidige zorglandschap in Flevoland 

(fase 1 onderzoek KPMG: feiten en cijfers 
over vraag en aanbod) 

b) Toekomstscenario’s zorglandschap 
Flevoland (fase 2 onderzoek KPMG) 

 
Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

Brief VWS d.d. 11 december inzake continuïteit van basiszorg en acute zorg in Flevoland  

Offerte van KPMG inzake het formuleren van toekomstscenario’s voor het zorglandschap in 

Flevoland  

2353600 

2355900 

Ja 

Ja 

  


