
 

 
DE TREANT- ZIEKENHUIS-SOAP
(OF: TREANT-TRAMMELANT)

De perikelen rond de 
Treant-Zorggroep, en 
daarmee rond ons 
ziekenhuis Bethesda, 
duren nog altijd voort. 
Het is eigenlijk te triest 

voor woorden, als je er bij stil staat wat er, vooral in 
bestuurlijke zin, allemaal is voorgevallen.
opeenvolgende incidenten zou ik met gemak wel
Tomaoties kunnen vullen. Alleen al het feit dat er in 
korte tijd zoveel verschillende bestuursvoorzitters 
waren, geeft te denken. En bij het ontslag van de 
laatste heeft het “Scheidgerecht voor de Zorg” in 
het vonnis 
aangegeven dat er 
onzorgvuldig is 
gehandeld en dat 
er sprake is van 
wanbestuur.  
De lokale SP-
afdelingen (in 
Hoogeveen, maar ook in Emmen en Stadskanaal) 
zijn er klaar mee. Wij maken ons zorgen e
behoud van volwaardige zorg, op alle 3 de 
locaties, en een degelijk, goed en betrokken 
bestuur. Om die reden organiseerden we een 
kaarten-actie, met de volgende oproep aan de 
minister:  
 
Geachte Minister van Volksgezondheid,
 
Ik maak mij zorgen over de ziekenhuiszorg in onze 
regio. Het is hoog tijd dat er ingegrepen wordt. De 
fusie van de streekziekenhuizen Refaja,
en Bethesda is totaal mislukt.  
Het bestuur is instabiel en de vertrekpremies en 
afkoopsommen zijn belachelijk hoog. 
Wij roepen u op maatregelen te nemen zodat de 
Treant-zorggroep weer goed wordt bestuurd. 
Het is voor het personeel en de patiënten van 
groot belang dat er in alle drie de 
streekziekenhuizen volwaardige en toegankelijke 
zorg blijft bestaan. 
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Wij roepen u op maatregelen te nemen zodat de 
zorggroep weer goed wordt bestuurd.  

Het is voor het personeel en de patiënten van 
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Ondanks het slechte weer wisten velen de weg naar 
de SP-kraam in de Hoofdstraat te vinden en konden 
we heel veel ondertekende kaarten in ontvangst 
nemen. Ook in Emmen en Stadskan
met deze actie aan de slag en we hopen 
(nieuwe?) minister van Volksgezondheid een grote 
berg kaarten aan te kunnen bieden.

 
VACATURES IN HET 
AFDLINGSBESTUUR

 

 Een tijdje geleden al heb ik in 
bestuur en kerngroep al 
aangekondigd dat ik uiterlijk in 
het voorjaar van 2018 (en zoveel 
eerder als mogelijk is) mijn 
functie als voorzitter 
neerleggen. In combinatie met 

mijn bijna volle baan en privé
mijn beleving niet goed genoeg functioneren als 
voorzitter. Ik ben het afgelopen jaar 
dit besluit toegegroeid. We moeten dus op zoek naar 
een nieuwe voorzitter.  
Daarnaast komt ook de functie van penningmeester 
vrij. De huidige penningmester, Roel Akkerman, zal 
om gezondheidsredenen zijn functie neerleggen. 
Ik realiseer me dat de 
kans vrij klein is dat we 
via het Tomaotie nieuwe 
bestuursleden zullen 
vinden, maar wie weet, 
is dit voor jou dé kans 
om actief te worden in 
de lokale afdeling, als lid van het bestuur. 
Als je mogelijk interesse hebt, l
en ik vertel je graag wat er zoal bij een dergelijke 
bestuursfunctie komt kijken. 
Het is echt wel wat werk, maar het is ook absoluut 
leuk en leerzaam, zeker vanwege de contacten 
binnen en buiten de eigen afdeling. En…. Zoals altijd 
zorgt de SP voor een deugdelijke scholing van 
nieuwe bestuursleden. 
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RAADSPRAAT  door Jutta v.d. Oord 

Na het zomer reces zijn 
we in de raad inmiddels 
weer “rustig” opgestart. 
Dat betekent 
hoofdzakelijk dat we 
geïnformeerd zijn over 
lopende zaken zoals de 

nota volksgezondheid “Op uw gezondheid
over gezonde scholen en preventievoorlichting
tijdens de zwangerschap e.d.) en verder 
nodige bestemmingsplan-wijzigingen. 
Tijdens de zomer zijn we echter ook aan de sl
gegaan met de besteding van de zogenaamde 
“Klijnsma-gelden”, voor Hoogeveen een bedrag 
van € 298.000,-, wat dit jaar besteed moet worden 
aan de bestrijding van armoede. 
Er kwamen verder ook opnieuw de nodige 
verontrustende berichten rond Treant naar buiten. 
Met name het voortduren van de bestuurlijke 
onrust baart onze fractie veel zorgen. 
De voorzitter van de Raad van Toezicht, Bas 
Eenhoorn, wiens termijn in 2018 zou aflopen, 
stapte per direct op. Voormalig bestuurslid Bruins 
werd voor het Scheidsgerecht in het gelijk gesteld 
dat zijn ontslag onterecht zou zijn. Treant moest 
daarom maar liefst € 400.000,- ontslagvergoeding
uitkeren. En ondertussen staan er 2 artsen op het 
punt om aan de Raad van Bestuur te worden 
toegevoegd. 
Kortom, het was logisch dat onze 
vertegenwoordiger in de 2e Kamer, vragen aan 
minister Schippers stelde omtrent de gang van 
zaken en haar opriep in te grijpen. 
Verder dan deze kwestie “monitoren” wil Schippers 
echter niet gaan, reden waarom onze afdeling 
heeft besloten haar te gaan overladen
waarin Hoogeveners haar alsnog proberen te 
bewegen om Treant onder curatele te laten stellen. 
Bethesda verdient het gewoon dat wij blijven 
vechten voor het behoud van het goede ziekenhuis 
wat het altijd is geweest! 
 
 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Er wordt achter de 
schermen hard gewerkt 
aan de voorbereidingen 
voor de verkiezingen. 
We hebben immers een 
kandidatenlijst nodig én 
een verkiezingsprogramma. Inmiddels is het 
concept daarvan klaar. Leden van fractie en 
bestuur schaven er nog verder aan en het is de 
bedoeling dat er in november een ALV wordt 
georganiseerd, waar de leden zich over ons 
programma kunnen uitspreken. Dan wo
kandidatenlijst vastgesteld.  
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Er zijn ondertussen al heel wat gesprekken geweest 
met leden, die een plekje op de lijst zullen krijgen. 
Woon je in Hoogeveen en heb je interesse om op de 
lijst te komen? Meld je dan aan! 
je dan echt niet direct in de Raad hoeft te komen 
(tenzij je heel veel voorkeurstemmen verzamelt), 
maar dat we ook op plek 10
hebben. Leden met een eigen achterban , die 
daarmee misschien stemmen voor de SP kunnen 
opleveren. 
 
En dan: je hebt vast gelezen over afdelingen die “niet 
mee mogen doen” aan de verkiezingen, omdat ze te 
weinig zichtbaar waren op straat. 
praktijk behoorlijk wat genuanceerder dan de media 
ons willen laten geloven. Het besluit om af te zien 
van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen is 
bijna altijd in goed overleg genomen. 
Wij hebben in Hoogeveen 
gekregen, maar onze zichtbaarheid op straat kan 
best een impuls gebruiken. Heb je zin om mee te 
doen met acties in de wijken, om da
wat dichten bij de mensen te brengen? In de Tribune 
van deze maand zie je tal van voorbeelden van wat 
we MET ELKAAR kunnen doen. En kunnen 
bereiken. Doe eens gek en doe eens mee! Misschien 
moet je even een drempel over, maar wet kunnen we
MET ELKAAR het verschil maken, ook buiten de 
Raad.  
 

WE GAAN BEGINNEN !
CURSUS  “HEEL DE MENS”
Het is geregeld: de cursus rond het 
beginselprogramma “Heel de Mens” gaat van start, 
op 18 oktober en wordt verzorgd door Xander Topma
uit Meppel. Er zijn al veel belangstellenden, maar er 
kunnen nog meer deelnemers bij: geef je op
voorkeur  per mail) bij Ineke Bekkering, 
ineke.bekkering.sp@gmail.com
 

 
AGENDA 
9 oktober Overleg met Alescon
12 oktober Fractie-overleg in het gementehuis
18 oktober Cursus “Heel de Mens” 

Zuidwoldigerweg 32 , Hoogeveen 
 20.00 uur 
30 oktober Regio-overleg, Beilen
1 november Bestuursvergadering
 
 
Met strijdbare groet! 
 
 
Ineke Bekkering, voorzitter SP
Hoogeveen   
Tel.: 06-12923465   
mail:  ineke.bekkering.sp@gmail.com
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