Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 25 APRIL 2022
Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter.
Luc Dupont, burgemeester.
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester,
Wim Vandevelde, schepenen.
Yves Deworm, Pol Kerckhove, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen Haelters, Jean-Pierre
Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Faiza El Ghouch, Eva Lamon, Rossana
Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo Cornelus, Leonard Verstichel, Lech Schelfout, Youssef
Elidrissi, Dominique Opsomer, Philippe Vallez, Safia Marzouki, raadsleden.
Julien Vandenhoucke, algemeen directeur
Verontschuldigd: Gunther Deriemaker, Guillaume Devos, raadsleden

Motie voorgedragen door de fractieleiders van alle politieke partijen betreffende
de toekomst van de materniteit in Ronse.
Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41 over de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
Relevante documenten
Mailbericht van 11 april 2022 van de heer David Vandekerkhove, raadslid van de N-VAfractie, houdende de vraag om de motie inzake de toekomst van de materniteit in Ronse die
onderschreven wordt door alle fractieleiders, op de agenda van de gemeenteraad van 25
april 2022 te plaatsen.
Feiten/context/motivering
De materniteit in Ronse staat bekend en wordt geprezen om haar persoonlijke en warme
aanpak. Een materniteit waar moeder en kind centraal staan en niet zomaar een nummer
zijn. Het AZ Glorieux is een eerste pijler binnen de koepelorganisatie vzw Werken Glorieux.
Naast ziekenzorg telt de vzw nog twee andere pijlers: ‘kind- en jeugdzorg’ en ‘ouderenzorg’.
Samen zorgen de drie pijlers voor het hele levenstraject van de mens, van geboorte tot
overlijden.
Uit de studie van het federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) blijkt dat
geadviseerd wordt om 17 “kleinere” materniteiten in ons land definitief te sluiten, waaronder
ook de materniteit van het AZ Glorieux in Ronse.
In het onderzoek van het KCE wordt echter vooral rekening gehouden met de kwantiteit.
Materniteiten waar jaarlijks minder dan 557 bevallingen worden uitgevoerd, zouden fors
duurder zijn dan ziekenhuizen met meer geboortes. De kwaliteit en klanttevredenheid over
de materniteiten worden niet in rekening gebracht, terwijl dit net het sterke punt is van de
afdeling in Ronse. Zogenaamde kostenefficiëntie lijkt te primeren.
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Het AZ Glorieux is niet blind voor schaalvergroting en efficiëntieverhoging in het
veranderende ziekenhuislandschap. Daarom sloot het AZ Glorieux reeds verschillende
regionale samenwerkingsverbanden af. Ook trad het AZ Glorieux toe tot het E17Ziekenhuisnetwerk, met als doel het optimaliseren van kwaliteit en efficiëntie op het vlak van
patiëntenzorg, opleiding, wetenschappelijk onderzoek en administratief-logistieke processen.
Bovendien dreigen heel wat jobs verloren te gaan en worden bezoeken voor ouders en
familie ernstig bemoeilijkt. In een stad van ruim 26.693 inwoners, waaronder veel jonge
gezinnen, is het behoud van een kwaliteitsvolle materniteit van wezenlijk belang.
Bovendien leven heel wat Ronsenaars in armoede en beschikken zij niet over de
mogelijkheid om verre verplaatsingen te maken … de dichtstbijzijnde materniteiten zullen
zich snel op 30 minuten rijden bevinden en niet iedereen heeft de luxe en de mogelijkheden
om met de taxi te gaan.
Voordracht
Op voorstel van alle fractieleiders, met name : Koen Haelters, David Vandekerkhove, Patrice
Dutranoit, Tom Deputter en Lech Schelfout.
Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
De gemeenteraad van Ronse richt een gemeenschappelijk schrijven aan de federaal
minister van Volksgezondheid, waarin de minister wordt gevraagd om :
1° een bevalling als een basiszorg te beschouwen die dicht bij de burgers moet worden
georganiseerd
2° de materniteit in Ronse te vrijwaren van een sluiting en de plannen daaromtrent terug
te schroeven
3° de studie van het KCE (federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) als
‘achterhaald’ en dus geen goede basis voor de geplande hervormingen te
beschouwen, omdat de cijfers dateren van 2016 en het een aantal manifeste
tekortkomingen bevat
4° bij een toekomstige analyse niet enkel rekening te houden met het aantal bevallingen
en een veilige tijdslimiet om een materniteit met de wagen te bereiken, maar ook met
de nabijheid van basiszorg, de kwaliteit van de zorg, de patiënttevredenheid en de
betaalbaarheid per bevalling voor de patiënt
5° de ziekenhuisnetwerken optimaal te betrekken bij een efficiëntie- en
rationaliseringsoefening.
Artikel 2:
Dit besluit wordt bekendgemaakt via de besluitenlijst van de gemeenteraad op de website
van de stad. De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de
bekendmaking (artikel 285 § 1, 1° en § 3, artikel 287 en artikel 330 van het decreet over het
Lokaal Bestuur van 22 december 2017).
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