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Motie 

raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 28 mei 2020 

Pandemiecentrum 

nd dat: 

er naar aanleiding van de corona-pandemie discussies gaande zijn over de noodzaak ons beter voor 
bereiden op vergelijkbare bedreigingen voor onze gezondheid en het klimaat 

erin dat verband wordt gekeken naar de wijze waarop een schaalbate capaciteit voor opnames en 
pslag van hulpmiddelen georganiseerd zou kunnen worden ook om in voorkomende gevallen de 
:gullere opnames en operaties niet te verstoren 

daarbij wordt gedacht aan versterking en uitbreiding van decentrale ziekenhuizen in combinatie met 
en centrale locatie met als bovengrens een snel beschikbare capaciteit van 2000 intensive care 
edden 

Groningen relatief gespaard is door een klaarblijkelijk gunstige omgeving van ruimte en rust 

het Ommelander Ziekenhuis en het UMCG een belangrijke rol hebben gespeeld in het landelijk 
erdeelsysteem 

Groningen ook een gunstig vestigingsklimaat heeft gezien de expertise en infrastructuur op het 
ebied van vakgebieden als biotechnologie en informatietechnologie 

Midden-Groningen gunstig gelegen is tussen beide genoemde ziekenhuizen en een goede spoor en 
Legverbinding heeft met de rest van Nederland (en Duitsland, waar in dit verband ook mee is samen 
ewerkt) en de ruimte heeft voor een "Nationaal Pandemie Centrum" 

Verzoekt het College: 

1. te onderzoeken of en eventueel te bevorderen dat Midden-Groningen een bijdrage kan leveren aan 
de totstandkoming van een robuuste organisatie van de virale/bacteriele gezondheidszorg 

2. Daarbij uiteraard samenwerking te zoeken met genoemde ziekenhuizen, RUG, relevante 
ondernemingen/organisaties, zustergemeenten en provincie 

3. Te onderzoeken of vanuit het NPG een bijdrage geleverd kan worden aan het benodigde 
startkapitaal 

gaat over tot de orde van de dag 

'n, 28 mei 2020 

de fract~s van GroenLinks, D6 en GemeenteBelan_ MG 

Henk Bos< G"l~r-Gerard F~enkefha / NPdrkus Plbeaer 



overgenomen 

De motie is aangenomen 

verworpen 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 mei 2020 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

'T 
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an Hoogendoorn Mieke Bouwman 

Voorzitter Griffier 

Motie: 
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 

Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


