
SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 41 Reglement van Orde

Gericht aan GS College van Gedeputeerde Staten

Inleidende toelichting Per 1 november 2018 sloot het Ronald McDonald Huis Friesland, 
naast het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), de deuren. 
Volgens berichten zijn de aanvragen voor overnachtingen de 
afgelopen vier jaar gehalveerd en zal de vraag de komende jaren 
verder afnemen. De mogelijkheid om te overnachten in het Ronald 
McDonald Huis komt daarmee te vervallen.  

Voor de families van zieke kinderen in Fryslân en in het bijzonder 
die van de vier Waddeneilanden is langdurig overnachten in het 
Ronald McDonald Huis een prettige en noodzakelijke voorziening. 
Met uitzondering van Leeuwarden heeft straks elke 
centrumziekenhuis in Nederland een Ronald McDonald Huis.  

Het Medisch Centrum Leeuwarden is een zeer belangrijke 
voorziening voor heel Fryslân. Het MCL biedt echter slechts 
beperkte mogelijkheden voor rooming-in, één van de ouders kan 
op de kinderafdeling bij het kind slapen. Deze mogelijkheid is er 
zelfs nog niet voor couveuseafdeling. Verder beschikt het MCL 
over een beperkt aantal familiekamers, in totaal vijf stuks. Het MCL 
bepaald of het gebruik hiervan noodzakelijk is. 

Ook een kortingsregeling voor hotels in Leeuwarden biedt niet 
altijd een uitkomst. Deze kortingsregeling houdt in dat er rond de 
vijftig euro per nacht betaald moet worden voor een enkele 
overnachting. Voor langdurig verblijf is dit geen oplossing. 

Over deze situatie stellen wij de volgende vragen:

Vragen 1. Bent u het met ons eens dat een voorziening als het 
Ronald McDonald Huis van grote toegevoegde waarde is 
en de positie van het MCL als centrumziekenhuis in onze 
provincie versterkt? Zo nee, waarom niet? 

2. Wat kan de provincie Fryslân doen om het Ronald 
McDonald Huis of een soortgelijke, gelijkwaardige 
voorziening in stand te houden? 

3. Was de provincie Fryslân op de hoogte van de plannen 
voor het beëindigen van het Ronald McDonald Huis in 
Leeuwarden? Zo ja, is er overleg geweest met de Friese 
gemeentebesturen, in het bijzonder die van Leeuwarden en 
de Waddeneilanden? 

4. Is het mogelijk dat de provincie Fryslân een (aanvullende) 
financiële regeling treft voor overnachtingen, in het 
bijzonder voor de families van zieke kinderen van de 
Waddeneilanden? Zo ja, op welke termijn kan dit 
gerealiseerd worden? Zo nee, waarom niet?
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