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Schriftelijke vragen aan het College van B&W zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het 
reglement van Orde van de Gemeenteraad van Leeuwarden 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onderwerp: Sluiting Ronald McDonald Huis Friesland in Leeuwarden  

Per vandaag (01 november 2018) sluit het Ronald McDonald Huis Friesland in Leeuwarden 
haar deuren. Volgens het kinderfonds zijn de aanvragen voor overnachtingen de afgelopen 
4 jaar gehalveerd en zal de aanvraag de komende jaren nog verder afnemen. 

De mogelijkheid om te overnachten in het Ronald McDonald Huis komt te vervallen. Het 
MCL biedt beperkte mogelijkheden voor rooming-in, één van de ouders kan op de 
kinderafdeling bij het kind slapen. Deze mogelijkheid is er nog niet voor couveuseafdeling. 
Er worden op dit moment twee slaapkamers gerealiseerd voor ouders die in de loop van de 
maand november 2018 af zijn. Het MCL beschikt over 5 familiekamers. In overleg kan hier 
gebruik van worden gemaakt, wanneer het MCL dit noodzakelijk acht dus.  

In de nabije omgeving zijn hotels waarbij een kortingsregeling is afgesproken, wanneer 
familie hier moet verblijven. Deze kortingsregeling houdt in dat er voor een enkele 
overnachting toch nog rond de €50,- per nacht betaald moet worden. 

In Nederland heeft elk ander centrumziekenhuis een Ronald McDonald Huis en voorziet de 
familieleden van zieke kinderen in dergelijke voorzieningen, zoals het langdurig kunnen 
blijven overnachten in het huis. Juist het langdurig overnachten en verblijven is een zeer 
noodzakelijke voorziening voor gezinnen, waarvan één kind in het ziekenhuis verblijft. 

Het Medisch Centrum Leeuwarden is een zeer belangrijke voorziening voor heel Friesland. 
De aanwezigheid van dit ziekenhuis is ook van groot belang voor de positie van de 
gemeente  Leeuwarden in de regio. 

Volgens een kadastrale wijziging is het Medisch Centrum Leeuwarden B.V. vanaf juni 2018 
al eigenaar van het pand. Deze B.V. is in 2016 opgericht.  

Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:  

1. MCL B.V. is sinds juni 2018 eigenaar van het pand waar het RonaldMcDonald Huis 
gevestigd was. Waar wordt het pand, na de sluiting, voor ingezet?  

2. Ziet de gemeente Leeuwarden het als haar verantwoordelijkheid en taak voor het 
instandhouden van een dergelijke voorziening, zoals het Ronald McDonald Huis 
bood voor alle mensen in Friesland en in het bijzonder voor de bewoners van de 4 
Friese Waddeneilanden?  

3. Ziet de gemeente Leeuwarden een voorziening als het Ronald McDonald Huis ook 
als een toegevoegde waarde voor het MCL? en dus voor de versterking van de 
positie van het ziekenhuis als centrumziekenhuis in de regio? 



4. Was de gemeente Leeuwarden al eerder op de hoogte van de plannen voor het 
beëindigen van het McDonald Huis?  

5. Zo ja, per wanneer en waarom is er hierover dan geen overleg gevoerd met de 
gemeentebesturen van de Waddeneilanden?  

6. Ziet de gemeente Leeuwarden voor zichzelf een voortrekkersrol weggelegd om, in 
samenwerking met de gemeentebesturen van de Friese Waddeneilanden en de 
directie van het MCL, een gelijkwaardige oplossing te creëren voor langdurig verblijf 
van gezinnen met een kind in het MCL, dan wel voor naasten van patiënten van de 
Friese Waddeneilanden? 

7. Zo nee, kan het College gemotiveerd uitleggen waarom niet? 
8. Welke rol zou het College van de gemeente Leeuwarden wel op zich willen en 

kunnen nemen, wanneer vraag 6 negatief beantwoord wordt? 


