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Tusschen ondergeteekenden, Burgemeester der gemeente Breda, 
Chaam, Geertruidenberg, .Princenhage, Terheijden^- Teteringen, Waspik, 
Zevenbergen, Pijnaart c,a,, Dinteloord, Werkendam, de Werken en Sleeu— 
wi^k, Ginneken, Zundert, Euephen en Rijsbergen, als zoodanig die ge
meenten vertegenwoordigende ter uitvoering van de besluiten der Raden 
dier gemeenten respectievelijk d.d. 25 September 1940, 27 September 
1940, 25 October 1940, 4 September 1940, 27 Augustus 1940, 26 Augustus 
1940, 16 September 1940, 11 October 1940, 18 November 1940, 17 Septem
ber 1940, 17 October 1940, 20 November 1940, 19 September 1940, 30 
September 1940, 30 Augustus 1940 en 11 November 1940 
hierna te noemen: de aangesloten geraeentenj

®n . .
ondergeteekenden J,M. Kooijman en A,M, Vermeulen, respectievelijk Alge
meen Overste en Secretaresse van het Bestuur.der Congregatie ’’Alles 
voor Allen", gevestigd te Breda, Haagdijk No. 180 en als zoodanig be
voegd deze Congregatie te vertegenwoordigen, 
hierna te noemen: het Bestuur

is overeengekomen als volgt: 
ARTIKEL 1.

Het Bestuur zal op zijne kosten de bovenverdieping der inge
volge de tusschen partijen d.d, 6 Februari 1936 aangegane overeenkomst 
gestichte barak voor besmettelijke ziekten (St. Rochuspaviljoen) ver
bouwen, overeenkomstig een door de aangesloten gemeenten goedgekeurd 
plan, berekend op het plaatsen van 46 bedden.

ARTIKEL 2.
De gemeente Breda verbindt zich jaarlijks gedurende 37 jaar en 

voor het eerst op 25 Maart 1941 of zooveel later als de openstelling 
voor het gebruik van bovenbedoelde verdieping zal plaats hebben aan 
het Bestuur een tegemoetkoming te betalen in de kosten van den verbouw 
en de exploitatie der verdieping gelijk aan de 37—jarige annuïteit van 
het bedrag der aanneemsom der in artikel 1 bedoelde verbouwing verhoogd 
of v®rlaagd met de kosten, van door Burgemeester en Wethouders van 
Breda goedgekeurd meerder- en minderwerk, en berekend tegen een rente
percentage in overleg tusschen de Congregatie en Burgemeester en Wet- 
houdera van Breda vast te stellen aoodra de omvang der kosten defini
tief is te overzien^

Elke andere aangesloten gemeente verbindt zich jaarlijks geduren* 
de 37 jaar op gelijke data als de in de eerste alinea bedoelde betalin
gen plaats hebben, aan de gemeente Breda te betalen een bedrag, dat 
wordt verkregen door vermenigvuldiging van de som in het eerste lid



"bedoeld, eventueel gewijzigd overeenkorastig artikel 3, met een iDreuk, 
waarvan de teller weergeeft het aantal inwoners der hetrokken gemeente 
en de noemer het gezamenlijk aantal inwoners der aangesloten gemeenten, 
heide op 1 Januari van elk jaar.

ARTIKEL 3.
V/anneer net Bestuur te eeniger tijd in de gelegenheid is de ter*- 

zake van deze uitbreidingskosten aan te gane geldleening om te zetten 
in eene met een lager rentepercentage dan het in het vorige artikel 
bedoelde zal de door de G-emeente Breda aan het Bestuur te betalen te
gemoetkoming lager zijn, in dier voege dat alsdan een nieuwe tegemoet
koming v/ordt berekend gebaseerd op dat lagere rentepercentage, het 
restant der periode van 37 jaar, bedoeld in artikel 2 en het bedrag dat 
geacht kan worden niet te zijn afgelost, (De aannemingssom verminderd 
met de ailossingsbestanddeelen der voldane tegemoetkomingsannuïteiten).

^  Het Bestuur zal te dezer zake geen geldleening sluiten waarvan
algeheels aflossing harerzijds na de eerste 5 jaar is uitgesloten.

ARTIKEL 4.
Het in de artikelen 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 en 11 der overeenkomst 

d,d. 6 Februari 1936 bepaalde vindt, indien niet het tegendeel uit het 
bovenstaande blijkt, voor zooveel mogelijk overeenkomstige toepassing. 
Waar echter sprake is van een termijn van 40 jaar wordt voor do toepas
sing van deze overeenkomst gelezen 37 jaar.

Aldus opgeraaakt en onderteekend in 
tweevoud te Breda den
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de Burgemeester van Chaam, de Burgemeester van Breda

de Burgemeester van Geertruidenberg, de Burgemeester van Princenhage,

de Burgemeester van Teteringen, de Burgemeester van Waspik,

de Burgemeester van Terheijden, de Burgemeester van Pijnaart c.a,,
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de Burgemeester van Zevenbergen, de Burgemeester van Werkendam,

de Burgemeester van de Werken en 
Sleeuwijk. de Burgemeester van Dinteloord,

de Burgemeester van Ginneken c.a., de Burgemeester van Zundert,

de Burgemeester van Rucphen, de Burgemeester van Rijsbergen,

\  i
V  -

Het Bestuur van de Congregatie 
"Alles voor Allen" te Breda,

, Aljjemeen Overste,

, Secretaresse.

^ntw. d.W.
Typ. V.
Coll.

iy



Afschrift voor de Afd. financiën

I ' ) n u  ^
' i / ' 'Tussen de ondergetekenden, Burgeiaeester der gemeenten Breda, 

Chaara, Geertruidenberg, brincenhage, ^erheijden, Teteringsn, Was
pik, Zevenbergen en Fijnaart en lieijningen, a^s zodanig die ge
meenten vertegenwoordigende ter uitvoei’ing van de besluiten van de 
i^aden dier gemeenten respectievelijk d.d. 13 Juli, 1935, 2ó Juni 
1935, 23 Juni 1935, 24 i'iei 1935, 23 October 1935, 24 ‘'̂ ei 1935,
15 i'-iaart \935 en 5 April 1935 en 3 Februari 193ó, hierna te noemen 
(Je aangesloten gemeenten en ondergetekenden J.M.Kooijman en A.H,
ermeulen, respectievelijk Algemeen Overste en Secretaresse van 

Het "estuur der Congregatie '»Alles voor Allen” gevestigd te Breda, 
Haagdijk no. 130 en als zodanig bevoegd deze congregatie tendeze 
te vertegenwoordigen, hierna te noeiaenï het bestuur

is het volgende overeengekomen:
Artikel I, Het bestuur zal op zijne kosten bouwen en in stand_ 
houden een of meer gelegenheden (barakken) als bedoeld in artikel 
13 der ^esmettelijko Ziektenwet S 1923, No. 265, en zorgdragen 
voor hare inrichting, hare voortdurende bedrijfsvaardigheid, 
hieronder begrepen verlichting en verwarming, het ter beschikking 
stellen van bet nodige deskundige verplegingspersoneel, kortom 
voor alles^^oor hare doeltreffende exploitatie wordt vereist.
De zorg voor het vervoer is van deze verplichting uitgesloten. 
Artikel 2. De barak(ken) zal{zullen)(gezamenlijk) plaats bieden 
aan een aantal bedden, dat bepaald wordt door een breuk, waarvan 
de teller aangeeft het gezamenlijk aantal inwoners der aangesloter 
gemeenten op 1 Januari 1935 en de noemer het getal 2500, terwijl 
de uitkomst naar boven wordt afgerond tot een veelvoud van vijf.

t|et bestuur is niet verplicht tot het opnemen van meer 
patiënten dan waartoe de barak(ken) blijkens het eerste lid be
rekend is (zijn).Artikel 3. Elke aangesloten gemeente verplicht zich in de gevaller 
waarin krachtens de bepalingen der -“esmettelijke ziektenwet 
3 1923, Ho. 265, of ene voor haar geldende gemeentelijke verorde
ning een lijder aan een besmettelijke ziekte zal worden verpleegd 
in een inrichting bestemd voor de verpleging van lijders aan een 
besmettelijke ziekte, de lijder te doen opnemen in de gelegenheid 
in artikel I genoemd.Voor elke overtreding van aeze bepaling zal de aangesloten 
gemeente aan het bestuur voldoen een som van f. 25,— , welke som 
opvorderbaar is zonder dat enige in gebrekestelj-ing of rechter
lijk vonnis zal zijn vereist.
Artikel 4. Elke aangesloten gemeente heeft ten aanzien van de op
neming van patiënten gelijke rechten, patiënten weerden opge
nomen in de volgorde van aanmelding, totdat de beschikbare plaats* 
ruimte is uitgeput. Indien gelijktijdig opneming wordt gevraagd 
voor meer patiënten, dan waarvoor plaatsruimte beschikbaar is, 
wordt de beschikbare plaatsruimte toegewezen aan dei patiënt(en), 
waarvan de opneming naar het oordeel van de Directeur van de ge
meentelijke leneeskundige en gezondheidsdienst te Breda in overleg 
met de huisarts uit het oogpunt van volksgezondheid het meest ge
wenst is. . ,Artikel 5. Het tarief voor de verpleging van een patiënt uit de 
aangesloten gemeenten in de barak(ken) zal bedragen f. 3^50 per 
dag. In deze verpleging is alles begrepen, behalve eventueel te 
verstrekken specialistische hulp.

Voor elke dag, dat meer dan 15 patiënten, lijdende aan dezelfde 
ziekte, in de barak(ken) zijn opgenomen, wordt de verpleegprijs 
voor die patiënten teruggebracht tot f. 3,2^ per dag.

In bijzondere omstandigheden kan door Burgemeester en 
Wethouders rvan Breda in overleg met het bestuur in deze verpleeg
pri js winziging worden gebracht, '^eraken beiden niet tot overeen-

(stemming)



stemming dan vindt artikel 10 overeenkomstige toepassing.
Artikel 6, Elke aangesloten gemeente verplicht zich maandelijks 
aan het bestuur te voldoen de kosten van verpleging, berekend 
naar de maatstaf in het vorig artikel genoemd, voor iedere 
patiënt, die uit hare gemeente in de afgelopen maand mn de barak(; 
(kenj is verpleegd, tenzij blijke, dat de verpleegprijs reeds door 
de patiënt is betaald.
Artikel 7. be gemeente ^reda verbindt zich jaarlijks gedurende 
40 jaren en voor het eerst bij de beschikbaarstelling van de 
barqk(ken) te betalen aan het bestuur een tegemoetkoming in de 
ijosten van de bouw en de exploitatie van de barak (ken) groot 5,3/« 
van de aannemingssom der intichting.

Elke andere aangesloten gemeente verbindt zich gaarlijks 
gedurende 40 jaren en wel voor het eei’st bij de beschikbaarstel
ling van de barak(ken) aan de gemeente Breda te betalen een be
drag, dat wordt verkregen door vermenigvuldiging ven de som in 
het eerste lid bedoeld met een b reuk daarvan waarvan de teller x 
weergeeft het aantal inwoners der betrokken gemeente en de noemer 
het gezamenlijk aantal inwoners der aangesloten gemeenten, beide 
op 1 Januari van elk jaar.

Elke aangesloten gemeente verplicht zich jaarlijks vóór de 
Ie i'iaart aan d e gemeente Breda mededeling te doen van het getal 
harer inwoners op 1 Januari daaraan voorafgaande.
Artikel B. Bij liet aangaan der overeenkomst kunnen niet aange
sloten gemeenten zich later aansluiten. Burgemeester en V/ethouder! 
van Breda beslissen zonder beroep of een gemeente alsnog tot deze 
overeenkomst zal worden toegelaten.
Een later toegelaten gemeente zal vanef het ogenblik der toela

ting en vervolgens jaarlijks tot aan het verloop van de 4Ü jaren 
in artikel 7 bedoeld de in het tweede lid van dat artikel be
doelde bijdrage Verschuldigd zijn vermeerderd met lÔ a, indien de 
aansluiting binnen 5 jaren na Uet totdtandkomen dezer overeenkomst 
is aangevraagd en met 20‘/o, indien zij later is aangevreagd. Dit 
surplus van 10 respectievelijk 20̂ 0 komt ten goede aan de aange
sloten gemeenten naar gelang ven de door haat te betalen bijdra- 
gen.
Artikel 9« Bij voldoende plaatsruimte kan ëe geneesheer- 
directeur van het St.Ignatiusziekenhuis met toestemming van de 
directeur ven de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst 
te ^reda lijders aan besmettelijke ziekten uit niet aangesloten 
gemeente opnemen, echter niet dan nadat de niet aangesloten 
gemeente zich t egenover laatstgenoemde directeur schriftelijk 
heeft bereid verklaard behalve de verpleegprijs een som van f.5,-- 
per verpleegdag aan ée gemeente Breda te betalen.

De aldus door de gemeente Breda te ontvangen bedragen zuller 
jaarlijks naar evenredigheid in mindering worden g ebracht op de 
bijdragen bedoeld in artikel 7.
Artikel 10. Indien zich terzake van uitvoering of toepassing van 
dit contract geschillen mochten voordoen tussen het gemeentebe
stuur van Breda en het bestuur zullen deze, wanneer zij door par
tijen niet inder minne kunnen worden geschikt, worden onderworpen 
aan het oordeel ener arbitragecommissie bestaande uit drie leden. 
Elk der partijen benoemt één lid; deze twee tezamen wijzen een dei 
de lid, tevens voorzitter aan. Beide partijen verklaren zich zon
der enig voorbehoud zonder hoger beroep en onvoorwaardelijk aan 
de uitspraak dezer commissie te zullen onderwerpen.
Artikel 11. Elk der aangesloten gemeenten of der later aan te 
sluiten gemeenten verbindt zich bij toetreding tot deze overeen
komst voor een termijn van 10 jaar, en voor zoveel artikel 7, 
respectievelijk het 2e lid van artikel 3 betreft, totdat de ter
mijn v ^  40 jaren zal zijn verlopen,

‘enzij een gemeente een jaar voor het verstrijken van de
(termijn)



termijn van 10 jaren de overeenkorast schriftelijk opzegt aan het 
gemeentebestuur van Breda, wordt de termijn teikena voor gelijk 
aantal jaren verlengd.
Bet bestuur verbindt zich voor een tijdvak van 40 jaren.

Aldus opgeraaakt en ondertekend in tweevoud te Breda de 
6e Februari 1936
Het ^estuur van de Congregatie 
'̂ acALLBS VOOR ALLEN" te Breda, 
get.J.M.Kooijman »Algemeen Overste 
get.A.M. »Vermeulen, Secretarésse

Be Burgemeester van 
Breda

(get) van Sonsbeeck

De Burgemeester van Chaam 
(get) A.Schram

De Burgemeester van Geertruidenbeig 
(get) J.L.F.M.Bianchi 

De Burgemeester van Frincenhage 
(get) G.M.Sutorius 

De Burgemeester van Terheijden 
(get) W.A.J.van der meulen 

Be Burgemeester van ïeteringen 
(get) V/.A.J.van der i'Bïulen 

Be Burgemeester van Waspik 
(get) P.N,Dekkers 

Be Burgemeester van Zevenbergen 
onder voorbehoud van goedkeuring 
door Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant en van de Regering 

(get) J.J.van Aken 
Be Bui’gemeester van Feijnaart en

Heinningen
(get) A.van Dampen

In duplo gratis geregistreerd te Breda, den achtsten Februa] 
1900 zes en dertig, deel 9, Tolio 22, vak 373, vier bladen, een
renvooi.

De ontvanger
(get) Pleijte

Be Burgemeester van Binteloord 
TOLGKIAÏEN ingevolge art.S (bij
drage vei’irteerder met 10%) 7 De
cember 19 36.

(get) A.van Dampen 
Be Burgemeester van 'Werkendam, 
TCEGELATEN ingevolge art.8 (bij
drage vermeerderd met 10%) 24 juli 
1937. ^(get) W.Beukenkamp.
Voor eensluidend afschrift 

De Secretaris van Oosterhout,

T. ;B 
C.;
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Aan de Gemeente-besturen In Vi/estelijk 
Noord-Brabant niet aan^^esloten bij de 
barak voor besmettelijke ziekten te 
Breda.

Te Breda is onlangs in gebruik gesteld een modern ingerichte 
barak voor besmettelijke.ziekten, tot welker totstandkoming een 
aantal gemeenten he^ft samengewerkt en waaraan deze gemeenten 
jaarlijks een annuiteit na. r verhouding tot het inwonertal betalen 
plus f 3 , 5 0  voor eiken verpleegdag per patiënt.

In de gemeenschappelijke regeling is bepaald, dat ook patiën
ten uit niet aangesloten gemeenten tegen f 3>50 per verpleegdag 
kunnen worden opgenomen mits door die gemeente f 5>~ per dag extra 
wordt betaald. Deze  ̂5>- worden gevraagd, omdat de ƒ 3530 slechts 
dienen tot bestrijding der kosten van verpleging en zonder deze 
A 5,- door de betrokken gemeente niets zou w'orden betaald voor de 
oprichting, instandhouding en inrichting van het gebouw, waarvoor 
de aangesloten gemeenten zich door haar anuiteiten-betaling be

langrijke offers getroosten,
De  ̂3>50 per dag komen dan ook geheel aan de verplegende 

congregatie ten goede. De f 5>~ aan de aangesloten gemeenten in 
mindering op hun amauiteit.

Het is gebruik - en dit gebruik zal zooveel doenlijk w'orden 
e,ehandhaafd - dat, alvorens een patiënt uit een niet aangesloten 
gemeente v\?ordt opgenomen, van de betrokken gemeente een bereid
verklaring tot de betaling' van ƒ 5>~ per dag extra wordt gevraagd, 
ije niet-aangesloten gemeente weet aldus tevoren de condities, ter-, 
wijl de aangesloten gemeenten zekerheid hebben, dat haar niet wordt 
tekort gedaan.

Het komt echter voor, vooral in een gemeente als Breda, waar 
vele specialisten gevestigd zijn en waar ziekenhuizen patiënten 
uit wijden omtrek aantrekken, dat spoedopname in de barak nood
zakelijk is èn met het oog op den patiënt ên met het oog op de 
gezondheid der bevolking, In zulke gevallen is het - tenzij een 
ten opzichte van patiënt en bevolking onverantwoorde daad gesteld 
w'ordt - ónmogelijk om met de opname te wachten, totdat de bereid
verklaring van het betrokken, niet-aangesloten gemeente-bestuur, 
tot betaling van f 5,~ per dag extra binnen is.

Met het geven van zoodanige bereidverklaring is altijd eeni- 
gen tijd gemoeid. Het wil dan wel vo rkomen, dat de bereidverkia^



ring achteraf wordt geweigerd, om meer of minder aanvechtbare 
redenen, varieerend tusschen weinige gezindheid om te betalen en 
een aangesloten zijn van de betrokken gemeente bij een barak 
elders.

Van v'elken aard en welken do:'rslag de redenen echter mogen zijn, 
feit is, dat alsdan de barak te Breda Y/ordt benadeeld. Feit is 
eveneens, dat alsdan de zorg die de Gemeentelijke Geneeskundige 
en Gezondheidsdienst alhier voor den patiënt aan den dag legde 
door de spoedopname ten laste komt van anderen, dan die haar be
hoorde te betalen.

lij vinden hierin aanleiding U te verzoeken ons wel te v/illen 
mededeelen, of Uw' gemeentebestuur geacht mag worden stilzwijgend 
en van te voren toe te stemmen in de betaling van f5?- extra per 
verpleegdag, indien om spoedeischende redenen - zulks ter beoor- 
deeling van den Directeur van den Gem.Geneeskundigen en Gezond
heidsdienst alhier - een patiënt uit Uwe gemeente in de barak 
voor besmettelijke ziekten moet worden opgenomen, vddrdat U om 
een bereidverklaring kan worden gevraagd. Het is uiteraard van
zelfsprekend, dat de Gem.Gen. en Gezondheidsdienst alhier een 
strengen maatstaf aan zal leg^^en bij de beslissing over de vraag 
of een geval op eijn bereidverklaring kan wachten of niet.

lij zouden gaarne Uw antwoord verzoeken vc5dr 1 October a.s.

BURGdM..DSÏHR Sis 1 STHOUDDRti VAN BREDA >

VAN 3L0BBS burgemeester,

VAN V0EN3HL
Ontwn Secr.

secretaris.
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22. SEP. 1938

Aan
Heeren Burgemeester en Wethouders 

der gemeente

B R E D A

/z4l>è 21 September 1938.

i r
ak voor besmettel!jke 
ziekten.

Naar aanleiding van Uwe circulaire,alhier 
ingekomen 20 September 1938,deelen wij üw College 
mede,dat deze gemeente, waar zij zelf een barak 
voor besmettelijke ziekten heeft, de daarbij ge
vraagde medewerking niet kan verleenen.

Burgemeester en Wethouders van Ooaterhout,
Typ.AE.

Coll.0̂ 'S- .

,Burgemeester

(Secretaris
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G E M E E N T E  B R E D A

VERZOEKE BIJ UW ANTWOORD 
DATUM EN NUMMER AAN TE HALEN

AAN

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN:

ONDERWERP: Barak voor
besmetteli;Jke ziekten.

het Gemeentebestuur

TE O O S T E R H O U T

3/i/O//

BREDA, ̂ D e c e m b e r  1938.
No. V / BIJLAGEN:

2üibJQ2<
CQ

2•üJHÜ
UbJ
2(U>SrCJco0̂
QJQCÜ
CU 

, >

Sept. '38 3f0C0

Naar aanleiding van Uw schrijven d,d. 21 Septenber^Jg^S, 
als antwoord op een dezerzijdsche circulaire betreffende 
ophame in spoedt gevallen in de barak voor besmettelijke 
ziekten, alhier, hebben wij de eer U alsnog het volgende 
mede te deelen:

De bedoeling van onze circulaire was geenszins - zooals 
blijkbaar door sommige gemeentebesturen is verondersteld - 
meerdere gemeenten bij de barak te Breda te doen aanslui“ 
ten of het gebruik van die barak door niet-aangesloten 
gemeenten te bevorderen.

Het lag slechts in de bedoeling ervan verzekerd te 
zijn, dat geen finantieel nadeel voor de gemeente Breda 
en andere gemeenten, met wier financieele medewerMng de 
barak is tot stand gebracht, zou voortspruiten uit het 
noodzakelijk, in het belang der volksgezondheid, opnemen 
van pati&ten uit andere gemeenten, uitsluitend in spoed- 
gevalen.

Het kan n.1. voorkomen, dat een patiënt uit Uwe gemeen
te zich wendt tot een specialist in Breda. Deze consta
teert een besmettelijke ziekte en vindt onmiddellijke op
name in de kortst bijzijnde barak noodzakelijk. In het 
belang van den patiënt zoowel als in het belang der volks
gezondheid, in Uwe gemeente, wordt de patiënt dan alhier

- in —
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in de barak opgenomen*
Het voorafga^^^^^n Uwe toestemming is alsdan niet 

mogelijk, zoomin als opname in een andere barak.
Uiteraard zal zulks tot de uitzonderingsgevallen 

blijven behooren, maar voor het geval dat spoedopname 
noodzakelijk is kan het niet Uwe bedoeling zijn, aan deze 
opname niet mede te werken. Het aan^sloten zijn van Uwe 
gemeente bij een andere barak ie dus geenszins een belet
sel om de door ons gevraagde verklaring af te geven.

Gaarne zxillen wij daarom alsnog deze verklaring van 
U tegemoet zien.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BREDAj
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Aan het Gemeentebestuur van

GEMEnriTf (j. 
V E " “’'' - T - ’  ̂

+ -  6. JA\. 1939

B R E D A

19 December 1938 nr. V/3965

14011 5 Januari 1939
barak voor bosibet- 

telijke ziekten

Ten antwoord op Uw bovenaangehaalden brief,deelen 
wij U beleefd mede,dat wij niet vermogen in te zien, 
waarom een patiënt,bij wien eventueel te Breda een 
besmettelijke ziekte wordt geconstateerd,niet even 
goed naar de barak te Oostarhout,als naar die te Breda 
zou kunnen worden vervoerd,aangezien de meerdere 
afstand naar Oostarhout,bij de huidige verkeersmoge^ 
lijkheden,o.i. hier geen rol meer speelt.

Mocht het sporadische geval,waarbij opname in de 
barak te Uwent onontkoombaar is,zich voordoen,dan 
lijdt het geen twijfel,dat de eventueel voor onze 
gemeente daaruit voortvloeiende finamcieele conse
quentie s,z\ill en worden aanvaard.

Het afgeven der door ü gevraagde verklaring achten 
wij derhalve niet noodig.

Burgemeester en iffethouders van
O O S T E R H O U T ,

obirólf
De Secretaris,



G E M E E N T E  B R E D A
Chit.

..j
AAN de Gemeentebesturen in V/estelijk

Noord-Brabant welke niet zijn aan
gesloten bij de barak voor besmette
lijke zieden te Breda

%

ONDERViERPsVerpleging van lijders
aan besmettelijke ziekten.

B R E D A, Maart 19^0.
No. V/ //Jf BIJLAGEN?geene,

Zooals U bekend is v/ordt alhier een barak voor besmettelijke 
ziekten instandgehouden, zulks in samenwerking met verschillende 
gemeenten uit de omgeving.

Met de niet aangesloten gemeenten in Nestelijk Noord-Brabant, 
waaronder Uwe gemeento, werd een regeling getroffen uitsluitend 
eventueele spoedopname van patiënten betreffende.

Lijders aan besmettelijke ziekten uit Uwe gemeente moeten 
bijgevolge zoo eenigszins mogelijk worden opgenomen in de barak, 
welke Uwe gemeente instandhoudt of waarbij Uwe gemeente is aange
sloten. Het komt echter voor dat patiënten in strijd hiermede, 
n.1. wanneer het geen spoedgevallen betreft: naar de barak te 
Breda vrarden gebracht.

De oorzaak hiervan is naar onze meening gelegen in de omstan
digheid dat niet alle geneesheeren voldoende rekening houden met 
de door U ter zake getroffen regelingen, welke U uiteraard te 
hunner kennis hebt gebracht, waarom wdj U mogen verzoeken hen 
hieraan te herinneren met verzoek hun patiënten - zoo eenigszins 
mogelijk - in Uwe eigen barak of de barak, waarbij Uwe gemeente 
is aangesloten, te doen opnemer.

BURGEiMEESTER EN Ï/ETHOUDERS VAIT B R E D A

Ontw. d . W .
Tjrp. V.
Ooll. A  l\i



Tusseben ond9rg«te«k«ttd«a, Burgesiaeator der ge- 
aedataa âradat Chaa«, ilkiertruldeabergf Prlnoenbagef Ter-
beljden, Teterlogen, v̂asplk» Zerenbergen en Fijneert e&
HeijningeB, sla aoodanlg die geoieenten aartegenivoordlgande 
ter uitYoerlag Ten de beaXttitan Tan do Eaden dier geaeen— 
ten reepeotlereiijk d«d» 16 Joli 19'i5t 26 Juni 28
Juni X935* 24 Mei 1935, 28 0etoker 1935, 24 «et 1935, 15 
Maart 1935 en 5 April 1935 «a I Fekroarl 1936, blerna te 
aeaaeat de aangealoten geaBentea en ondergeteekeaden 
iT»M«Keoijaan en a,M»Vermeulen, reapeotleTeXllk Algemeen 
Overate en âearetareaee Tan het Beatuur der Congregatie 
"Allee Toor Allen" gereatlgd te Breda, ^agdijk Bo«180 
en ala aoodanlg beroegd deae oongregatle ten deae te rer- 
tegenwoordlgen, hierna te nosseat het beatuur 

la het Tolgende oTereengekomeni 
Artikel X. Bet beatuur zal op aljae koeten bouwen en lm 
atand houden een of meer gelegenhed«i (barakken) ala be
doeld In artikel IS der Beamettelljke zlektennet 3«1923,
Mo•265, en zorgdragen Toor bare inrlahtlng, hare voort
durende bedrijfavaardigheid, hieronder begrepen verllah- 
tlng en vermarming, het ter beeohikklng atollen van het 
noodlge deakumdlge Terplegingaperaoneel, kortom voor aUea 
wat voor hare doeitreffente exploitatie in>rdt verelaoht*
De zorg voor het vervoer ia van deze verpliohting uitge- 
alotaa«
Artikel 2» De barak(ken) zal(zullen)(gezamenlijk) plaata 
bieden aan een aantal bedden, dat bepaald wordt door een 
breuJi waarvan de teller aangeeft het gezamenlijk aantal Im- 
wonera der aangealoten gemeenten op 1 Januari 1935 de 
noemer het getal 2500, terwijl de uitkornet naar boven wordt 
afgerond tot een veelvoud van vijf,

liet beat uur la niet verplicht tot het opnemen van meer 
patiënten dan imartoe de barak(ken) blljkana het eerate 
lid berekend la (zijn)»
Artikel 3» ^Ike aangezloten gemeente verplloht zich In de 
gevallen, waarin kraohtena do bepalingen der deamettelljke 
2lektenwet 3«1928, Mo.265, of eene voor haar geldende

- gemeentelijke -
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geaidantolljfce Tarordaaiiig lijder aan een be«aiet-> 
telijke xielcte sal «rordea rerpleegd ia een inrlohtlag 
bestemd voor de Terpleging ran lijders asn een be-> 
saettelijke slekte, den lijder te doen opne»sa in 
de gelegenheid in ^tikel l genoemd*

Voor elke orertreding Tan dese bepaling sal de 
aangesloten geaeente aan het bestunr Toldoen een 
soa Tan / 25»*-» welke soa opTorderbaar is soader 
dat eenige in gebrekestelling of rechterlijk Tonnis 
sal sijn Tereiseht* . .
Artikel 4* î lke aangesloten gemeente heeft ten aan- 
sien Tan de opneming Tan patiënten gelijke rechten*
De patiënten worden opgenoaen in de Tolgorde Tan 
aanaelding, tot dat de besohikbare plaatsruimte is 
uitgeput* Xndien gelijktijdig opneming ia>rdt gOTraagd  ̂
voor meer patiënten, dan «aarroor plaatsruimte be* 
sehikbaar is» ivordt de besohikbare plaatsruimte toe— 
gewesen aan de(n) patlbnt(en)» waarTaun de opneming 
naar het oordeel Tan den lireoteor Tan den gemeen
telijken geneeskundigen en gesondheidsdienst te 
Breda in otdrieg met de(n) huisarts(en) uit het 
oogpunt van Tolksgesondheid het meest gswsnseht is. 
Artikel 5* Het tarief Toor de Tsrpleging Tan een 
patiSnt uit de aangesloten gemeenten in de barak(ken) 
sal bedragen ƒ 3,50 per dag* In dese Terpleging ia 
alles begrepen» behalT# eTentueel te Tcrstrekken 
speeiallstisehe hulp*

Voor eiken dag» dat meer dan I5 patiQnten» lij
dende aan deselfde siekte» in de barak(ken) siJn 
opgenonen» wordt de T«rplee®prijs Toor die patiënten 
teruggebraoht tot / 3,25 per dmg*

m  bijsondere omstcuidlgheden kan door Burgenees- 
ter en dethouders Tan Breda in oTerleg net het bestuur 
in desen Terpleegprijs wijsiging «rorden gebracht* Ge
raken beiden niet tot oToreenstemming dan Tiadt ar- 
tikel 10 OTereenkomstige toepassing*
Artikel 6* &lke aangesloten gemeente Terplieht sioh 
maandelijks aan het bestuur te Toldoen de kosten Tan 
Terpl<dging» berekend naar den maatstaf in het Torig

- artikel -
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wrtlk«X gtinoead» voor iedoroa patlSAt^ dlo uit hioro gyaooa-. 
to ia Ü9 afgoloopan aaaal la do barok(kon) is vorpXeogd, 
toaaij blijko, dat do vorploo|^rijo rooda door don patiSnt 
io botaald*
Artikel 7. 3}e gonoonte jdroda verbindt sloh JaarXljka go- 
durende 40 jaron en voor het eeret bij de besohlkbaaroteX- 
Xlng van de barak(ken) te betaXen cuui het beat uur een tege- 
noetkonlng In de koeten van den bouv en de ezpXoltatie van 
de barak(ken) groot 3»3^ van de aannealngasoB der inrlohtli«

ilXke andere aangeaXoten geneeate verbindt aloh jaar- 
Xljka gedurende 40 jaren en weX voor het eerat bij de 
beaohlkbaarateXXlag van de barak(ken) aan de geaeente 
3reda te betaXen een bedrag» dat wordt verkregen door ver- 
aenlgvuldlgiag Vsn de aoa In het eerate Xld bedoeXd net 
een breuk waarvtfi de teXXer weergeeft het aantaX Inwonera 
der betrokken geaeente en de noemer het geaamenXljk aantal 
Inwonera der aangeaXoten gemeenten» beide op X Januari van 
elk jaar*

aXke aangeaXoten gemeente verplicht aioh jaarlijka 
vddr den Xen kaart aan de gemeente Breda aededeeXing te 
doen van het getal harer Inwonera op X Januari daaraan voor* 
afgaande» ^
Artikel 8. Bij het aangaan der overeenkoma?^nlet aangeeXo— 
ten gemeenten kannen aioh later aansluiten* Burgemeester 
en Wethottdera van Breda beslissen sonder beroep of een 
gemeente alsnog tot deae overeenkomst saX worden toegeXa- 
ten.

üen later toegelaten gemeente sal vanaf het oogenbXik 
der toelating en vervolgens jaarlijks tot aan het verloop 
van de 40 jaren in artikel 7 bedoeld de in het tweede 
lid van dat artikel bedoelde bijdrage varsohuldigd sija 
vermeerderd met 10 »̂ indien de aansluiting binnen 5 jaren 
na het totstandkomen deser overeenkomst is aangevraagd en 
met indien sij later is aangevraagd» Dit turplua 
van 10 respectievelijk 20^ komt ten goede aan de aange
sloten gemeenten naar gelang van de door haar te betalen 
bijdragen*
Artikel 9, 31j voldoende plaatsruimte kan de geneesheer- 
directeur van het Bt.Ignatiussiekenhuis met toestemming

- van -r
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▼an den dlreeteur van den feneentelijken geneesktm* 
dlgen en gesondheldsdienst te Breda lijders saa 
beaaattelijice sleirtea nlt niet aangesloten geneen* 
ten opneaen, eehter niet dan nadat de niet aange
sloten gemeente aioh tegenoTer laatstgenoenden 
direoteur sehriftelijk heeft bereid Ter-klaard be- 
halTS den Terpleegprijs een soa Tan / 5,- per rer- 
pleegdag aan de geneente Breda te betelen,

De aldus door de gemeente Breda te ontTangen 
bedragen sullen jaarlijks naar STenredigheld in 
aindering eorden gebracht op de bijdragen bedoeld 
in artikel 7,
Artikel 10. Indien sich tersake van uitroering of 
toepassing van dit eontraot gesehlllen «oehten 
voordoen tussohen het gemeentebestuur van Breda *0. 
het Bestuur sullen dese, ivanneer sij door partijen 
niet in der minne kunnen worden geschikt, worden 
onderworpen aan het oordeel eener arbitrageoommis> 
•ie bestaande uit drie leden, Elk der partijen be
noemt één iid| dese twee teaaaen wijsen een derde 
lid, tarens voorsitter aan. Beide partijen verklaren 
sich sonder eenig voorbehoud sonder hooger beroep 
en onvoorwaardolijk aan de uitspraak deser oommlasie 
te sullen onderwerpen.
Artikel 11, eilk der aangesloten gemeenten of der 
later aan te sluiten gemeenten verbindt sieh bij 
toetreding tot dese overeenkomst voor een termijn 
van 10 Jaar, en voor sooveel artikel 7, respeotle- 
▼elljk het 2a lid van artikel 8 betreft, totdat de 
teraiijn van 40 Jaren sal sljn verloopen.

TentlJ een gemeente een Jaar voor het verstrij
ken Van den termijn van 10 Jaren de overeenkomst 
sehriftelijk opsegt aan het gemeentebestuur van 
Breda, wordt de termijn telkens voor gelijk aantal 
Jaren verlengd,

Ret bestuur verbindt sich voor een tijdvak vsn 
40 Jaren,

Aldus opgemaakt en ondarteekend in tweevoud te 
Breda den 6en februari 1936,

- Bet -
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Het Beatavur Tan 4e Congre^tle
•AiLiS TOOa Alls»** te BRtiUA, BS BTma^WSTSB VAH 

1 H £ B A,
get.J»M.Kooiiaan. Algeneea Oderat«, get. yan soaaBeeotc 
get.A.X.Veriaeuleii, Seoretaresae.

Be Burgeaeeeter van chaaa.
(get.) A.sohraa

Be Burseaeeiter Tan
g^A^TBaiBRSBEEg»

(get.)
Be Borgeaeeater Tan PBIBOSKHAQS»

(get.) g.ia.SutoritMi
Be Burgeneeater Tan T&HHEZJBiai,

(get.) .̂A.j^.Tan 4er XeuXen
Be iurgeeieeater Tan T£T££IKg£X,

(get.) w.A.^.Tan 4er l^uXen
Be Burgeaeeater Tan ^ASBIK»

(get.) P.H.reXkera
Be Burgeaeeater Tan ZSY£SBSRgSM» onder Toorkehoud Tan goedkeuring door gedapateerde Staten Tan 
Noord*3rakattt en Tan de Eegee* ring,

(get.) j.J.Taa Aken
Be Burgeaeeater Tan FIJIAART SR

HEIJXXMgi.'l,
(get.) A.Tan Gaapen

m  duplo gratis geragiatreerd te Breda, dan aofatatan 
Februari 1900 sea an dartlg, daal 9, folio 22, Tak 
373, Tier bladen, een renTool.

Be OntTanger,
(gei.) pieijte

Be Burgeaeeater Tan riaTüIOOSB,
TOBg&LATÜR IngeTolga art.8 (bijdrage Teraeerderd net 10^) 7 Booeaber 1936.

(gat.) A.Tan Ceuipen
Be Burgemeester Tan RSBEJESBAM,

KSg^L^EM^ln^Tol^^art .8 (bijdrage Teraeerderdi
-̂ .Beakaakaaip
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Aen Heer<?n Burgemeester en
'iVethouders

der gemeente

B R F. D A.

/i: */'■ X.
^^kenbarak.

19 Februari

Iii verband met de veie gevallen van besmette 11 jke ziekte uit deze gemeent« T^clke tengevolge van vr.racbillende
omstandigheden niet anders dan in het infectiepavlljoen 
Uwer gemeente ter vt^rnleging kunnen «v;rdftn opgenojcen,over
wegen wij thans,aansluiting bij de gemefinschapTiellJkr 
regeling der geiaeente Breda en oruliggendo gemêunten inzake 
de kosten van de z..iekenbarak in Uwe gemfeaLtG.

Tex* nadere Inlichting varzoekan wij Ü beieofd ons 
SGn efschrift van e.venbedoeide rtérieenschappalljke regeling 
te doen toekomsn alsmede ona de voorwaarden voor aansluiting kenbaar te raaken.

Voor de te nemen moeite zeggen wij TT bij voorbaat
dunk.

Typ:v/d/.E,
Coll:

Borgeaaest ouders van 003TL'HI-I0UT

»Burgemesster

»Secretaris



GEMEENTE BREDA

VERZOEKE BIJ U W  ANTW O ORD 
DATU M  EN NUMMER AAN TE HALEN AAN Heeren Burgemeester en Wet

houders der gemeente

m  . ‘ilN. don
^  18.'MRT.,1946
No. io 91

TE ÜOSTERHOÜT.-

BREDA, , 6BERICHT OP SCHRIJVEN V A N : 1 9 ~ 2 — * 4 6 ,  H O . 9 5 7 0  S . Z .

ONDERWERP: Overeenkomst barak besmette- No. V / 4006 BIJLAGEN: 2.
lijke ziekten.
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ïer voldoening aan Uw bovenvermeld schrijven hebben 
wij de eer U hierbij ter kennisneming te doen toekomen af
schriften van de op 6 ïebruari 1936 en op 26 Februari 1941 
tusschen Breda en verschillende andere gemeenten eenerzijds 
en het Bestuur der Congregatie "Alles voor Allen" alhier ge
sloten overeenkomsten betreffende den bouw en instandhouding 
alsmede uitbreiding van het Infectiepaviljoen "St.fiochus", 
zich bevindende bij het St.Ignatiusziekenhuis alhier. Inmid
dels zijn nog eenige andere gemeenten toegetreden.

Uit deze overeenkomsten kunnen door U de verschillende 
voorwaarden tot toetreding worden afgeleid,terwijl hieronder 
een globale berekening volgt van de rinancieele consequen
ties voor Uwe gemeente.

Be tegemoetkoming,bedoeld in het eerste lid van arti
kel 7 der eerste overeenkomst bedraagt 5,3^ van de aanneem- 
sora ad / 110.897,01 = / 5.877,54.

Het totaal aantal inwoners per 1 Januari 1946 van de 
thans aangesloten 18 gemeenten bedroeg - 164.000. Het aanlal 
inwoners Uwer gemeente per genoemden datum op ± I90OO stel
lende,zou het door U verschuldigde aandeel dus bedragen 
I9/I83 X f 5877,54 = ƒ 610,24,te verhoogen met 20^ ingevolge 
artikel 8,2e lid,der overeenkomst,totaal mitsdien ƒ 732.29.

Opgemerkt wordt,dat de tegemoetkoming per 25 liaarl w  
élk jaar bij vooruitbetaling wordt verrekend, Indien Uwe Ge
meente derhalve per genoemden datum,desnoodig met terugwer
kende kracht,zou toetreden,dan zal voormeld bedrag in reke
ning worden gebracht. In verband met de berekening van een 
en ander,ook ten aanzien van de andere aangesloten gemeenten, 
is dit wel de eenvoudigste manier. Bij latere toetreding zal 
een gedeelte van het bedrag naar evenredigheid van tijdsdimrc 
verschuldigd zijn.

Be verbouwing,waarop de aanvullende overeenkomst be-

T.
C.

/l/

trekking heeft,is inmiddels nog niet tot stand gekomen,wijl 
destijds de Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw en de 
BouWnijverheid daarvoor geen toestemming verleende.

Momenteel is derhalve terzake geen vergoeding verscbul 
digd,terwijl Oosterhout bij eventueele toetreding te dezen 
aanzien ook tot de initiatiefnemende gemeenten zal worden 
gerekend, Be verhooging van 20i<> op het evenredig aandeel zal 
dus niet worden toegepast.

Het laat zich overigens aanzien, dat deze aangelegenheid
K 650-5000- 10-41 — Z t * “•
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wel opnieuw onder het oog zal moeten worden gezien.
De in artikel 9 bedoelde bedragen zijn vanzelfsprekend 

wisselvallig,zoodat van het bedrag,dat deswege jaarlijks aan 
Uwe gemeente ten goede zal komen,oezwaarlijk een raming kan 
worden gegeven, iir kan echter op de terugontvangst van een 
deel der annuïteit gerekend worden.

Uit een oogpunt van volksgezondheid zijn wij wel genegen 
een eventueel verzoek tot aansluiting van Uwe gemeente in te 
willigen. Hierbij dient echter te worden opgemerkt,dat de ba
rak vrijwel permanent overvol ia,waarvan het gevolg is,dat 
alleen zeer ernstige patiënten kunnen worden opgenomen.Ook 
wanneer, deze afkomstig zijn uit niet-aangesloten gemeenten,' 
kunnen ze,in levensgevaar verkeerende,bezwaarlijk geweigerd 
worden.Het ligt derhalve voor de hand,dat getracht moet worden 
de barak zoo spoedig mogelijk uit te breiden. Wanneer zulks 
zal kunnen geschieden,is uiteraard thans nog moeilijk te be
palen. . , . ,

HUHGEüISESTHH m  V/ETHOUDHRS VAN B R E D A ;
,burgemeester.
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Oosterhout.3 April 1946.

Kosten afzondering
en verpleging besmettel!Jke
ziekten.

Aan Heeren Burgemeester en Viethouders 
A L H I E R .

Een veel voorkomend verschi;)nsel is,dat lijders aan besmet
telijke ziekteiiter verpleging worden opgenomen in het infectie-paviljoen 
St.Rochus te Breda,terwijl de gemeente Oosterhout ook een barak voor 
afzondering en verpleging van infectie-ziekten bezit.Dit vindt zijn oor
zaak in het feit,dat de patiënten ofwel specialistische hulp behoeven, 
ofwel oneratief moeten worden behandeld.Waar het hier meestal speedge- 
vallen betreft,is dan de eenige oplossing overbrenging naar Breda,waar, specialist en chirurg direct bereikbaar zijn.

Voor het gebruik maken van het St.Rochus-pavllJoen brengt Breda ons,als niet aangesloten gemeente F.5.—  extra per verpleegdag 
in rekening,Een en ander brengt voor de gemeente aanmerkelijke kosten 
met zich mee,Over 1945 hebben de uitgaven in verband met het gebruik 
van het Infectie-paviljoen F,1210,—  bedragen.

Een en ander heeft er toe geleid,dat wij het gemeentebestuxar 
ven Breda om inlichtingen hebben verzocht omtrent de mogelijkheid van 
aansluiting bij de overeenkomst,aangegaan tusschen de gemeente Breda en 
verschillende andere gemeenten eenerzijds en het Bestuur va.n de Congre
gatie "Alles voor Allen" te Breda anderz!Jds,betreffende den bouw en 
instandhouding van het St.Rochus-pavllJoen,

In het eangehechte schrijven deelt het Gemeentebestuur van 
Breda mede,dat toetreding Inderdaad nog mogelijk is,De voorwaarden hier
voor,welke zijn te vinden in de eveneens bijgevoegde overeenkomsten zijn niet bezv'aarliJk.

Uit een globale berekening door Breda gemaakt,blijkt dat bij 
toetreding van de gemeente Oosterhout met terugwerkende kracht tot 
1 Januari 1946,de kosten voor onze gemeente over I946 F,752,29 zouden bedragen,

Zooals bekend kunnen ook de niet aangesloten gemeenten van 
het infectie-paviljoen gebruik maken tegen betaling van F,5,—  extra per verpleegdag,

De aldus ontvangen bedragen zullen jaarlijks naar evenredig
heid op de vestgestelde bijdragen voor de aangesloten gemeenten,in min
dering worden gebracht,De bedragen,welke op deze wijze op de vestgestelde 
aï^ïtelt in mindering worden gebracht,zijn zeer beduidend ;Éen overtreffen
momenteel de anuïteit.ai

-anuïteit-
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Waar het St.Roohuspeviljoen pernsnent overvol is.kunnen alleen zeer ernstige patiënten ■worden opgenomen.Handhaving van artikel 
3 van de overeenkomst,waarbij iedere aangesloten gemeente verplicht 
wordt om alle lijders aan besmettelijke ziekten,voor wie afzondering 
en verpleging in een barak overeenkomstig de bepalingen van de Besmet
telijke Ziektewet 1928 No. 265 noodig is,in het St.RoohuspavilJoen te doen opnemen,blijkt dus in de praotijk niet mogelijk.

Bij een eventueels toetreding tot de meergenoemde overeenkomst,zal het dus raadzaam zijn de gemeentelijke barak voorlooplg 
te handhPven voor opname van patiënten,die niet in Breda kunnen worden ondergebraoht.

Thans reeds liggen plannen klaar om het St.Rochuspavil- joen aanmerkelijk uit te breiden.Zoodra met de uitvoering van deze plan
nen wordt begonnen,zal ook de overeenkomst wijziging behoeven.

Alsdan zal elke gemeente zich opnieuw kunnen beraden,of zij tot de gewijzigde overeenkomst wil toetreden.
Uit het nevenstaande moge U blijken,dat toetreding tot de meergenoemde overeenkomst met betrekking tot het Infectlepavlljoen 

•-t.Hocnus voor de gemeente Oosterhout geen overwegende bezwaren oplevert, 
terwijl daarnaast wel belangrijke finanoleele voordeelen van deze transactie te vemraohten zijn.
_ , ̂  informatie dlene nog,dat de gemeentelijke barakslecht geoutilleerd is,terwijl het aanwezige verplegend personeel absoluut onvoldoende blijkt te zijn.

De Chef van de AfdeelIng Sociale Zaken,

ïyprEA
Coll:



RflîNUTP
Oosterhout,2 Mel 1946,

Aan den Heer Secretaris 
A L H I E R .

Na kennisname van tJw betoog meen ik tot de conclusie te mo
gen komen,dat U niet voldoende de kern van de kwestie waarom het hier 
gaet hebt aangegeven.

Omtrent de vraag over het al of niet voortbestaan van de ge
meentelijke barak voor besmettel IJke ziekten kan m.i.geen twijfel be
staan.Een gemeente zooals Oosterhout moet naar mijn meening de midde
len voor een behoorlijke geneeskundige verzorging van hare inwoners op 
elk terrein,onafha nkelijk van andere gemeenten beschikbaar kunnen 
stellen,Voldoet de barak niet aan redelijk te stellen elschen met betrekking tot inrlchtlng,aocomodatle eh verpleging,dan kan en moet hiei 
voor in de naaste toekomst gezorgd worden.

Ook de feiten en ervaringen van de laatste Ja ren rechtvaar
digen het voortbestaan van de ziekenbarak volkomen.Het aantel gevallen ven besmettel!Jke ziekten is de laatste Jaren hier en overal elders 
aanzienlijk geweest.Het infectiepavlIJoen te Brede biedt in zijn hul
digen staat slechts weinig ruimte en ken alleen de allernoodzakelijk
ste gevallen opnemen.De resteerende ge vallen,die niet op andere wijze 
voldoende kunnen worden afgezonderd en verpleegd »moeten dus,wat onze gemeente betreft in onze eigen barak ongenomen kunnen worden,

De kwestie waar het dus alleen en uitsluitend om draait be
treft J "Al of niet aansluiting bij de St.RochuspavllJoen-overeenkomst" 
voor die gevallen,die noodzakelijk te Breda moeten worden opgenomen. 
Hierbij geldt allereerst de vraag aan het gemeentebestuur van Breda, 
of de gemeente Oosterhout zich bij aansluiting verbindt voor den nor
malen duur van de overeenkomst (resteert nog JO Jear) Ja of neen.

Op de tweede plaats zou aan de plaatselijke doktoren ge
vraagd kunnen worden,of er aanwj Jsbare oorzaken zijn van de toenemende 
stijging van het aantal verpleeggevallen in het St.RochuspavllJoen te 
Breda in de laatste Jaren.Zoo Ja,welke deze ziJnlOf deze oorzaken ook 
in de komende Jaren van invloed zullen zijn en of deze niet zijn weg 
te nemen• Wanneer nu èn van Breda èn van de doktoren een positief 
antwoord binnenkomt,ken zonder meer een conclusie worden getrokken en 
een antwoord op onze kardinale vraag ”Aansluiting bij het St.RochuspavllJoen te Breda" worden gegeven.

De Chef van de Afdeel ing Sociale Zaken,
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Aan den Heer G.J.H.Q-,van Liebergen

Arts
te

OOSTBRHOUT.

14 Mei 1946.

ïerpleglng van lijders 
^an besmettelijke ziekten.

In verband met het feit, dat zloh gedurende de laatste 
jaren in deze gemeente vele besmettolljke ziektegevallen 
voordoen, overweegt ons college of het om gezondheids- en 
financieele redenen al of niet raadzaam is dat deze gemeente 
aan de exploitatie van de barak voor besmettelijke ziekten 
te Breda, het z.g.n. St.Rochuspavlijoen deelneemt.

Bij de overweging van deze beleidskwestie stelt ons 
college bijzonder prijs op het advies van de ter zake deskun
digen, da plaatselijke artsen, waarom wij ü beleefd vragen. 
Uw meaning hieromtrent te doen kennen.

Ter oriëntatie is overgelegd een exemplaar van de in 
193b tot sjtand gekomen overeenkomst tusschen de leidende ge
meente Breda en omliggende gemeenten eenerzljds en de Congre
gatie "Alles voor Allen" te Breda, stichtster en exploltante 
van het St.Rochus-paviljoen anderzijds.

Daarnaast is een toelichtend schrijven van het gemeente
bestuur van Breda over deze aangelegenheid bijgevoegd.

Deze beide stukken zouden wij gaarne met Uw advies 
terugontvangen.

Het zal U duidelijk zijn, dat de behartiging van de be
langen van de volksgezondheid van de Oosterhoutsche bevolking 
bij dfi beoordeeling van de oplossing van dit probleem het 
zwaarst moet wogen. Daarnaast dienen de financieele conse
quenties van het een en van het ander tegen elkaar te worden 
afgewogen, terwijl ook de mogelijkheid en wensohelijkheid 
van de instandhouding van een zelfstandigs gemeentelijke ba
rak voor de verpleging van patiënten onafhankelijk van het 
reeds op meerdere openbare verzorgingsterreinen naar monopo
lie strevende Breda moet worden overwogen.

(Wat)
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Wat de behartiging van de belangen van de volksgezond
heid in samenhang met het streven naar onafhankelijkheid van 
Breda betreft, stellen wij ons de vraag of de barak van 
Oosterhout thans en in de toekomst met betrekking tot ruimte, 
geneeskundig en verpleging personeel, acoomodatie en outil- 
leering voldoet en ^an voldoen aan die eisohen, welke aan 
een moderne bestrijding van de besmettelijke ziekten moeten 
worden gesteld.

Bij de beantwoording van deze vraag ware zoo mogelijk 
rekening te houden met de prognose omtrent den omvang van de 
besmettelijke ziekten-gevallen in Oosterhout en in de daarvan 
in aanmerking komende gemeenten van haar achterland en met 
de op grond van deze mogelijke deelname verantwoorde finan- 
oieele opzet van deze barak«

Bestaat een aanwijsbare oorzaak van de stijging van het 
aantal verpleeggevallen in het St.Koohus-pavilJoen gedurende 
de laatste Jaren? Zullen deze oorzaken ook in de toekomst 
blijven galden of zijn deze misschien te elimineeren?

Onmiddellijk zij An dit verband aangeteekend, dat van 
de voor deelname in aanmerking komende gemeenten Geertruiden- 
borg, Teteringen en Waspik door hun deelname aan de exploitatie van het St.Rochus-pavilJoen reeds voor Oosterhout zijn 
uitgeschakeld.

Is misschien voor de instandhouding van een eigen be- 
smettelijke ziekten-barak naast het St.Rochus-pavilJoen uit 
volksgezondheidsoogpunt reden van bestaan?

Wat de financieele zijde betreft concentreert dit pro
bleem zich in de situatie, dat de gemeente Oosterhout over 
de laatste Jaren, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 
9 der onderwerpelijke overeenkomst wegens extra- verpleeg- 
gelden ad f, 5»—  per verpleegdag aan de gemeente Breda,ver
schuldigd was:
over 1 940............ f. 27,8^

f. 187,50 
f. 149,22 
f. 119,20 
f. 375,—  ^f.1210,—

over 1941 over 1942 
over 1943 over 1944 
over 1945over 1946, Ie kwartaal f, 285,— .

Zooals uit het schrijven van het gemeentebestuur van 
Breda blijkt zou door Oosterhout bij deelname aan de exploi
tatie van het St.Rochus-pavilJoen een constante JaarliJksche 
bijdrage verschuldigd zijn van f, 732,29, terwijl dan van
zelfsprekend de betaling van de extra-verpleeggelden ad f.5,- 
zou komen te vervallen.

De directe financieele zijde van dit probleem gaat dus 
6ver de vraag of het gemiddeld aantal patientverpleegdagen 
per Jaar in de naoorlogsohe periode het getal van 146 (afge
rond f, 730,—  : 5} al dan niet zal overtreffen.

(Hiertegenover)



Hiertegenover staat dat bij de verpleging in het St, 
Rochus-paviljoen de patiënt zelf een verpleegprijs thans 
van f, 4,15 per dag verschuldigd is, welke kosten evenwel 
wanneer opüianie op medische indicatie b.v, wegens operatief 
ingrijpen plaats heeft, ten laste van het ziekenfonds komen.

Daarnaast zou bij de staking van de exploitatie van de 
gemeentelijke barak een beààngrijk direct financieel voordee] 
worden verkregen door het wegvallen van de navolgende exploi
ta tie -uitga ven van de barak te Oosterhout.

onderhoudskosten f. 781»30 
verpleegkosten f,3151,50

1944
f. ”W , 1 3  f. 2863,50 f. F54To 2 

f. 3574,50
totaal f.3932,80 f. 3427,65 f. 4428,52

ssasaai 3ssa Raadt «caa
Het verhaal van de verpleegkosten op de belanghebbenden 

volgens de verordening op de heffing van besmettelijke ziek- 
tengeldan blijkt in de praotijk hoegenaamd niets op te leveren.

Bij de overweging van deelname aan het St.Rochus-pavil
joen moet onmiddellijk in acht genomen worden dat de gemeente 
zich eventueel voor den restant-termijn van 30 jaren zou moeten verbinden.

Anderzijds ware te bedenken, dat na de voltooiing van 
de aangekondigde en in 1942 reeds voorgenomen uitbreiding 
van het St.Rochus-paviljoen en de daaruit voortvloeiende 
vaststelling van een gewijzigde verhoogde vaste jaarlijksohe 
bijdrage in de exploitatie-kosten van het uitgebreide pavil
joen de alsdan deelnemende gemeenten juridisch niet verplicht 
zijn tot deelname inde uitgebreide exploitatie. Waar alsdan 
voortzetting van de Xisk. deelname aan de exploitatie op den 
voet van de momentoele jaarlijks verschuldigde bijdrage niet 
wel mogelijk zal zijn, zullen alle gemeenten practlsch de 
keuze hebben om zich bij de nieuwe exploitatle-overeenkomst 
aan te sluiten dan wel zich geheel terug te trekken.

Verdient het op grond van een en ander geen aanbeveling 
om thans tot deelname te besluiten, in de wetenschap, dat 
deze aansluiting gedurende naar schatting 3 jaren voor de 
gemeente Oosterhout onmiddellijk financieel voordeel zal op- 
leveren en dat ons bestuur zich na voltooiing van de meerge
noemde verbouwing van hotaSt.Rochus-paviljoen zich opnieuw 
over al of niet-deelneme kan beraden.

Ons college zal een spoedig en gemotiveerd advies in 
deze op zeer hoogen prijs stellen.

BURG3MEESTER SN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT

.Burgemeester

.Secretaris



GjC/ukL '^-0

Aan den Raad,

Oosterhout, 12 Maart 1947,

Ter afzondering, waarneming en verpleging van lijders 
aan besmettelijke ziekten, overeenkomstig de bepalingen van de 
Besmettelijke Ziektewet, houdt de gemeente een Ziekenbarak in stand, 
gelegen in de onmiddelUjke nabijheid -ban het St.Josephziekenchuis 
alhier, De dagelijksche leiding van de barak en de verpleging van de 
patiënten is in handen gelegd van de zusters van het ziekenhuis.

De laatste jaren komt het steeds meer voor, dat 
lijders aan besmettelijke ziekten ter afzondering en verpleging 
worden opgenomen in het 3t.Rochuspaviljoen te Breda, Meermalen in het 
verleden hebben wij de plaatselijke geneesheeren hierop attent 
gemaakt en hen gewezen op de aanwezigheid van onze eigen ziekenbarak. 
Steeds bleken evenwel de plaatsingen op medische gronden verantwoord. 
Voortdurend moeten n.l.patienten voor specialistische hulp of operatief 
ingrijpen naar Breda worden verwezen. Ingeval van infectiegevaar 
worden deze patiënten dan onmiddellijk ter plaatse in het Infectie- 
paviljoen opgenomen.

De zooeven geschetste onvermijdelijke gang van zaken 
brengt voor onze gemeente hoogs kosten met zich mee. Overeenkomstig 
een terzake geldende overeenkomst brengt de gemeente Breda ons voor 
het gebruik van het Infectiepaviljoen F.9»—  verpleegdag in 
rekening als bijdrage in de kosten van oprichting en instandhouding 
van deze inrichting. Over de afgeloopen jaren zijn hiervoor 
beduidende bedragen uitgegeven t.w,

1943 f ,119.20
1944 F.375.”
1949 F.1210.-“
Hierbij komen dan nog de jaarlijksche exploitatie

kosten van onze eigen ziekenbarak, welke in de genoemde jaren 
respectievelijk F.781.30, F.364.19 en F.894.02 hebben bedragen,

In verband hiermede hebben wij overwogen, of het niet 
beter en voordeeliger zou zijn om toe te treden tot de reeds eerder

(genoemde overeenkomst)



genoemde overeenkomst, gesloten tusschen Breda en verschillende andere 
gemeenten eenerzijds en het Bestuur van de Congregatie "Alles voor allen“ 
anderzijds, betreffende den bouw en instandhouding van het Infectie- 
paviljocn St.Rochus. In dat geval zou de eigen ziekenbarak buiten ge
bruik gesteld kunnen worden, waardoor de exploitatieuitgaven daarvan 
zouden komen te vervallen. Aan het gebouw zou dan een andere meer doel-

2.

maolge bestemming gegeven kunnen worden.
Bij toetreding verbindt de gemeente zich voor den resteerenden 

duur der overeenkomst, zijnde 30 jaar en is aan de gemeente Breda jaar
lijks een annuïteit verschuldigd als bijdrage in de kosten van den bouw 
en exploitatie van het paviljoen, welke berekend wordt in verhouding 
tot het aantal inwoners der gemeente. Volgens een door het gemeente
bestuur van Breda gemaakte berekening zou de annuïteit voor Oosterhout 
F.7 3 2 , 2 9 bedragen. Dit bedrag wordt verminderd met het aandeel van de 
gemeente Oosterhout in de te betalen bijdragen van de niet aangesloten 
gemeenten. Hoc'vel deze bijdragen van jaar tot jaar sterk variearen, 
gaf Breda ons evenwel de verzekering, dat zij een belangrijk deel van 
de annuïteit uitmakan.

De uitvoering en voltooing van de aangekondigde en reeds 
vóór den oorlog voorgenomen uitbreiding van het St.Rochuspaviljoen en 
de daaruit voortvloeiende verhooging van de exploitatiekosten, zal een 
herziening van de bestaande overeenkomst noodzakelijk maken. De deel
nemende gemeenten zijn dan evenwel juridisch niet meer gebonden en 
kunnen zich opnieuw beraden of zij tot de gewijzigde overeenkomst 
zullen toetreden.

Uit het vorenstaande moge U blijken, dat toetreding tot de 
eerder genoemde overeenkomst belangrijke kostenbesparing voor de toe
komst met zich brengt.

Waar ook de overige voorwaarden van de overeenkomst geen 
bezwaar voor de gemeente kunnen opleveren durven wij U adviseeren tot
de meergenoemde overeenkomst toe te treden.

V/ij stellen U voor de overeenkomst op 25 Maart a.s.te doen 
ingaan, aangezien op dien datum de jaarlijksche annuïteit vervalt.

Sen ontwerp—besluit gaat ter vaststelling hierbij.
Burgemeester en Wethouders van Oosterhout,

,Burgemeester.

,Secretaris.
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Aan Heeren Burgemeester en Wethouders 

der gemeente 

B R E D A .

20 Maart I947.

afsluiting
l^reenkomst
Infectiepaviljoen
Breda.

De Raad dezer gemeente heeft in Zijne vergadering 
van 18 Maart j,1.besloten,met ingang ven 25 dezer toe te treden 
tot de overeenkomst gesloten 6 Februari 1936 tussohen Breda 
en een aantal omliggende gemeenten eenerzijds en het Bestuur 
van de Congregatie “Alles voor Allen” te Breda anderzijds, met 
betrekking tot den bouw en instandhouding van het Infectie- 
pavlljoen St.Roohus te Breda.

Wij verzoeken ü beleefd de toetreding dezer 
gemeente tot genoemde overeenkomst te willen goedkeuren.

Het betreffende raadsbesluit gaat hierbij.

Burgemeester en WethojuKlers van Oosterhout«

(Burgemeester.

.Secretaris.

typ:EA
coll:ƒ
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De Raad der gemeente O O S T E R H O Ü T ;
Gezien hot voorstel van Burgemeester en Wethouders 

van den 12 Maart 1947 inzake toetreding tot de overeenkomst 
tusschen de gemeente Breda en een aantal omliggende gemeenten 
eenerzijds en het Bestuur van de Congregatie "Alles voor allen” 
te Breda anderzijds, betreffende den bouw en instandhouding 
van het Infoctiepaviljoen St.Rochus te Breda;

b e s l u i t :

met ingang van 25 Maart I947 toe te treden tot de overeenkomst 
gesloten den 6e Februari 1936 tusschen de gemeente Breda en 
een aantal omliggende gemeenten eenerzijds en het Bestuur van 
de Congregatie "Alles voor allen" te Breda anderzijds, met 
betrekking tot den bouw en instandhouding van het Infectie- 
paviljoen St.Rochus te Breda,

Oosterhout, Maart 1947./de Raad dor'gemeente voornoemd.
/

,Voorzitter.

.Secretaris.



GEMEENTE BREDA

VERZOEKE B IJ UW ANTWOORD 
DATUM EN NUMMER AAN TE HALEN

AAN Heeren Burgeneester en 4èthouders

der Gemeente Oosterhout

TE O S -

BERICH T OP SCHRIJVEN VAN 2C Maart 1947- 
ONDERWERP: dvereenl'oniet barak 
besr e t t e l i jk e  z ie -te n .

BREDA,
No. v/4556

2 APR 1947
BIJLAGEN :
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In antwoord op Uw bovenvermeld sch rijven  hebben wij 
de eer U mede te  deelen, dat wij op grond van a r tP 'e l 8 der 
overeenlcomst tusschen de gemeente Breda en anderen gemeenten 
een erzijd s en het bestuur der Vereeni^ing ”ALles voor A le n '',  
a lh ie r ,  anderzijds, inzake de opric’^ting en instandhouding 
van een barak voor de verpleging van besmettelip'-e z ie ’-ten, 
b eslo ten  hebben Uwe gemeente te  re’-:enen van 25"Maart I947 ai“ 
t o t  deze overeenkomst toe te  la te n .

Eet ten la s te  van Uwe gemeente kenende aandeel der 
a n n u ïteit per 25 Maart j . l . z a l  U b ij  afzon d erlijk  schrijven  
.ïorden :itedegedeeld. /ij merken U nog op, dat de toetreding  
r is  regel wordt verwezenlij'--.t door de medeonderteakening van 
het origin eele  contract door den Burgereester ‘ er betreffende  
ge; eente. D it con tract is  echter in ’ e t ongereed© g raakt, 
zoodat deze geurag-slign thans n iet n o g e lijk  i s .

Kaar onze meaning wordt evenv/el door de over en «eer 
gevoerde corres;,:ondentie Uwe toetreding t o t  het contract 
voldoende b evestigd . Gopieen van de overeenkomst werden U 
bereids tcegezonden.

(1.>
ZÓ

BLRGS'EEST’EE 3N .3TH0IDSR:- VA" PEEDA;

, burgemeester.
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Aan het Bestuur van het
St.Josephgesticht

A L H I E  R«

20 Maart 19̂ '7«

^ns lui ting 
fPbreenkomst 
infectiepaviljoen 
Breda. De Raad dezer gemeente heeft in Zijne vergadering 

van 18 Maart j.1.besloten, met ingang van 25 deaer toe te treden 
tot de overeenkomst gesloten den 6 Februari 1936 tusschen Breda 
en een aantal omliggende gemeenten eenerzijds en het Bestuur 
van de Congregatie '‘Alles voor Allen» te Breda anderzijds, met 
betrekking tot den bouw en instandhouding van het infectie
paviljoen St.Rochus te Breda.

Vanaf 25 Maart a.s.zal derhalve voor afzondering,
waarneming en verpleging van lijders aan besmottelijke ziekten 
uitsluitend geblmik gemaakt kunnen worden van het St.Rochus- 
paviljoen te Breda,

Do gemeentelijke ziekenbarak alhier wordt als
zoodanig buiten gebruik gesteld.

Wij verzoeken ü beleefd de patiënten in voor
komende gevallen naar Breda te verwijzen.

Burgemeester en Wethoud^s van Oosterhout.

»Burgemeester.

jSecretaris.

typ:EA
coll:^



Afschrift voor de Heer Chef van óociale Zaken

i

GEIhEEOTE BKEDA

Aan het Gemeentebestuur
van

OOSTERHOUT.

Bnderwerp:
Bijdrage barak voor 
besmettelijke ziekten.

Breda, 2 April 1947.

Door het bestuur der Congregatie: ’’Alles voor Allen” 
is op 25 iVaart 193S opengesteld het St.Rochuspaviljoen, als 
barak bedoeld in artikel 1 der overeenkomst d.d. 6 Februari 
1936 gesloten tusschen llŵ e en andere gemeenten eenerzijds 
en voornoerad bestuur anderzijds.

Ingevolge artikel 7 betaalt de gemeente Breda een 
tegemoetkoming in de kosten van den bouw en de exploitatie 
van de barak; groot 5,3^ van de aannemingssom der inrichting, 
Je totale aannemingssom bedroeg f. 110.397,01, zodat jaar
lijks te betalen is f. 5.377,54.

Dit bedrag moet door de aangesloten gemeenten naar ver
houding van het im/onertal worden gedragen. Ket aantal in
woners van alle deelnemende gemeenten tezamen bedroeg per 
1 Janmri j.1. 206,563, dat van Uwe gemeente, 19.095.

Ten laste van Uwe gemeente komt dus per 25 kaart ’47
X f. 5377,54 is f. 543.33.

*'̂ Dlt bedrag moet ingevolge artikel 3, 2e lid der overeen
komst voor Uwe gemeente worden vei’meerderd met 20% 
f.103,67.

Door Uwe gemeente is derhalve per 25 kaart 1947 ver
schuldigd f. 543,33 plus f.103,67 is f. 652,--.

Wij verzoeken U dit bedrag te storten op postrekening 
no. 9 0 570 ten name van den Geirieente-Ontvanger van Breda.

Wij teekenen hierbij nog aan, dat de verdeeling der 
ontvangsten als bedoeld in artikel 9 der overeenkomst, voor 
zoover het jaar 1946 betreffende, binnenkort bij afzonder
lijk schrijven zal geschieden.

BURGEI-IEESTER EN WETHOUDERS VAN BREDA,

(get)
Voor eensluidend afschrift 

De Secretaris van Gosterhout,
(get]

onleesb ß.3. r ,Burgemeester

onleesbaar ,Secretaris
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