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Barendrecht, 9 oktober 2022 

 

Betreft: Stand van zaken huisartsenzorg Barendrecht 
 

 
Geacht college, 
 

Middels eerdere schriftelijke en technische vragen en de aangenomen motie ‘Doktersrecept: Zo veel als 
nodig is (q.s.)’ heeft mijn fractie aandacht gevraagd voor de noden van de huisartsen aangaande onder 
andere praktijkruimte, budgetten, samenwerking en voldoende personeel. Goede huisartsenzorg in de 
wijken, dichtbij onze inwoners, is wat ons betreft een hoeksteen van de Nederlandse zorg.  
 
Wij hebben de volgende vragen: 
1. Wat is de actuele stand van zaken betreffende de LHV-kerncijfers van de Barendrechtse huisartsenzorg? 

 
2. Het vinden van praktijkruimte is bijzonder moeilijk, kunt u ons informeren over het volgende: 
a. Zou LHV Bouwadvies iets kunnen betekenen voor inzake het realiseren van praktijkruimte? 

b. Zou Stichting Maatschappelijk Vastgoed iets kunnen betekenen inzake het realiseren van praktijkruimte? 

c. Is de Veiligheidspost aan de Maasstraat (deels) in gebruik te nemen ten behoeve van praktijkruimte voor 
huisartsen en aanverwante zorg? Zijn er andere locaties die in gebruik kunnen worden genomen? 
 
3. Zou het college de raad kunnen informeren over het vergunningstraject voor huisartsenzorg? In de 
contacten van EVB met huisartsen blijkt dit een groot struikelblok. 
 
4. Barendrechtse huisartsen worden door de gemeente verzocht om vluchtelingen in te schrijven in het 
patiëntenbestand, wat betekent dit voor Barendrechters die noodgedwongen in een andere gemeente een 
huisarts moeten vinden vanwege een patiëntenstop? 

 
5. Bent u voornemens huisartsen te wijzen op VWS-programma's zoals 'Juiste Zorg op de Juiste Plek', 'Zorg 
van Nu' en '[Ont]Regel de Zorg' om middels organisatieverandering, zorginnovatie, meer tijd voor de 
patiënt en digitalisering de werkdruk onder huisartsen te verlagen? 

 
6. Is het mogelijk om als gemeente te bemiddelen tussen huisartsen en zorgverzekeraars, onder andere om 
samenwerkingsafspraken te maken? 

 
7. Welke lessen trekt u uit de eindrapportage arbeidsmarktaanpak van VWS, LHV en Rebel Group? 

 
8. Welke lessen trekt het college uit de NZa-monitor contractering 2022? 

 
9. Wat is de reactie van het college op het manifest 'Help, de huisarts verzuipt'? 

 
We zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet. 
 
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,  
 
Richard Carlebur 


