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Indiener verzoek: Hans Marchal/PCG en Wil Kosterman/GroenLinks
Onderwerp: Avondspreekuren/weekenddiensten huisartsenzorg
Aanleiding
De fracties van Groen Links en de PCG hebben op 14 april 2011 en 24 oktober 2011
schriftelijke vragen gesteld over het ‘Project avondspreekuren/weekenddiensten
huisartsenzorg’. De huisartsen gaven, om de hun moverende redenen, bij herhaling aan
weinig heil in het avondspreekuur te zien. Dit was voor zowel GroenLinks als de PCG het
argument om kanttekeningen te plaatsen bij de gemeentelijke investeringen in tijd en geld (2
x € 20.000). Ook maakten de bovengenoemde fracties kenbaar graag over dit onderwerp door
te willen spreken. De toezegging kwam dat dit zou gebeuren…
De gemeenteraad ontving op 7 oktober jl. een brief van de huisartsen waarin wordt ingegaan
op de gemeentelijke bezuinigingen en op het avondspreekuur. Wat het laatste betreft: de
huisartsen zijn tot de conclusie gekomen dat het opzetten van een avondspreekuur om
verschillende redenen niet opportuun is. Argumenten die genoemd worden zijn o.a. dat het
niet de bedoeling is om voor de dag ingeplande zorg naar de avond te verplaatsen en dat het
avondspreekuur geen soulaas biedt voor acute gevallen. Ook merken de huisartsen op dat de
patiënttevredenheid van de huisartsenpost in Houten hoog is en dat een patiënt slechts
gemiddeld één keer in de vijf jaar gebruik maakt van de huisartsenpost. Het opzetten van een
opvang voor acute medische zorg in Wijk bij Duurstede is volgens de huisartsen geen optie
omdat dit een verzwakking van de financiële positie van de bestaande huisartsenpost in
Houten zou betekenen, met alle gevolgen van dien. De fracties van GroenLinks en de PCG
vroegen zich af of deze bief van de huisartsen het definitieve einde betekent van het project
avondspreekuren/weekenddiensten in Wijk bij Duurstede?
Op 18 november jl. kwam het antwoord van het college op de gestelde vragen van 24 oktober
2011. Het proces van de afgelopen periode werd kort geschetst, de praktische bezwaren van
de huisartsen werden benoemd en de eindconclusie is dat ondanks de (structurele??)
financieringsmogelijkheden de huisartsen uit de gemeente Wijk bij Duurstede niet zullen
deelnemen aan de pilot avondspreekuren. Voor nu wordt de pilot afgesloten en burgemeester
Swillens en wethouder Burger zullen een slotgesprek voeren (of hebben dat inmiddels al
gedaan) met de vertegenwoordiger van de huisartsen. De inwoners worden geïnformeerd via
een persbericht en er wordt een memo opgesteld om de Wmo-adviesraad en de
cliëntenorganisatie Cliëntenbelang te informeren. En de gemeenteraad…? Ondanks de
politieke gevoeligheid van dit dossier staat de raad buitenspel en is de raad tijdens het hele
proces niet aan het woord geweest. Dit terwijl PCG en GroenLinks al in april een verzoek
deden én de toezegging van de wethouder kregen om hierover met de raad in gesprek te
gaan.

Relevantie van het onderwerp en de agendering
Uit het vraag-en-antwoord-spel is voor de raad niet duidelijk geworden hoe de vork in de
steel zit. Het lijkt inmiddels een pijnlijk dossier te worden, met verwijten over en weer die
deels in de krant en op internet wordt gestreden. Huisartsen die zeggen dat de wethouder/SP
hen onterecht de Zwarte Piet toespeelt, een SP-raadslid dat op internet zegt ‘Lijkt er toch erg
op dat er een paar erg luie huisartsen zijn in Wijk...’ Een ander SP-raadslid die via datzelfde
medium zegt dat de Wijkse huisartsen ‘spelletjes spelen’. Inmiddels weten we uit de pers dat
de SP zich er niet bij neer wil leggen.
De PCG en GroenLinks zijn erg ongelukkig met deze gang van zaken en vrezen dat deze
kwestie uit de hand loopt. De fracties vinden dat de discussie over dit verschil van mening en
inzicht niet via internet en pers en niet op deze manier moet worden besproken, dit getuigt
naar hun mening niet van behoorlijk bestuur. Naar aanleiding van deze ‘communicatie’
hebben de PCG en GroenLinks veel vragen over het verloop van het proces, over nut en
noodzaak van het proefproject avondspreekuur en over de mogelijkheid tot borging van een
dergelijk initiatief na een proefperiode.
De fracties van GroenLinks en de PCG stellen dan ook voor om, conform hun eerdere
verzoek van 13 april 2011, een voorbespreking te organiseren, waarvoor alle betrokkenen
worden uitgenodigd (huisartsen, gemeente, Agis, Wmo-adviesraad en cliëntenbelang) en
waarbij zij samen met de raad in de openbaarheid over dit dossier in gesprek kunnen gaan.
Hans Marchal/PCG
Wil Kosterman/GroenLinks
(Het agenderingsverzoek wordt bij het agendapunt Podium door de gemeenteraad
besproken, dit conform artikel 5, lid 5.2. van bijlage 1 behorende bij het Reglement van Orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad)

