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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Monique Kingma 
van de Fractie van Lijst VanderDoes 
over beperking avondopenstelling apotheken 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. 

Bent u op de hoogte van bovenstaande ontwikkelingen? 

Antwoord 
Ja, wij zijn ervan op de hoogte dat de apotheek van Zuwe Hofpoort is gesloten. De ruimte wordt verbouwd, 
er komt een Antonius Apotheek. Er is een tijdelijke apotheekvoorziening tijdens de verbouwing.. 

Vraag 2. 

Heeft het college zicht op het aantal inwoners dat 's nachts een beroep doet op medicijnverstrekking? 

Antwoord 
Nee. De dienstapotheek in het Diakonessenhuis houdt niet bij waar patiënten vandaan komen. Het bestuur 
van deze apotheek verstrekt geen bedrijfsgegevens 

Vraag 3. 
Vindt u het acceptabel dat in een plaats als Woerden gedurende de nacht noodzakelijke medicijnen niet 
binnen de gemeente te verkrijgen zijn? 

Antwoord 
Wij hebben formeel geen invloed op deze voorziening. Toch willen wij het niet zonder meer accepteren als 
belangrijke voorzieningen zoals deze niet aanwezig zijn in de gemeente. Het onderwerp 
'medicijnverstrekking' is dan ook onderwerp van het gesprek dat wij regelmatig voeren met de raad van 
bestuur van het Antonius Ziekenhuis. Het Antonius Ziekenhuis onderzoekt de mogelijkheden van een 
vorm van medicijnverstrekking dichterbij huis en maakt daarbij vorderingen. Zodra er een oplossing zullen 
wij u hierover informeren. 

Vraag 4. 

Zo nee, wat ziet het college voor mogelijkheden om deze gang van zaken ten positieve te keren? 

Antwoord 
zie antwoord op vraag 3 

Bijlagen: 
De ingekomen brief met corsanummer: 17.001478 



De secretaris 

ATI 
drs. M.H.J, v er 



Aan het College 

Aan de Raad 

  

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van LijstvanderDoes inzake beperking avondopenstelling apotheken in 

Woerden. Conform RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 23 februari 2017. 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden  
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 |E geldorp.e@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  
W gemeenteraad.woerden.nl 
aanwezig: ma, di, wo, do 

  

  

  

  

From: Geldorp, Erwin <geldorp.e>
Sent: dinsdag 24 januari 2017 9:10:13
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO LijstvanderDoes inzake beperking avondopenstelling apotheken in Woerden
Attachments: lijstvanderdoes inzake beperking avondopenstelling apotheken in woerden.pdf 



 

 

 

 

Vragen aan het college van B&W Woerden conform artikel 40 van het Reglement van Orde 

van de Raad: 

Geacht college,  
 
Graag wil LijstvanderDoes uw aandacht vragen voor de beperking van de avondopenstelling 
van de apotheken in Woerden. 

LijstvanderDoes heeft in het AD van 6 januari jl. en de Woerdense Courant van afgelopen 
woensdag kennisgenomen van de sluiting van de Apotheek in het Zuwe Hofpoort 
Ziekenhuis.  

Bij  navraag over de te verwachten ontwikkelingen in de toekomst hebben wij te horen 
gekregen dat de Serviceapotheek de avonddiensten tot 22.00 uur zal gaan overnemen en 
dat er gedurende de nacht geen medicijnen in Woerden verkrijgbaar zijn. Dit bleek al enige 
tijd het geval te zijn. Onze inwoners moeten hiervoor naar Utrecht. Bij inwoners die niet in 
staat zijn om zelf naar Utrecht te gaan, kunnen de medicijnen kosteloos bezorgd worden 
indien hiervoor een medische noodzaak is. 

In het kader van de toenemende vergrijzing en de groei van ons inwoneraantal, maken wij 
ons zorgen over deze ontwikkelingen. 

LijstvanderDoes stelt u daarom de volgende vragen: 

1. Bent u op de hoogte van bovenstaande ontwikkelingen? 
2. Heeft het college zicht op het aantal inwoners dat ’s nachts een beroep doet op 

medicijnverstrekking? 
3. Vindt u het acceptabel dat in een plaats als Woerden gedurende de nacht 

noodzakelijke medicijnen niet binnen de gemeente te verkrijgen zijn? 
4. Zo nee, wat ziet het college voor mogelijkheden om deze gang van zaken ten 

positieve te keren? 

Wij zien uw reactie graag tegemoet. 

Monique Kingma, Raadslid fractie LijstvanderDoes 
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