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18R.00375 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Lenie van Leeuwen 
van de Fractie van LijstvanderDoes 
over de vorming van een mini HAP 

Beantwoording van de vragen: 

Toelichting van de vragensteller: 
Op 13 december 2017 en begin januari 2018 heeft de burgemeester namens wethouder Koster en later 
wethouder Koster zelf de Raad op de hoogte gebracht van de stand van zaken betreffende de vorming van 
een mini HAP in Woerden. Daarna is het stil gebleven. 

Vragen 
1. LijstvanderDoes vraagt zich nu af wat de laatste ontwikkelingen zijn op dit dossier en of wij 

binnenkort de opening van een HAP nieuwe stijl mogen gaan bijwonen, en zo ja, binnen welk 
tijdsbestek dit te verwachten is. 

Antwoord: 

Op 13 december 2017 heeft Laura Kaper van Medsync, initiatiefnemer van een nieuwe huisartsenpraktijk, 
de fractievoorzitters van de raad vertrouwelijk geïnformeerd over haar plannen. 
Het nieuwe initiatief betreft geen Huisartsenpost (HAP); dat is de voorziening van de gezamenlijke 
huisartsen in de regio voor huisartsenzorg buiten openingstijden (avonden, nachten en weekenden). 
Het initiatief van Medsync betreft een reguliere huisartsenpraktijk met ruime openingstijden waar ook 
inwoners terecht kunnen als de praktijk van hun eigen huisarts is gesloten en als de inwoner niet naar de 
HAP in Leidsche Rijn wil. 

Het college is geen partij maar laat zich informeren over de ontwikkelingen en de voortgang: 
de plannen vorderen. Medsync is nog druk met de voorbereidingen en de realisering van de nieuwe 
praktijk. Een praktijkruimte is gevonden en er wordt gewerkt aan de verbouwings- en inrichtingsplannen. De 
beoogde openingsmaand van juni wordt niet gehaald. Dat wordt na de zomer, nog niet bekend is wanneer 
het precies zal zijn. 

2. Ook zouden wij graag vernemen of er door het college al actie is ondernomen om ervoor te zorgen 
dat medicatie ook buiten de kantooruren in Woerden zelf te verkrijgen is. 

Antwoord: 
Toen in het eerste kwartaal van 2017 problemen dreigden over medicijnverstrekking in Woerden (door 
sluiting van de ziekenhuisapotheek in de avonduren en het weekend) heeft de wethouder alle betrokken 
partijen uitgenodigd om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Na dat overleg zijn de volgende afspraken 
gemaakt: 

De Service Apotheek in Woerden is elke werkdag geopend van 8 tot 19 uur, op zaterdag van 10 tot 
17 uur en op zon- en feestdagen van 14.30 tot 15 uur. 
Inwoners die naar de HAP in Leidsche Rijn gaan (gevestigd in het Antonius Ziekenhuis) kunnen 
medicijnen halen in de apotheek van het ziekenhuis: elke werkdag en zaterdag geopend van 8 tot 
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22 uur, op zon- en feestdagen van 9.30 tot 22 uur. 
Inwoners die met spoed medicijnen nodig hebben in de avonden, nachten of weekenden kunnen 
via de Huisartsenpost of Spoedeisende Hulp de medicijnen thuis bezorgd krijgen. De medewerkers 
van de ziekenhuisapotheek van Antonius in Leidsche Rijn overleggen met inwoners waar en 
wanneer medicijnen geleverd kunnen worden (zonder extra kosten voor het thuisbezorgen). 

Met de nieuwe huisartsenpraktijk heeft de wethouder gesproken over medicijnverstrekking. De praktijk wil 
de medicijnverstrekking in Woerden verruimen. Dat zal de praktijk onderzoeken als de praktijk draait. 
De start van de praktijk is momenteel hun eerste prioriteit. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 18.009767 

De secretaris De burge 

MBA V oer 
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From: Plukaard, Wendy <plukaard.w>
Sent: 16 May 2018 17:21:56
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: schriftelijke vragen ex artikel RvO van LijstvanderDoes inzake vorming mini HAP
Attachments: 180516 schriftelijke vragen ex. artikel 42 rvo van lijstvanderdoes inzake vorming mini hap.pdf 

Aan het College
Cc Raad

Wendy Plukaard

Wendy Plukaard | Algemeen secretaris vd Griffie | Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden

T 0348 – 428 805 | https://gemeenteraad.woerden.nl 

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde  van de fractie van LijstvanderDoes  inzake de vorming van de mini 
HAP. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 15 juni 2018.



 

 

Woerden, 16 mei 2018 

Aan: het college van Burgemeester en Wethouders 

Van: fractie LijstvanderDoes 

 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. artikel 42 RvO van LijstvanderDoes inzake vorming mini HAP 

 

Toelichting 
Op 13 december 2017 en begin januari 2018 heeft de burgemeester namens wethouder 
Koster en later wethouder Koster zelf de Raad op de hoogte gebracht van de stand van 
zaken betreffende de vorming van een mini HAP in Woerden.  Daarna is het stil gebleven.  
 
Vragen 
LijstvanderDoes vraagt zich nu af  wat de laatste ontwikkelingen zijn op dit dossier en of wij 
binnenkort de opening van een HAP nieuwe stijl mogen gaan bijwonen, en zo ja, binnen welk 
tijdsbestek dit te verwachten is. 
 
Ook zouden wij graag vernemen of er door het college al actie is ondernemen om ervoor te 
zorgen dat medicatie ook buiten de kantooruren in Woerden zelf te verkrijgen is. 
 
Graag ontvangen wij een antwoord op bovenstaande vragen.   
  
 
Namens de fractie LijstvanderDoes, 
 
 
Lenie van Leeuwen 


