
mail aan fractievoorzitters over voortgang spoedzorg, sept 2017: 
 
 
beste leden van de raad, 
 
Zoals u weet hebben de aanbieders van spoedzorg in onze gemeente besloten om de HAP te 
verplaatsen naar Leidsche Rijn. Op 3 juli hebben de aanbieders van spoedzorg aan de raad toegelicht 
dat de coöperatie van  huisartsen in kleine meerderheid een plan voor behoud van een vorm van 
spoedzorg in Woerden heeft afgewezen. Ook is toegelicht dat een Woerdense variant op het plan 
volgens partijen niet haalbaar is. 
Zoals u weet wil ik me niet neerleggen bij het verlies van spoedzorg (anders dan ambulancezorg) in 
onze gemeente en ben ik in contact getreden met commerciële aanbieders van zorg.  
 
Na het zomerreces is duidelijk geworden dat: 

- de eerste partij die ik benaderd heb de mogelijkheden heeft verkend en inmiddels een stap 
terug heeft gezet; vooralsnog zien ze geen mogelijkheden  

- er een andere partij is die mogelijkheden verkent voor het bieden van een aanvullende of 
alternatieve vorm van zorg 

- onze oriëntatie op andere gemeenten met vergelijkbare problematiek nog gaande is. 
Concrete informatie heb ik momenteel helaas nog niet.   
 
De HAP zoals die nu bestaat zal zeker niet in deze vorm door een andere partij worden overgenomen 
en dus in Woerden sluiten per 1 januari 2018. De  aanbieders van de spoedzorg  gaan in september 
communiceren  over het definitief verplaatsen van de HAP naar Leidsche Rijn.  
 
In de afgelopen maanden heb ik het onderwerp ‘positie van de gemeente bij plan- en besluitvorming 
binnen de medische zorginfrastructuur’ bij veel bestuurders van organisaties besproken.  De 
inrichting van de besluitvorming is plm 10 jaar geleden, dus voor de transitie van het sociaal domein, 
tot stand gekomen.  De transitie heeft de gemeentes een ander positie gegeven in die constellatie. 
De inrichting (governance) is daarin niet mee ontwikkeld.  
 
De gevoerde gesprekken (met ministerie VWS, Zorgverzekeraars Nederland, Zorginstituut Nederland,  
de Raad voor de Volksgezondheid, de VNG en collega wethouders)  leveren op dat de analyse 
herkend wordt en dat het onderwerp op verschillende  agenda’s verschijnt. Concrete resultaten zijn 
niet van vandaag of morgen te verwachten.  
Ik ga door met het agenderen van het onderwerp en blijf u op de hoogte houden van mijn 
bevindingen.  
 
 


