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B en W Adviesnota
Samenvatting
Er zijn in de periode oktober 2020 en maart 2021 door de gemeenteraad drie moties unaniem
aangenomen. Ter afhandeling van de laatste motie, waarin de Raad het college oproept bij de minister
aan te dringen op het verlagen van de reistijd van 30 naar 20 minuten wordt uw college verzocht
bijgevoegde brief te verzenden naar het ministerie van VWS. Middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief
wordt uw college verzocht de Raad te informeren over de afhandeling van de drie moties.

Beoogd resultaat
Uitvoering geven aan de motie’s sluiting huisartsenpost Venray d.d. 20-10-2020, voorgenomen sluiting
huisartsenpost Venray d.d. 15-12-2020 en maximale reistijd huisartsenpost d.d. 09-02-2021

Argumenten
1.1 ministerie van VWS wordt verzocht de normtijd aan te passen
Er is een landelijke richtlijn die voorschrijft dat minimaal 90% van de inwoners van het werkgebied van
de huisartsenpost binnen 30 minuten per auto de huisartsenpost kan bereiken. Met bijgevoegde brief
verzoeken wij, mede namens de gemeente Horst aan de Maas en Gedeputeerde Staten Limburg om een
aanpassing van de landelijke richtlijn van 30 minuten naar 20 minuten. Tevens wordt het ministerie
gevraagd de wijziging van deze richtlijn mee te nemen in de nieuw te vormen regering.
2.1

ter afronding van de diverse moties

Er is door alle politieke partijen, college, omliggende gemeenten en de provincie veel inzet gepleegd op
het behoud van de huisartsenpost Venray. Het is erg jammer en teleurstellend dat deze inzet niet heeft
geleid tot het voorkomen van de sluiting. Met de Raadsinformatiebrief wordt een antwoord gegeven op
hoe uitvoering is gegeven aan de moties van de gemeenteraad en inzage gegeven in alle acties.
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Bijgevoegde raadsinformatiebrief en brief ministerie VWS verzenden.
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Uw kenmerk

Onderwerp

Verzoek tot aanpassing van de landelijke richtlijn die voorschrijft dat minimaal 90% van de inwoners van het
werkgebied van de huisartsenpost binnen 30 minuten per auto de huisartsenpost kan bereiken

Geachte mevrouw Van Ark,

In onze brief van 7 december 2020 hebben wij u in kennis gesteld van de voorgenomen sluiting
van de huisartsenpost in Venray en hier onze zorgen over geuit. Op 21 januari 2021 hebben wij
bericht ontvangen dat de Huisartsenpost in Venray haar deuren definitief gaat sluiten per 1 april
2021.
Op 9 februari 2021 heeft de gemeenteraad van Venray unaniem besloten aan ons college de
opdracht te geven om bij u aan te dringen op het aanpassen van de landelijke richtlijn die
voorschrijft dat minimaal 90% van de inwoners van het werkgebied van de huisartsenpost binnen
30 minuten per auto de huisartsenpost kan bereiken. Wij verzoeken u om de aanpassing van de
landelijke richtlijn van 30 minuten naar 20 minuten mee te nemen in de nieuw te vormen regering.
Aanvullend aan de gemeenteraad van Venray heeft de gemeenteraad van Horst aan de Maas het
college de opdracht gegeven om samen met de gemeente Venray, de provincie Limburg én Cohesie
op te trekken in de belangrijke doelstelling van kwalitatief goede en bereikbare huisartsenzorg en
daar waar nodig de landelijke overheid in te zetten om de doelstelling (kwalitatief goede en
bereikbare huisartsenzorg) te halen. Onderdeel van dit overleg is tevens te streven een reistijd van
maximaal 20 minuten tot de eerstvolgende huisartsenpost.
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Wij verzoeken u, mede namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Horst aan de Maas en Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg om de richtlijn te laten
aanpassen en de normtijd te wijzigen van 30 naar 20 minuten.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,

, burgemeester

, secretaris
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Onderwerp
Bijlage

sluiting huisartsenpost Venray
tijdlijn met acties behoud Hap

Uw kenmerk

Geachte leden van de gemeenteraad,
In de raad van 20 oktober 2020 heeft u unaniem een motie aangenomen waarin u ons college
heeft opgedragen in gesprek te gaan met cohesie, regiogemeenten en de VGZ met het doel onze
huisartsenpost te behouden én uw motie te delen met de gemeenten Horst aan de Maas, Peel &
Maas, Venlo en Beesel.
In de raad van 15 december 2020 heeft u unaniem een motie aangenomen waarin u ons college
heeft opgedragen in overleg te treden met de Venrayse huisartsen en te spreken over
alternatieven waarbij de huisartsenzorg voor onze inwoners op gelijk niveau blijft, eventueel in
samenwerking met Boxmeer.
In de raad van 9 februari 2021 heeft u unaniem een motie aangenomen waarin u ons college heeft
opgedragen bij de minister aan te dringen op het wijzigen van de normtijd van 30 naar 20
minuten, dit samen met het college van Horst aan de Maas en het college van GS. Tevens heeft u
ons verzocht om met Cohesie in gesprek te gaan hoe zij het team palliatieve zorg kunnen opzetten
zonder de huisartsenpost in Venray te sluiten.
Omdat deze moties een directe samenhang hebben informeren wij u in deze raadsinformatiebrief
over alle moties.
Wij hebben in de afgelopen drie maanden vijf gesprekken gevoerd met Cohesie, 1 werkbezoek
afgelegd naar de huisartsenpost in Venlo samen met de Raad van Bestuur van Cohesie en 1
raadsinformatieavond georganiseerd. Dit heeft niet geleid tot een wijzigingsbesluit door Cohesie tot
sluiting van de huisartsenpost Venray en ook alternatieve oplossingen waren onbespreekbaar. Zelfs
een mogelijke financiële bijdrage om de huisartsenpost open te houden werd niet geaccepteerd.
Verder zijn als alternatieven besproken het aansluiten bij Boxmeer, alleen weekend open en door
de week beeldbellen, inzet artsen van elders. Bij enkele gesprekken was ook de gemeente Horst
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aan de Maas en gedeputeerde Housmans aanwezig. Op 21 januari 2021 heeft Cohesie ons
schriftelijk laten weten de huisartsenpost definitief te sluiten per 1 april 2021.
Opnieuw met Cohesie in gesprek gaan om te onderzoeken hoe zij het team palliatieve zorg kunnen
opzetten zonder de huisartsenpost in Venray te sluiten is met Cohesie besproken. Een gesprek kan
altijd maar zal niet leiden tot het intrekken van dit besluit.
De Venrayse huisartsen zijn twee maal benaderd met het verzoek om een gesprek om eventuele
alternatieven te bespreken met als doel om onze huisartsenpost open te houden. Het eerste
verzoek hebben de Venrayse huisartsen geweigerd. Bij het tweede verzoek hebben zij aangegeven
akkoord te gaan met een overleg met ons college maar uitdrukkelijk niet over de sluiting van de
huisartsenpost willen spreken. Wel willen onze huisartsen spreken over de toekomstige
samenwerking en willen ze de verstandhouding tot elkaar toetsen.
Tenslotte hebben wij, middels een officieel schrijven de minister verzocht de normtijd van de
landelijke richtlijn die voorschrijft dat minimaal 90% van de inwoners van het werkgebied van de
huisartsenpost binnen 30 minuten per auto de huisartsenpost kan bereiken te wijzigen in 20
minuten.
Wij verwijzen u naar de bijlage waarin alle acties staan vermeld die wij hebben ondernomen om de
huisartsenpost te behouden.
Wij vinden het erg jammer en teleurstellend dat de gezamenlijke acties van uw Raad en ons
college uiteindelijk niet hebben geleid tot het voorkomen van de sluiting van de huisartsenpost
Venray. Wij willen u tenslotte danken voor de fijne samenwerking en uw vertrouwen.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,

, burgemeester

, secretaris
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bijlage

Sluiting Hap Venray: tijdlijn
Datum
6-10-2020

Wat
Gesprek RvB Cohesie

6-10-2020
19-10-2020

Inkomende brief VVD
Collegevoorstel

19-10-2020
19-10-2020

Uitgaande brief VVD
Melding bij NZA

20-10-2020
20-10-2020

Extra raadsvergadering
Inkomende motie raad

21-10-2020

Gesprek RvB Cohesie

21-10-2020

Uitgaande brief Cohesie en
alle huisartsen Cohesie

21-10-2020

Uitgaande brief aan griffie’s
van de gemeenten Venlo,
Horst aan de Maas, Peel en
Maas, Bergen en Beesel
Telefonisch overleg met
Venlo, Horst aan de Maas,
Bergen, Beesel, Peel&Maas

21-10-2020

25-10-2020
26-10-2020
6-11-2020

Ontvangen brief cohesie
Brief Cohesie gedeeld met
raad
Ingekomen brief Cohesie

9-11-2020

Uitgaande mail aan
huisartsen Venray

15-11-2020

Ingekomen mail huisartsen
Venray

24-11-2020

Ingekomen mail
beantwoording kamervragen
CDA
Overleg RvB Cohesie

24-11-2020
25-11-2020
3-12-2020

Uitgaande mail naar
Gedeputeerde Housmans
Telefonisch overleg NZA

inhoud
Aankondiging voorgenomen sluiting Hap
Venray
Artikel 38 vragen VVD ontvangen
Instemmen met beantwoording art 38
vragen VVD, reactie aan Cohesie en
informeren Raad
Beantwoording art. 38 vragen VVD
Verzoek om onderzoek naar strijdigheid van
besluit sluiten hap met zorgplicht preferente
verzekeraar
Sluiting Hap Venray
Verzoek om in gesprek te gaan met
Cohesie, regiogemeenten en VGZ, delen
motie met Horst a/d Maas, Peel&Maas,
Venlo en Beesel
Aankondiging voorgenomen sluiting Hap
Venray
Reactie college op sluiting, verzoek om
onderbouwing en verzoek vragen vanuit de
raad te beantwoorden
Motie d.d. 20-10-2020 gedeeld met de
gemeenten en verzocht om een reactie op
deze motie
Overleg over voorgenomen sluiting hap en
hoe hier als regio mee om te gaan.
Uiteindelijk heeft Horst aan de Maas samen
met ons opgetrokken in de gesprekken met
Cohesie en de Provincie.
Reactie op vragen Raad
Via griffie is de brief van Cohesie
doorgestuurd aan alle raadsleden
Aankondiging voorgenomen besluit
toekomst hap en begeleidende brief aan alle
steakholders
Verzoek om gesprek op 24-11-2020 met
wethouder Thielen, afvaardiging kerngroep
gezondheidszorg Venray 2.0 en adviesraad.
Zien af van gesprek, Venrayse huisartsen
zien geen alternatieven en verwijzen naar
gesprekken met Cohesie
Antwoorden van minister Van Ark (Medische
zorg) op kamervragen CDA
Toelichting besluit en verzoek om afspraak
gemeenteraad
Verzoek om overleg met cohesie, gemeente
Horsta aan de Maas en Venray
Mededeling dat onderzoek naar zorgplicht
i.v.m. sluiting Hap niks heeft opgeleverd.
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7-12-2020

Collegevoorstel

7-12-2020

Uitgaande brief Cohesie

7-12-2020
7-12-2020

Uitgaande brief VGZ
Uitgaande brief aan VWS

7-12-2020

Uitgaande brief aan alle 2e
kamer fracties

15-12-2020

Inkomende motie Raad

16-12-2020

Gesprek RvB Cohesie,
gedeputeerde Housmans,
gemeente Horst aan de Maas

17-12-2020

Inkomende Mail VGZ

7-1-2021

Gesprek RvB Cohesie,
gedeputeerde Housmans,
gemeente Horst aan de Maas

13-1-2021

Uitgaande brief huisartsen
Venray
Telefonische reactie
ministerie van VWS

13-1-2021

14-1-2021
21-1-2021
23-1-2021

25-1-2021

2-2-2021

Gesprek RvB Cohesie en
gemeenteraad
Inkomende brief Cohesie
Werkbezoek Hap Venlo door
RvB Cohesie, Anne Thielen,
wethouder Bouten Horst aan
de Maas en Gedeputeerde
Housmans
Inkomende mail huisartsen
Venray
Gesprek met VGZ

Verplaatsing voldoet aan normen RIVM.
Instemmen met brieven aan cohesie, vgz,
ministerie van VWS, fractieleden 2e kamer
en informeren commissie leven
Verzoek om overzicht van betrokken
partijen, verzoek om onderliggende
businesscase, verzoek om onderzoek RIVM,
verzoek om inzage reactie inspectie,
verzoek om continuiteitsplan
Verzoek om gesprek inzake sluiting Hap
Verzoek om te onderzoeken waarom er
geen rekening wordt gehouden met de
toegankelijkheid van zorg en Cohesie op te
dragen alternatieven te onderzoeken die
zorg in de nabijheid garanderen.
Verzoek om op te komen voor
toegankelijkheid en beschikbaarheid van
acute zorg en minister op te dragen
alternatieven te onderzoeken die zorg in de
nabijheid garanderen.
Verzoeken om in overleg te treden met
Venrayse huisartsen over alternatieven Hap
en samenwerking boxmeer te bespreken
Toelichting besluit cohesie, aanbod extra
subsidie voor openhouden Hap door
provincie en gemeente Venray, bespreking
van alternatieven (e-health, boxmeer,
alleen weekend en door de week
beeldbellen, inzet artsen van elders
Toestemming tot maken van afspraak over
sluiting Hap
Extra financien is niet de oplossing,
alternatieven zijn niet mogelijk.
Gedeputeerde en wethouder Thielen gaan
meelopen bij de Hap op zaterdag 23-1-2021
Verzoek om gesprek over alternatieven
Dossier is onderzocht, VWS kan niks doen,
rollen zijn duidelijk belegd bij diverse
partijen en nagekomen. IGJ hebben casus
opnieuw bekeken maar kwaliteit van zorg
komt niet in geding. Cohesie gaat inzetten
op verbeteren van palliatieve zorg.

Mededeling dat de Hap Venray definitief
sluit per 1-4-2021

Willen in overleg maar niet over de sluiting
van de Hap maar over de toekomstige
samenwerking en verstandhouding tot
elkaar toetsen.
Rol VGZ besproken
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4-2-2021

Inkomende brief VGZ

12-2-20201

Inkomende motie Raad

17-2-2021

Uitgaande mail aan Horst a/d
Maas en gedeputeerde
staten provincie Limburg

1-3-2021

Verzoek om nieuw gesprek
met Cohesie

Huisartsendienstenstructuren (Hap) staan
landelijk onder druk. Met name in Noord
Limburg is er sprake van tekort aan
capaciteit (huisartsen en personeel).
Kwaliteit staat niet onder druk, richtlijnen
RIVM zijn gevolgd, effecten van het besluit
zullen door VGZ worden gevolgd.
Bij de minister aan te dringen om de norm
van de reistijd van 30 minuten weer terug
te brengen naar de oorspronkelijke norm
van 20 minuten;
*Om deze oproep zoveel als mogelijk is
samen met het college van Horst aan de
Maas en het college van GS te doen;
*Om met Cohesie in gesprek te gaan hoe zij
het team palliatieve zorg kunnen opzetten,
zonder de HAP Venray te sluiten.
Verzoek tot mede ondertekening om bij de
minister aan te dringen op het aanpassen
van de norm van de reistijd naar de Hap
van 30 naar 20 minuten.
Gesprek afgeraden omdat dit niet gaat
leiden tot een ander besluit.

4-3-2021

Telefonisch contact RvB

Sluiting is genomen besluit en gesprek

Cohesie (Sylvia Wessels)

hierover verandert hier niets meer aan

Reactie Provincie Limburg

Akkoord met gezamenlijk verzenden brief

9-3-2021

aan minister van VWS inz aanpassen
reistijd
17-3-2021

Reactie gemeente Horst aan

Akkoord met gezamenlijk verzenden brief

de Maas

aan minister van VWS inz aanpassen
reistijd mede in kader van eigen motie raad
Horst aan de Maas.

18-3-2021
Doorlopend

Collegevoorstel
Media aandacht, zowel
lokaal, regionaal als
nationaal

Versturen brief minister en RIB

MOTIE
Onderwerp: Sluiting Huisartsenpost Venray

Status: Aangenomen.
De raad van de gemeente Venray in vergadering bijeen op 20 oktober 2020;

Overwegende dat:














de overkoepelende organisatie van de huisartsenzorg in Noord Limburg, Cohesie,
overweegt de Huisartsenpost in Venray te sluiten;
de dienstauto van de Huisartsenpost Venray vanaf 1 april 2020 al gestationeerd is
in Venlo wat zeer nadelig is voor patiëntenzorg in de gemeente Venray en
omgeving, omdat daarmee onacceptabele aanrijtijden ontstaan;
bij sluiting van de Huisartsenpost Venray ook de dienstapotheek MC Wieënhof
naar verwachting in de avonden moet sluiten;
voor de huisbezoeken (visites) voor niet spoedeisende gezondheidszorg
onverantwoordelijk langere wachttijden ontstaan in verband met het sluiten van
de huisartsenpost;
bij overlijden van een persoon ongewenste langere wachttijden ontstaan voor de
eerste schouwing;
voor psychiatrische patiënten meer dan gewone wachttijden ontstaan (crisisdienst
is al onderbezet);
arbeidsmigranten in deze regio extra tijd vragen (taalbarrière), evenals de gasten
op campings en recreatieparken;
veel patiënten de voorkeur hebben voor ziekenzorg in Boxmeer;
sluiten van de Huisartsenpost Venray inhoudt dat deze voorkeur een
doorverwijzen betekent via Venlo naar Boxmeer, met alle problemen van dien;
voor inwoners van Venray de huisartsenpost op substantieel grotere afstand komt
te liggen;
de kans bestaat dat inwoners hierdoor de (eerste) zorg mijden totdat de eigen
huisarts weer beschikbaar is.

Constaterende dat:







bij de reorganisatie van het ziekenhuis in Venray en het sluiten van de
Eerstehulppost in een convenant is vastgelegd dat eerstelijnszorg in Venray
geborgd blijft;
vanaf 1 november 2020 nog slechts 2 dienstauto’s beschikbaar zijn voor de
gehele regio met circa 220.000 inwoners;
de huisartsenpost Venray vanaf april 2020 is ingericht als coronapost;
Venrayse patiënten waarbij geen corona vermoed wordt nu al verwezen worden
naar Venlo;
de Ambulancezorg Limburg-Noord vaker moet worden ingeschakeld voor
eerstelijnszorg;
dit resulteert in een toename van kosten en een afname van beschikbaarheid van
ambulances voor de spoedeisende medische zorg;





de gemiddelde afstand tot een huisartsenpost in Nederland 6,3 km is en dit voor
Venray kan oplopen tot 30 km als de Huisartsenpost Venray sluit;
de keuzevrijheid van inwoners heel beperkt wordt;
de zorg in de gemeente Venray opnieuw dreigt te verschralen

Gehoord de beraadslagingen, gelet op artikel 32 van het Reglement van Orde;

Roept het college op:





ten spoedigst, in elk geval voor 26 oktober 2020, in gesprek te gaan met Cohesie
om het voorgenomen besluit de Huisartsenpost Venray te sluiten op te schorten;
in overleg te treden met de regiogemeenten, Cohesie en VGZ om sluiting van de
Huisartsenpost Venray te voorkomen en daarmee acceptabele eerstelijns zorgvoorziening in Venray te behouden;
deze motie te delen met de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo
en Beesel;
de uitkomst van de genoemde overleggen zo spoedig mogelijk terug te koppelen
aan de gemeenteraad.

en gaat over tot de orde van de dag.

Fracties VENRAY Lokaal, VVD, SP, CDA, Samenwerking Venray, ProVenray, PvdA, D66

Stemverhouding.
Voor: CDA, D66, ProVenray, PvdA, Samenwerking Venray, SP, VENRAY
Lokaal, VVD.
Tegen: (geen).

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Onderwerp: Voorgenomen sluiting huisartsenpost Venray.
Status: Aangenomen.

De raad van de gemeente Venray in vergadering bijeen op 15 december 2020;

Constaterende dat:
 Cohesie aangeboden heeft de raad op 16 december toelichting te geven op het
voorgenomen besluit
Overwegende dat:
 de gemeenteraad op 20 oktober tijdens een extra raadsvergadering een motie
heeft aangenomen waarmee het college de opdracht kreeg in gesprek te gaan
met Cohesie om sluiting van de huisartsenpost te voorkomen
Van mening zijnde dat:
 de gemeenteraad met Cohesie in gesprek kan gaan wanneer, naast een
toelichting op het voorgenomen besluit tot sluiting van de huisartsenpost,
gesproken wordt over alternatieven om de huisartsenzorg op gelijk niveau te
houden
Gehoord de beraadslagingen, gelet op artikel 32 van het Reglement van Orde;
Roept het college op:



De maximale inspanning te leveren om in overleg te treden met de huisartsen van
Venray over alternatieven waarbij de huisartsenzorg voor de inwoners van Venray
op gelijk niveau blijft.
In deze alternatieven alle opties te benoemen, open te houden en niets bij
voorbaat uit te sluiten zoals bijvoorbeeld samenwerking met Boxmeer.

en gaat over tot de orde van de dag.

VVD

ProVenray

VENRAY Lokaal

Samenwerking Venray

SP

CDA

PvdA

D66

Stemverhouding.
Voor: CDA, D66, ProVenray, PvdA, Samenwerking Venray, SP, VENRAY
Lokaal, VVD.
Tegen: (geen).

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Onderwerp: maximale reistijd HAP.
Status: Aangenomen.
De raad van de gemeente Venray in vergadering bijeen op 09-02-2021
Overwegende dat:
 De gemeenteraad en het College van B. en W. unaniem van oordeel zijn dat de
huisartsenpost (HAP) in Venray behouden dient te worden;
 Ook de gemeenteraad van Horst aan de Maas en de meerderheid van Provinciale
Staten dit belangrijk vinden;
 Bij een norm van 20 minuten reistijd het voor Cohesie niet mogelijk is om de HAP
in Venray te sluiten.
Constaterende dat:
 Cohesie voornemens is om de HAP Venray te sluiten;
 Een belangrijke reden voor deze sluiting de start van een palliatief team is,
waardoor er te weinig huisartsen zijn voor de diensten bij de post Venlo én
Venray;
 Dit voor veel inwoners van Venray een enorme verschraling van de zorg betekent;
 De reistijd naar Venlo met eigen auto bijna een half uur is;
 Met het openbaar vervoer de HAP Venlo na 23.00 uur en in de nacht niet
bereikbaar is;
 De reistijd terug zou moeten gaan tot 20 minuten.
Verzoekt het college:
 Bij de minister aan te dringen om de norm van de reistijd van 30 minuten weer
terug te brengen naar de oorspronkelijke norm van 20 minuten;
 Om deze oproep zoveel als mogelijk is samen met het college van Horst aan de
Maas en het college van GS te doen;
 Om met Cohesie in gesprek te gaan hoe zij het team palliatieve zorg kunnen
opzetten, zonder de HAP Venray te sluiten.
En gaat over tot de orde van de dag.
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