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Aan: College van B&W gemeente Venray 

Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 36 RvO 

Onderwerp: Nachtelijke sluiting HAP Venray 

 

Geacht college, 

 

De SP heeft met grote zorg kennisgenomen van het besluit van huisartsencoöperatie 

Cohesie om de HAP in Venray per 3 april aanstaande in de nachtelijke uren tussen 11 uur 

’s avonds en 8 uur ’s morgens te sluiten en deze zorg over te hevelen naar de HAP te 

Venlo. 

Om het besluit te rechtvaardigen worden de volgende redenen genoemd: 

 Te ‘weinig’ bezoekers, gemiddeld 1 à 2 per nacht; 

 Grote werkdruk op de HAP Venlo; 

 Economisch niet rendabel; 

Cohesie noemt het besluit geen bezuiniging en voor mensen in Noord-Limburg verandert 

er navenant niets. Deze keuze van Cohesie roept bij de SP vragen op. Want hoe 

gegarandeerd is die huisartsenzorg als bijvoorbeeld de aanwezige huisartsen bezet zijn, wie 

heeft dan zorg voor aanvragen uit Venray, en de afstand tot wezenlijke huisartsenzorg 

wordt door het besluit vergroot. De SP is verheugd dat het College de HAP ook in de 

nachtelijke uren een wezenlijke voorziening vindt. 

 

De SP heeft in verband met het besluit van Cohesie de volgende vragen aan het college: 

1. U informeert de gemeenteraad met een brief gericht aan Cohesie. Wanneer bent u door 
Cohesie geïnformeerd, door wie en op welke manier, en wat is de inhoud hiervan? 

2. Waarom heeft u de gemeenteraad niet eerder geïnformeerd dan pas per schrijven aan 
Cohesie op 20 februari 2017? 

3. Wat vindt u van het besluit van Cohesie om de HAP al op zo’n korte termijn te sluiten en u 
hierbij niet te betrekken? 

4. Bent u op de hoogte van de hoge werkdruk op de huisartsenposten en het standpunt van 
de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) hierover? 

5. Vindt u dat Cohesie met het besluit voldoende zorgdraagt voor adequate huisartsenzorg 
in de nacht die ook voldoende nabij is voor haar patiënten? 

6. Cohesie geeft aan dat patiënten kunnen blijven rekenen op dezelfde dienstverlening.1 
Wat vindt u van deze opmerking door Cohesie in relatie tot de reisafstand tot de 
eerstvolgende HAP, in dit geval Venlo of Boxmeer, ėn het LHV-standpunt dat 
huisartsenzorg voor patiënten in de woonomgeving op redelijke afstand beschikbaar 
moet zijn behalve in de avond en nacht, daar mag de afstand iets groter zijn. Staat dit in 
verhouding?2 

                                                 
1 HAP Venray ’s nachts dicht, De Limburger d.d. donderdag 23 februari 2017. 
2 LHV, Huisartsenzorg in de avond, nacht en weekend, Aanbod, organisatie en honorering, 10 juni 2008. 
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7. In uw brief aan Cohesie benoemd u dat sluiting voorkomen had kunnen worden door 
ontwikkelingen, mogelijkheden, bundelen van krachten, etc.. Wat bedoelt u daarmee en 
kunt u concrete voorbeelden hiervan geven? 

8. Welke alternatieven ziet u om de HAP in de nachtelijke uren open te houden? 
9. Wat gaat het College doen om sluiting van de HAP in de nachtelijke uren te voorkomen? 
10. Bent u het met de SP eens dat het probleem van de hoge werkdruk niet bij de patiënt 

mag worden neergelegd maar dat er eerst naar adequate alternatieven moet worden 
gezocht? 

Met vriendelijke groet, 

Raadsfractie SP 

 

 


