Ingediend in de vergadering van Provinciale Staten van 13 november 2020

Motie 2679

Motie vreemd aan de orde van de dag: Behoud van de huisartsenpost Venray

Provinciale Staten van Limburg bijeen in vergadering op 13 november 2020;

Constaterende dat
-

-

-

Coöperatie Cohesie U.A. heeft besloten, ondanks de tegenstemmen van alle Venrayse
huisartsen, ondanks de uitspraken van beide gemeenteraden en ondanks de protesten van
2500 inwoners,1 de huisartsenpost in Venray toch te sluiten;2
Naast de huisartsenpost ook de nachtapotheek in Venray sluit;
Een centrale spoedpost in Noord-Limburg de zorg in de regio verschraalt en minder
toegankelijk maakt;
De huisartsenpost in Venlo niet met het openbaar vervoer te bereiken is in de late avond en
nacht en er geen taxi’s meer rijden in Venray;
Het college van Gedeputeerde Staten in de beantwoording van schriftelijke vragen over de
dreigende sluiting van de spoedeisende hulp in Weert aangeeft
“Wij zijn altijd bereid om mee te denken bij een hulpvraag van een gemeente of van andere
(zorg)organisatie in Limburg binnen de gestelde kaders en richtlijnen die door uw Staten zijn
vastgesteld.” En ook aangeeft dat:
“[..] in het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ (pag. 29) aangegeven, dat wij het
belangrijk vinden dat voorzieningen voor jeugdzorg, zorg en ziekenhuizen in Limburg
behouden blijven. Wij volgen de ontwikkelingen in de (ziekenhuis)zorg in Limburg en zetten
ons vanuit een passende provinciale rol hiervoor in.”
Ook vanuit diverse fracties in de Tweede Kamer zorgen zijn geuit en vragen zijn gesteld over
het besluit van Coöperatie Cohesie U.A. om de huisartsenpost in Venray te sluiten.

Van mening zijnde dat
-

-

De ervaringen van de coronacrisis juist laten zien dat goede acute zorg dichtbij voor alle
Nederlanders van het grootste belang is;
Sluiting van de huisartsenpost en nachtapotheek in Venray nu leidt tot een onaanvaardbare
verschraling van de regionale zorg in Noord- Limburg en hierdoor de toegang tot de huisarts
in de avond- en nachtelijke uren voor een groot aantal mensen bemoeilijkt wordt;
Het gevaar van zorgmijding dreigt, vanwege de onbereikbaarheid van de huisartsenpost in
Venlo met openbaar vervoer of taxi in de late avond en de nacht;

https://www.petities.com/huisartsenpost_venray_moet_blijven
Limburger, 29 oktober 2020, 'Kerngroep ‘verbaasd, teleurgesteld en bezorgd’ over sluiting huisartsenpost
Venray' (https://www.limburger.nl/cnt/dmf20201029_95394567).
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Roepen het college van Gedeputeerde Staten op om
-

In overleg te treden met de wethouders in Venray en Horst aan de Maas en met Coöperatie
Cohesie U.A. om te bespreken hoe tot een andere oplossing gekomen kan worden;
Daarnaast bij de regering de zorgen van Provinciale Staten Limburg over de sluiting van de
huisartsenpost Venray en hierdoor de slechtere toegankelijkheid van huisartsenzorg kenbaar
te maken;

En gaan over tot de orde van de dag
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