
Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 18-1-2021 

 

 

Onderwerp: Continuïteit huisartsenspoedzorg in avonduren en weekend  

 

 

Toelichting:  

Op 1 April 2019 werden de deuren van huisartsenpost Hoogezand definitief gesloten. Gevolg hiervan is, 
dat mensen - die op doordeweekse dagen tussen 17:00 – 08:00 uur en in het weekend (spoedeisende) 
huisartsenhulp nodig hebben- zich moeten vervoegen bij andere posten in de provincie.  

Of zij krijgen, indien de mogelijkheid om zelf naar een huisartsenpost te gaan niet aanwezig is of door 
de aard van de aandoening, thuis bezoek van een huisarts. Hiervoor rijden een aantal voertuigen door 
de provincie. Indien deze voertuigen te ver weg zijn of indien de klachten van de patiënt hiertoe 
aanleiding geven wordt een ambulance ingezet om de eerste beoordeling te doen. 

Het is onze fractie ter ore gekomen dat de DDG (Dokters Dienst Groningen) voornemens is om per 1-1-
2022 minder voertuigen te laten rijden. Mogelijk zou dit zelfs al besloten zijn. Consequentie hiervan zou 
kunnen zijn dat mensen langer moeten wachten op hulp of dat vaker een ambulance moet worden 
ingezet omdat voertuigen van de DDG te ver weg zijn. Deze ambulance is dan niet inzetbaar voor 
andere hulpverleningen, waardoor, in geval van nood, langer gewacht zal moeten op hulp opdat een 
ambulance van andere posten zal moeten komen. 

 

 

 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

1. Is het college op de hoogte van het voornemen van de DDG om per 1-1-22 minder voertuigen 
te laten rijden en  zo ja,wordt zij betrokken bij de besluitvorming hierover? 

2. Maakt het college zich, indien dit voornemen van de DDG blijkt te kloppen, ook zorgen over de 
continuïteit van de (spoedeisende) huisartsenzorg in onze gemeente?  

3. Is het college bereid contact op te nemen met de DDG over dit voornemen en de mogelijke 
gevolgen hiervan met hen te bespreken? 

4. Is het college bereid om bij de in onze gemeente aanwezige huisartsen en andere 
ketenpartners van de eerstelijns spoedzorg (ambulancezorg) te peilen hoe zij hierover denken? 

 

 

Namens de PvdA-fractie, 
 
Thea van der Veen 

 
 

 
 
 

Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 



informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  

 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 

plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-

raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/ 
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