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Onderwerp: Raadsbrief 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op 18 februari jl. ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA (conform artikel 33 

RvO) betreffende de continuering van de spoedeisende zorg in onze gemeente. In deze brief 

reageren wij op deze vragen. 

 
1. Is het college op de hoogte van het voornemen van de Doktersdienst Groningen (DDG) om 

per 1-1-22 minder voertuigen te laten rijden en zo ja, wordt zij betrokken bij de 
besluitvorming hierover? 

Reactie: 

Het college is op de hoogte van de pilot die in het najaar van 2020 is gestart in de 

toenmalige gemeenten Delfzijl en Appingedam.  De reden voor deze pilot is het verlagen 

van de werkdruk voor huisartsen. Huisartsen in onze provincie ervaren een 

bovengemiddeld hoge werkdruk. De uitkomsten van deze pilot zijn positief en de kwaliteit 

van de spoedzorg blijft te allen tijde gehandhaafd. De DDG heeft bij ons aangegeven dat 

er op dit moment een besluit ligt om per 1-4-2022 met 4 ipv 5 auto’s in de nacht te rijden 

in het gehele werkgebied. Om dit veilig, verantwoord maar ook praktisch te realiseren 

wordt er een plan uitgewerkt. 

 
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?  

Reactie: 

Het college is in afwachting van het definitieve voorstel. De pilot geeft vooralsnog geen 

aanleiding voor grote zorgen, wel zijn en blijven we alert op de continuïteit van de 

(spoedeisende) huisartsenzorg. 

 



   

 Pagina: 2 van 2 

 Datum: 16 februari 2021 

 Zaak: 2021-001007 

 

 

 
3. Is het college bereid contact op te nemen met de DDG over dit voornemen en de mogelijke 

gevolgen hiervan met hen te bespreken? 

Reactie: 

Ja, het college gaat in gesprek over de nadere uitwerking aangezien het college grote 

waarde hecht aan de continuïteit van de (spoedeisende) huisartsenzorg in onze gemeente. 

Wij verwachten dat de in onze gemeente actieve huisartsen alert zullen zijn op de 

mogelijke consequenties en deze binnen de organisatie van de doktersdienst Groningen 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? 

Reactie: 

Het college gaat in gesprek met de ketenpartners. Er zijn gesprekken met de HAGRO’s 

gepland en deze vraag zal meegenomen worden. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


