
 

 

 

Motie huisartsenpost Woerden 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 24 mei 2017, gehoord de beraadslaging, 

Constaterende dat: 

1. Er de afgelopen anderhalf jaar een forse verslechtering heeft plaatsgevonden van het 

zorgaanbod in de gemeente Woerden, te weten: het verlies van het beddenhuis in het 

ziekenhuis, de sluiting van de spoedeisende hulp, beperking van de openingstijden van de 

ziekenhuis apotheek en nu dan ook de sluiting van de HAP; 

2. Er in de Woerdense samenleving en onder de gebruikers in de regio, een breed gevoel van 

zorg en onwenselijkheid is ontstaan over deze verschraling; 

3. Niet bekend is wat het oordeel is van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over het 

besluit van Primair, om op basis van de kwaliteit van dienstverlening en beschikbaarheid, de 

HAP in Woerden te sluiten, 

Overwegende dat: 

1. Er een poging is gedaan door de Woerdense huisartsen om een alternatief te kunnen 

bewerkstelligen voor het behoud van een HAP (een HAP-plus); 

2. Dit Woerdense alternatief in regionaal verband niet op een meerderheid van stemmen kon 

rekenen en daarmee is afgewezen; 

3. Gemeente Woerden geen onderdeel uit heeft kunnen maken van deze besluitvorming; 

4. Alle mogelijke inspanning van het College, gedragen door de raad en in samenwerking met 

betrokken partijen, nu nodig zijn om noodzakelijke zorgfuncties voor Woerden te behouden, 

Besluit: 

1. Dat de sluiting van de HAP, zonder vergelijkbaar alternatief, onacceptabel is; 

2. Geeft het College opdracht om spoedig in overleg te treden met alle betrokken partijen om te 

komen tot behoud van de HAP of een alternatieve zorgvoorziening vergelijkbaar met de HAP; 

3. Indien hieraan financiële consequenties zijn verbonden met een voorstel te komen naar de 

raad; 

4. Geeft het college opdracht, de Inspectie voor de Gezondheidszorg te vragen een 

oordeelsvormende uitspraak te doen over de argumenten die zijn gebruikt voor het besluit tot 

sluiting van de HAP in Woerden; 

5. De raad over de voortgang maandelijks te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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