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Aan: College van B&W van de gemeente Woudenberg
Van: Fractie van GemeenteBelangen Woudenberg

Betreft: Schriftelijke vragen m.b.t. ‘blijvende beschikbaarheid eerstelijnszorg in Woudenberg’

29 september 2021

Geacht college,

Op basis van het reglement van orde vraagt de fractie van GBW antwoord op de volgende vragen op basis van de volgende 
inleiding:

Gezondheid van onze inwoners is belangrijk. Gezondheid is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van het eigen 
individu, maar daarbij hoort dat bereikbare gezondheidszorg waar nodig (eerstelijns) snel en toegankelijk beschikbaar moet 
zijn. Woudenberg groeit als gemeente in de komende jaren, zowel qua woningen als qua inwoners. 
Eerstelijnsgezondheidszorg geboden door de Woudenbergse huisartsen zou logischerwijs met die inwonersgroei moeten 
meebewegen. GBW heeft signalen ontvangen dat het aanbod van huisartsen t.o.v. het groeiende aantal inwoners hier en 
daar knelt of gaat knellen in de nabije toekomst.

Onze vragen:

1) Bestaan er in Nederland afspraken of koppelingen tussen het aantal inwoners van een woonplaats en het aantal 
beschikbare huisartsen?

2) Is er een maximaal aantal cliënten dat aan één huisarts gekoppeld kan worden?
3) Hoe is op dit moment de verhouding tussen het aantal inwoners van Woudenberg en het aantal beschikbare 

huisartsen?
4) Wie is er verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben en houden van voldoende huisartsen 

(eerstelijnsgezondheidszorg) ten opzichte van het aantal inwoners in Woudenberg?
5) Als er (mede) een verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente, hoe wordt deze verantwoordelijkheid dan opgepakt en 

geeffectueerd? 
6) Zijn er in Woudenberg ontwikkelingen in de toename van het aantal huisartsen vanwege de groei van het aantal 

inwoners van Woudenberg?
7) Is bekend of alle Woudenbergers terecht kunnen bij een Woudenbergse huisarts (m.a.w. is het huidige aanbod 

huisartsen voldoende)?
8) Is er voldoende praktijkruimte in Woudenberg beschikbaar voor de huisartsen op dit moment, en is er (extra)ruimte 

beschikbaar voor de eventuele toename van het aantal huisartsen?

Tot zover onze vragen m.b.t. de eerstelijnszorg (huisartsen) in Woudenberg. Wij zien de antwoorden graag binnen de 30 
dagen termijn van het reglement van orde tegemoet.

Met vriendelijke groet namens de fractie van GBW,

Marco van de Hoef
Raadslid GBW


