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Samenvatting:
Een goede samenwerking van zorgondernemers draagt bij aan de algehele gezondheidszorg
voor de inwoners en leefbaarheid van onze gemeente. Naar aanleiding van verschillende
ontwikkelingen is het idee ontstaan om te onderzoeken of de huidige samenwerking kan
verbeteren door een bundeling van diensten in een Gezondheidsplein in Boekel. In het huidig
collegeprogramma is dan ook een project opgenomen om deze bundeling te stimuleren en
faciliteren. Na een eerste inventarisatie stelt het college voor deze ontwikkeling te faciliteren met
de inzet van externe procesbegeleiding.
Voorgesteld besluit:
- Externe procesbegeleiding inzetten om de ontwikkeling Gezondheidsplein Boekel te initiëren
- Daarvoor € 14.750 beschikbaar stellen via een aanpassing van de voorjaarsnota
Inleiding/probleemstelling:
Onderdeel van het collegeprogramma 2018-2022 is een project om de bundeling van
gezondheidsvoorzieningen in Boekel te stimuleren en faciliteren om te komen tot een
Gezondheidsplein in Boekel.
Hierbij wordt u op de hoogte gesteld van de voorbereidingen tot nu toe, de laatste ontwikkelingen,
en wordt u gevraagd in te stemmen met de voorgenomen vervolgstappen.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Collegeprogramma 2018-2022: stimuleren en faciliteren bundeling gezondheidsvoorzieningen.
Beoogd resultaat:
Voorgeschiedenis
In het voorjaar van 2018 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de wenselijkheid en
mogelijkheden om te komen tot de ontwikkeling van een Gezondheidsplein in Boekel; een
clustering van gezondheidsfuncties op een centrale locatie en goed bereikbaar voor alle inwoners
van Boekel. Aanleiding waren ontwikkelingen rondom het hobbygebouw en de wens om
uitbreiding van de huisartsenpraktijk.
Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden middels gesprekken met diverse betrokken partijen. In
dat onderzoek is onder andere gesproken met fysiotherapeuten, apotheek, tandarts,
huisartsenpraktijk, verloskundigen.

Z/037095 AB/024975

Daaruit is geconcludeerd dat er voldoende draagvlak is om te komen tot een Gezondheidsplein.
Als zoeklocatie is benoemd de zone Wit Gele Kruispad rondom het hobbygebouw in de nabijheid
van de huisartsenpraktijk, apotheek en tandartsenpraktijk.
Na de eerste oriëntatie zijn eventueel andere geïnteresseerde partijen via een publicatie in het
weekblad voor Boekel en Venhorst geattendeerd om deel te nemen in deze ontwikkeling. Daarop
is door verschillende zorgondernemers gereageerd (logopedist, leefstijlcoach, voetreflex, diëtist,
huidbehandelaar, tandarts, podotherapeut). In een vervolgtraject kunnen hier ook diensten bij
betrokken worden als het Dorpsteam Boekel, Thuiszorg, GGD en ziekenhuis Bernhove.
Vervolg
De gemeente speelt geen rol in de uiteindelijke realisatie en exploitatie van het Gezondheidsplein.
Dergelijke ontwikkeling zal door de ondernemers zelf gedragen en gerealiseerd moeten worden.
Als gemeente kunnen we een rol spelen als initiator om deze ontwikkeling op gang te brengen. Dit
ten behoeve van behoud en verbetering van de leefbaarheid. Gezondheid is daarbij een
belangrijke factor. Met meer samenwerking en verbinding van de verschillende ondernemers en
betrokkenen kan een gezonde leefomgeving ondersteund worden.
Er zijn diverse voorbeelden van vergelijkbare ontwikkelingen van gezondheidscentra bekend die
duidelijke meerwaarde hebben voor de gemeenschap en leefbaarheid.
Om deze redenen is het project om te komen tot een Gezondheidsplein dan ook opgenomen in
het collegeprogramma 2018-2022: Stimuleren en faciliteren bundeling gezondheidsvoorzieningen.
In het najaar 2018 is een vervolg gegeven aan de inventarisatie. Daarbij hebben
vervolggesprekken plaatsgevonden met een belangrijke trekker van dit initiatief en met de
belangrijkste kernpartner van samenwerkende zorgondernemers: Huisartsenpraktijk Boekel.
Verder is gesproken met een ontwikkelaar van gezondheidscentra en met een aantal externe
procesbegeleiders van vergelijkbare processen. Ook is een werkbezoek gebracht een werkend
voorbeeld: een bundeling van gezondheidsdiensten in de Leonarduskerk in Helmond.
Uit deze gesprekken komt het volgende naar voren:
- Er is een duidelijke trend waarbij zorgondernemers elkaar opzoeken om in
gezamenlijkheid meerwaarde te genereren voor de algehele gezondheid van de inwoners.
- Er is voldoende interesse vanuit investeerders voor dergelijke projecten.
- Het is belangrijk om te beginnen met een gezamenlijke visie op gezondheid en
samenwerking: Hoe blijft Boekel gezond?
- De huisartsen zijn een van de belangrijkste partners in deze samenwerking.
Het Gezondheidsplein werd aanvankelijk gezien als een mogelijke oplossing voor het
capaciteitsprobleem van de huisartsenpraktijk. Inmiddels hebben de huisartsen echter gekozen
voor een bestendiging van de huidige praktijk in plaats van verdere groei. De behoefte aan
huisartsenzorg neemt toe. De bevolking groeit, maar ook de zorgzwaarte door veroudering en
door het uitbreiden van de taken bij de huisartsenzorg. De huisartsenpraktijk Boekel kiest ervoor
om niet verder te groeien dan de huidige omvang. Om daarbinnen voldoende kwaliteit te kunnen
blijven bieden wil men de omvang van de praktijk geleidelijk laten afnemen, onder andere via een
patiëntenstop. Hierdoor ontstaat een capaciteitstekort in de huisartsenzorg Boekel.
De huisartsen geven aan dat de patiëntenstop geen gevolgen heeft voor de opstelling ten aanzien
van samenwerking met de verschillende andere gezondheidsondernemers. Wel is voor hen de
noodzaak weg om mee te doen aan een eventuele nieuwbouw. Nieuwbouw voor een
Gezondheidsplein kan wel ruimte bieden aan een beginnende tweede huisartsenpraktijk in
Boekel, die nodig is om het capaciteitsprobleem op te lossen.
Procesbegeleiding
Als gemeente willen we het proces initiëren om tot een Gezondheidsplein te komen.
Daarbij is het belangrijk de ondernemers, mee te nemen en te activeren vanuit hun eigen
motivatie, gericht op de toekomst van hun onderneming, met meerwaarde vanuit collegiale
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samenwerking voor de gezamenlijke cliënt. Daarvoor is het belangrijk mee te kunnen denken met
deze ondernemers en de juiste taal te spreken.
Om tot een volgende stap te komen moet duidelijk worden welke ondernemers daadwerkelijk
gaan samenwerken en deelnemen aan het Gezondheidsplein, vanuit een gezamenlijke visie en
beeld van de toekomst én voor eigen rekening en risico. En welke vervolgstappen nodig zijn om
tot realisatie te komen.
Externe procesbegeleiding met ervaring op dit gebied in de taal van de zorgondernemers kan dit
proces op gang brengen. Het is wenselijk om in deze fase het proces te laten begeleiden buiten
de gemeente om: zodat de ondernemers aangezet worden om zelf een plan te ontwikkelen.
Wanneer daaruit een concreet voorstel komt zal dat door de gemeente beoordeeld worden zoals
andere ondernemersplannen.
Op grond daarvan stellen wij voor hierbij externe procesbegeleiding in te zetten. Bureau
Verschilmakers heeft hiervoor een passend voorstel gedaan, met verschillende scenario’s,
afhankelijk van de mate van commitment en draagvlak voor een gezamenlijke visie.
Maximale kosten voor deze begeleiding voor de duur van een half jaar bedragen € 14.750.
Keuzemogelijkheden:
De inventarisatie in juli 2018 is positief afgesloten. Het ondersteunen van deze ontwikkeling is
opgenomen in het collegeprogramma 2018-2022.
Deze ontwikkeling kan ook zonder ondersteuning overgelaten worden aan de ondernemers.
Echter door dit proces te faciliteren en een bundeling en samenwerking te stimuleren, wordt een
belangrijke doelstelling vanuit de gemeente nagestreefd: duurzame leefbaarheid en gezondheid
voor de gemeenschap.
Financiële gevolgen en dekking:
Het stimuleren en faciliteren van het Gezondheidsplein is opgenomen in het collegeprogramma
2018-2022. Op het moment van vaststelling van het collegeprogramma was nog niet voor alle
programmapunten bekend welke middelen daarvoor nodig zijn. Daarbij is aangegeven dat, zodra
bij de verdere uitwerking de benodigde budgetten beter in beeld komen, bijgestuurd wordt via de
gebruikelijke instrumenten zoals voorjaarsnota en begroting.
Hierbij wordt voorgesteld Verschilmakers te betrekken als extern procesbegeleiders. De kosten
voor hun begeleiding bedragen maximaal € 14.750 exclusief btw (btw is geen kostencomponent
voor de gemeente).
Wij stellen voor hiervoor budget beschikbaar te stellen via een mutatie van de voorjaarsnota.
Effecten BTW – BCF – VPB:
Btw geldt voor deze externe begeleiding niet als kostencomponent.
Aanbesteding en Social Return: nvt
(Juridische) Risico’s: nvt
Voorstel:
- Externe procesbegeleiding inzetten om de ontwikkeling Gezondheidsplein Boekel te initiëren
- Hiervoor € 14.750 beschikbaar stellen via een aanpassing van de voorjaarsnota
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