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Motie ‘Medicijnen thuisbezorgd in de avond en nacht’
De raad van gemeente Westland, in vergadering bijeen op dinsdag 11 december 2018,
stelt vast dat
de fractie van GemeenteBelang Westland evenals de fracties van andere partijen in de
gemeenteraad van Westland, bij herhaling hun teleurstelling en zorgen hebben geuít over een
dreigende situatie dat in Westland geen avond- en nachtapotheek bestaat,
sinds 1 oktober 2018 in Westland inderdaad niet langer een apotheek bestaat welke in de
avond of nachtelijke uren geopend is,
inwoners van Westland voor het ophalen van medicijnen in de avond of nacht nu - ook in
spoedeisende situaties - uitsluitend terecht kunnen bij een drietal aangewezen dienstapotheken in Delft, Den Haag of Vlaardingen,
anders dan tot dusverre is geopperd de kosten voor het in de avond en nacht bezorgen van
medicijnen via koeriers- of taxidiensten niet door de zorgverzekeraars worden vergoed (zie
bijlage),
neemt in overweging dat
Westlanders niet kunnen begrijpen dat in een gemeente van 100.000 inwoners er sinds
1 oktober 2018 in de avond en nacht - óók en juist in spoedeisende situaties - geen
medicijnen meer zijn te verkrijgen,
het ontbreken van een avond’/nachtapotheek in Westland problemen oplevert met name voor
oudere mensen, alleenwonenden, alleenstaande ouders of mensen zonder een auto. Bij in
ieder geval deze mensen zouden de medicijnen via een koeriersdienst bezorgd moeten
worden of een taxivergoeding geregeld moeten zijn,
besluit
het college van B&W te verzoeken (in overleg en afstemming met de Westlandse huisartsen
en de drie dienstapotheken) een regeling te ontwerpen die voorziet in het deor-de-gcmccnte
-Westland-volledig vergoeden van de kosten van koeriers- of taxidienst voor het in
spoedeisende gevallen in de avond of nacht laten bezorgen of ophalen van medicijnen

door/bij een van de drie aangewezen dienatapothokaiy.^.»^-.^.^___ ___ __ ___ , .,
het college van B&W te verzoeken de raad van gemeente Westland op korte termijn
(Q1.2019) het ontwerp voor zo’n regeling v jor besluitvorming voor te leggen.
en gaat over tot de orde van de dag.
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