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Beantwoording
schriftelijke vragen inzake
huisvesting huisartsen

Uw fractie stelde, naar aanleiding van een artikel in Trouw, op 2 maart 2022 vragen over de
huisvesting van huisartsen in onze gemeente. Graag reageren wij op uw vragen.
Vraag 1: Herkent u de hierboven geschetste (uit het artikel in dagblad Trouw) situatie en is deze
ook van toepassing op de huisartsen in onze gemeente?
Vraag 2: De huisvestingsproblematiek heeft vaak tot resultaat dat er patiëntenstops ingevoerd
worden, is er ook sprake van patiëntenstops versus een tekort aan huisartsen?
Antwoord vraag 1 en 2:
Huisvesting van huisartsen is zowel landelijk als lokaal niet eenvoudig. De gemeente Barneveld
heeft echter geen signalen dat het voor inwoners op dit moment lastig is een huisarts te vinden
ten gevolge van huisvestingsproblematiek. Daarnaast hebben we geen signalen dat
huisvestingsproblematiek leidt tot het niet aannemen van personeel of het wegtrekken van
huisartsen uit de kernen/wijken.
Het in de toekomst kunnen blijven voldoen aan de zorgvraag in onze groeiende gemeente
verdient echter aandacht. Hierop zijn meer factoren dan enkel huisvesting van toepassing. De
gemeente blijft hierover graag constructief met huisartsen in gesprek.
Het grootste deel van de huisartsen in de gemeente Barneveld is aangesloten bij de regionale
coöperatie Huisartsen Eemland. Deze coöperatie houdt later dit jaar een inventarisatie over
diverse onderwerpen onder haar leden. Huisvesting is één van deze onderwerpen. Eventuele
aandachtspunten die van toepassing zijn voor de gemeente Barneveld worden vervolgens
besproken.
Vraag 3: Indien dit een herkenbaar probleem is, ziet u dan mogelijkheden hier wat aan te doen?
Antwoord:
De gemeente denkt graag mee met huisartsen die vragen, problemen of verbeterpunten hebben
rondom huisvesting. De realisatie van een nieuw medisch centrum in de wijk Bloemendal is hier
een voorbeeld van. In huisartsenpraktijk Asklepios in het centrum van Barneveld was, door de
groei van het aantal inwoners van Barneveld, sprake van ruimtegebrek. Op initiatief van diverse
zorgverleners, waaronder de huisartsen, komt er nu een nieuw gezondheidscentrum in de wijk
Bloemendal. De gemeente ondersteunt de zorgverleners bij dit proces. In afwachting van de
realisatie van het nieuwe gezondheidscentrum, is huisartsenpraktijk Bloemendal nu gevestigd in
een tijdelijke locatie aan de wethouder Rebellaan in Barneveld.
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