MOTIE

Voorstel:
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 5 oktober 2021

Onderwerp: huisvesting huisartsenpraktijken in Elst

De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Overbetuwe,
Overwegende dat:
1. de gemeente Overbetuwe de zorg hoog in het vaandel heeft, mede gezien de bouwactiviteiten van Rijnstate en het laboratorium;
2. huisartsen uit Elst het college en de gemeenteraad hebben benaderd om een geschikte
plek te vinden voor hun praktijkvoering;
3. als er op korte termijn geen zicht komt op een nieuwe plek om overname van de praktijk
van één van de huisartsen uit Elst mogelijk te maken, er 4.000 patiënten moeten worden
verdeeld over de bestaande vijf andere huisartspraktijken;
4. dit geen wenselijk scenario is, dat bovendien veel onrust zal veroorzaken bij inwoners van
Elst;
5. geschikte huisvesting, die voldoet aan de actuele maatstaven, een belangrijke voorwaarde
is voor het leveren van een goede kwaliteit van eerstelijns zorg;
6. een HOED-praktijk (Huisartsen Onder Een Dak), die zou bestaan uit twee praktijken, de
praktijk van huisartsen Roelofs/Broes en die van Huisartsenpraktijk Bij de Dokter, een
aantal voordelen heeft voor de praktijkvoering (meer stabiliteit, gezamenlijk overleg, het
kunnen delen van personeel);
7. een goede geografische spreiding van huisartsenpraktijken in Elst wenselijk is;
8. huisartsen in beginsel zelf verantwoordelijk zijn voor hun huisvesting, maar de gemeente
dit kan faciliteren uit hoofde van zijn taak om te voorzien in bereikbare eerstelijns zorg met
een goede, veilige en laagdrempelige huisartsenzorg;

Verzoeken het college om
1.

te onderzoeken of de locatie van het huidige Overbetuwe College aan de Mozartstraat
(achter OBC/op locatie van de noodlokalen) een geschikte locatie zou zijn voor definitieve
huisvesting van genoemde huisartsenpraktijken en als dat zo is, dan mee te werken aan
het mogelijk maken van een initiatief op deze plek;

2.

indien het OBC-terrein niet geschikt zou zijn voor een dergelijke huisvesting mee te werken
aan het vinden van een geschikte locatie voor het realiseren van een tijdelijke
noodvoorziening voor de praktijk van huisartsen Roelofs en Broes; en

3.

hierover op zeer korte termijn, uiterlijk 15 november 2021, via een memo te rapporteren
aan de gemeenteraad;

en gaat over tot de orde van de dag.
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