
       

 

MOTIE 
 

Onderwerp: Sluiting Huisartsenpost Venray  

 

Status: Aangenomen. 

De raad van de gemeente Venray in vergadering bijeen op 20 oktober 2020;   

 

Overwegende dat:  

 de overkoepelende organisatie van de huisartsenzorg in Noord Limburg, Cohesie, 

overweegt de Huisartsenpost in Venray te  sluiten; 

 de dienstauto van de Huisartsenpost Venray vanaf 1 april 2020 al gestationeerd is 

in Venlo wat zeer nadelig is voor patiëntenzorg in de gemeente Venray en 

omgeving, omdat daarmee onacceptabele aanrijtijden ontstaan; 

 bij sluiting van de Huisartsenpost Venray ook de dienstapotheek MC Wieënhof 

naar verwachting in de avonden moet sluiten; 

 voor de huisbezoeken (visites) voor niet spoedeisende gezondheidszorg 

onverantwoordelijk langere wachttijden ontstaan in verband met het sluiten van 

de huisartsenpost; 

 bij overlijden van een persoon ongewenste langere wachttijden ontstaan voor de 

eerste schouwing; 

 voor psychiatrische patiënten meer dan gewone wachttijden ontstaan (crisisdienst 

is al onderbezet); 

 arbeidsmigranten in deze regio extra tijd vragen (taalbarrière), evenals de gasten 

op campings en recreatieparken; 

 veel patiënten de voorkeur hebben voor ziekenzorg in Boxmeer;   

 sluiten van de Huisartsenpost Venray inhoudt dat deze voorkeur een 

doorverwijzen betekent via Venlo naar Boxmeer, met alle problemen van dien; 

 voor inwoners van Venray de huisartsenpost op substantieel grotere afstand komt 

te liggen; 

 de kans bestaat dat inwoners hierdoor de (eerste) zorg mijden totdat de eigen 

huisarts weer beschikbaar is. 

 

Constaterende dat:  

 bij de reorganisatie van het ziekenhuis in Venray en het sluiten van de 

Eerstehulppost in een convenant is vastgelegd dat eerstelijnszorg in Venray 

geborgd blijft; 

 vanaf 1 november 2020 nog slechts 2 dienstauto’s beschikbaar zijn voor de 

gehele regio met circa 220.000 inwoners; 

 de huisartsenpost Venray vanaf april 2020 is ingericht als coronapost; 

 Venrayse patiënten waarbij geen corona vermoed wordt nu al verwezen worden 

naar Venlo; 

 de Ambulancezorg Limburg-Noord vaker moet worden ingeschakeld voor 

eerstelijnszorg; 

 dit resulteert in een toename van kosten en een afname van beschikbaarheid van 

ambulances voor de spoedeisende medische zorg; 



       

 de gemiddelde afstand tot een huisartsenpost in Nederland 6,3 km is en dit voor 

Venray kan oplopen tot  30 km als de Huisartsenpost Venray sluit; 

 de keuzevrijheid van inwoners heel beperkt wordt; 

 de zorg in de gemeente Venray opnieuw dreigt te verschralen 

 

Gehoord de beraadslagingen, gelet op artikel 32 van het Reglement van Orde; 

 

Roept het college op: 

 ten spoedigst, in elk geval voor 26 oktober 2020, in gesprek te gaan met Cohesie 

om het voorgenomen besluit de Huisartsenpost Venray te sluiten op te schorten; 

 in overleg te treden met de regiogemeenten, Cohesie en VGZ om sluiting van de 

Huisartsenpost Venray te voorkomen en daarmee acceptabele eerstelijns zorg-

voorziening in Venray te behouden; 

 deze motie te delen met  de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo 

en Beesel; 

 de uitkomst van de genoemde overleggen zo spoedig mogelijk terug te koppelen 

aan de gemeenteraad. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties VENRAY Lokaal, VVD, SP, CDA, Samenwerking Venray, ProVenray, PvdA, D66 

 

 

 

 

Stemverhouding. 

Voor: CDA, D66, ProVenray, PvdA, Samenwerking Venray, SP, VENRAY 

Lokaal, VVD. 

Tegen: (geen). 


