
 

 

Dordrecht, 3 maart 2023 
 
Vragen ex artikel 40 Reglement van Orde 
 
Betreft: CDA Dordrecht: Een huisarts dichtbij! 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht. 
 
Geacht College, 

 
De gezondheid van onze inwoners vinden wij belangrijk. Een gezonde leefstijl in combinatie met 
gezonde levensomstandigheden is hierbij van belang. Als mensen toch ziek worden of vragen 
hebben over ziekte is het eerste aanspreekpunt in ons zorgstelsel de huisarts.  
 
Helaas bereiken ons vaker verhalen dat mensen maar moeizaam aan een huisarts kunnen 
komen of er wel een hebben maar graag om diverse redenen een andere willen hebben. Er is 
een hoge zorgvraag en tegelijkertijd een gebrek aan zorgaanbod. Met een groeiend aantal 
inwoners en tegelijkertijd vergrijzing is er steeds meer behoefte aan toegankelijke en 
bereikbare huisartsenzorg. Tijdens een werkbezoek aan de Drechtdokters, een 
samenwerkingsverband van huisartsen in onze regio, ontvingen wij uitgebreide informatie over 
de situatie van huisartsenzorg in onze regio.  
 
Helaas staat onze regio er op huisartsengebied niet goed voor. 56% van de huidige huisartsen in 
de Drechtsteden verwacht grote tekorten op het gebied van zorg. En 80% is van mening dat de 
gemeenten onvoldoende meedenken en onvoldoende urgentie zien rondom het belangrijkste 
knelpunt; betaalbare en bereikbare huisvesting. Dit is een buitengewoon hoog percentage 
vergeleken met andere regio’s.  
 
Het CDA Dordrecht maakt zich zorgen om bovenstaande ontwikkelingen een heeft daarom de 
volgende vragen: 
 

1. Is er gemeentelijk beleid gericht op het voldoende beschikbaar hebben en houden van 
huisartsenzorg in onze stad? 

2. Kent het college de behoefte bij huisartsen om voldoende bereikbare en toegankelijke 
praktijkruimtes te hebben? Zo nee, hoe denkt het college beter op de hoogte te komen 
van deze problematiek? 

3. Heeft het college inzicht en overzicht van de behoefte aan (huisartsen)zorg bij onze 
inwoners? Is er inzicht in de spreiding hiervan over onze stad? 



 

 

4. Neemt het college de zorgbehoefte van onze inwoners mee bij de (her)ontwikkeling van 
wijken en gebieden in onze stad? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 

5. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de huisartsen in Zuid Holland Zuid van mening is dat 
gemeenten onvoldoende meedenken en onvoldoende urgentie zien om met huisartsen 
om een oplossing te vinden voor het huisvestingsprobleem. Klopt volgens het college 
deze opvattingen van de huisartsen met de dagelijkse praktijk in onze gemeente? Denkt 
het college mee over de huisvesting van huisartsen?   

6. Welke stappen kan en wil het college nemen om het gemakkelijker te maken voor 
huisartsen om zich in Dordrecht te vestigen of hun praktijk uit te breiden? 

7. Is het college het met het CDA Dordrecht eens dat er samen met huisartsen proactieve 
stappen op het gebied van huisvesting nodig zijn om een verdere toename van tekorten 
aan huisartsenzorg te voorkomen? 

 
De CDA fractie ziet met belangstelling uit naar de beantwoording. 
 
Hartelijke groet, 
 
Namens fractie CDA Dordrecht 
 
Jan van Dam Timmers 
Raadslid CDA Dordrecht 
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