
 

 

Rondvraag raadscommissie Sociaal Domein en Bestuur 15 oktober 2019 

 

Fracties: Lokaal Dinkelland-CDA-VVD-BBD-GroenLinks-PvdA 

Onderwerp: sluiting huisartsenpost Oldenzaal 

Mede namens de fracties van CDA, VVD, GroenLinks, BurgerBelangen en PvdA spreken wij 
onze ongerustheid uit over de gevolgen van de aanstaande sluiting van de huisartsenpost in 
Oldenzaal.  

Aangenomen dat sluiting van de huisartsenpost onvermijdelijk is vinden wij dat het 
noodzakelijk is om een aanvaardbaar alternatief te zoeken voor de spoedeisende zorg zo als 
die nu nog in Oldenzaal beschikbaar is.. 

  

Verlening van die zorg zou, geografisch gezien ook mogelijk zijn in Nordhorn, in de 
EUREGIO-KLINIK (hoe toepasselijk is de naam!) 
Voor het overgrote deel van inwoners van onze gemeente toch een tijdsbesparing van 
doorgaans 15 minuten vergeleken met een rit naar Hengelo, Enschede of Almelo. 

 
Om die reden leggen we, raadsbreed, de volgende vragen voor aan wethouder Duursma. 

  

1.       Wil de wethouder met de Dinkellandse huisartsen in overleg treden of zij een uitwijk 
naar Nordhorn ondersteunen? Met name aspecten als uitwisseling van patientinformatie, 
verschillen in regelgeving en een mogelijke taalbarriere dienen in dat overleg aan de 
orde te komen.   

2.       Indien n.a.v. het voornoemde overleg er in voldoende mate ondersteuning is wil de 
wethouder dan in overleg treden met de EUREGIO-KLINIK om te onderzoeken of 
uitwijken voor spoedeisende zorg naar Nordhorn mogelijk is? De vraag in hoeverre de 
Nederlandse taal tijdens de beoogde zorgverlening gebruikt kan worden is daarbij 
relevant.  

3.       En wil de wethouder dan ook in contact treden met de zorgverzekeraars om de 
financiering van de spoedeisende zorg geregeld te krijgen. 

4.       Als de laatste de vraag om te onderzoeken of er op eu-niveau mogelijkheden zijn om 
deze grensoverschrijdende zorg in alle opzichten soepel te laten verlopen.  

5.       Het antwoord op de voorgaande vragen kan zodanig negatief zijn dat 
grensoverschrijdende zorg geen uit te voeren optie is. We vernemen graag van de 
wethouder welke vervolgstappen zij dan denkt te nemen om gezondheid en welzijn van 
de inwoners van Dinkelland te borgen. Is de wethouder het met ons eens dat er iets 
structureel mis lijkt te zijn in de gezondheidszorg? Denk, aan naast de sluiting van de 
huisartsenpost, het bericht dat bepaalde zorgverzekeraars behandelingen niet meer 
wensen te vergoeden wegens budgetoverschrijding, de jeugdzorg die chronisch met 



capaciteitsproblemen kampt, het dreigende tekort aan huisartsen in met name landelijke 
gebieden, en zeker niet te vergeten de aanrijtijden van ambulances.  
 
 
 

Tot slot de opmerking dat we nu gestelde vragen, afhankelijk van de actuele situatie op 29 
oktober (raadsvergadering), waarschijnlijk ook zullen verwoorden in een dan in te dienen 
motie. 

  

  

 De fracties van CDA, VVD, GroenLinks, PvdA, BurgerBelangen en Lokaal Dinkelland 

 


