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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie CDA, met betrekking tot het 
onderwerp behoud huisartsen met eigen apotheek in Dinkelland. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.  
 
Toelichting 
Vraag 1.  
Is het college met ons van mening dat het mogelijk wegvallen van huisartsen met eigen apotheek in 
Weerselo een ongewenste ontwikkeling is? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 1. 
Het college ziet het als een ongewenste ontwikkeling dat het aantal apotheken en huisartsen afneemt binnen 
de gemeente, waaronder de huisartsen met eigen apotheek. Het college ziet wel dat apotheken de 
mogelijkheid bieden om medicatie aan huis te bezorgen via PostNL of hun eigen bezorgservice. 
Daarnaast ziet het college dat er qua vervoer meerdere mogelijkheden zijn om, wanneer nodig, frequent 
naar de huisarts te komen. Voorbeelden zijn ANWB Automaatje, huisbezoeken van de huisarts, de nieuwe 
Noaberhopper, en meer via de GOAN! app. 
 
Vraag 2. 
Is het college bereid in gesprek te gaan met de betrokken huisartsen, om na te gaan in welke vorm 
ondersteuning kan worden geboden? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 2. 
Het college is bereid om in gesprek te gaan en een luisterend oor te bieden aan de betrokken huisartsen. 
Daarnaast is hier aandacht voor in de regionale stuurgroep continuïteit huisartsenzorg waar het college aan 
deelneemt.  
 
Vraag 3. 
Is het college bereid om na te gaan in hoeverre de huisartsenzorg kan worden gewaarborgd in de 
gemeente Dinkelland? Zo ja, op welke wijze, zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 3. 
Het college is bereid om te onderzoeken op welke manier de huisartsenzorg gewaarborgd kan worden in de 

 



gemeente Dinkelland. Er is via de regionale stuurgroep continuïteit huisartsenzorg aandacht voor deze 
problematiek. Daarnaast heeft de Twentse Koers ook aandacht voor de arbeidsmarktproblematiek in de 
zorg, waaronder de huisartsen. 
 
Vraag 4. 
De Landelijke Huisartsenvereniging, de Nederlandse Vereniging van Kleine Kernen en een aantal 
ouderenorganisaties hebben een manifest gepresenteerd om het probleem op de kaart te zetten. Is 
het college bereid dit manifest te ondersteunen? Zo ja: in welke vorm. Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 4. 
Het college vindt de afname in de bereidheid van huisartsen om een huisartsenpraktijk over te nemen in 
dunbevolkte gebieden met het risico op een verdere afname in het aantal huisartsenpraktijken in de 
toekomst een ongewenste ontwikkeling. 
Door in gesprek te gaan met de betrokken huisartsen, de gemeenten in de regio Twente en daarnaast de 
regionale stuurgroep continuïteit huisartsenzorg en de Twentse Koers kan gekeken worden in welke mate 
het college ondersteuning van het manifest kan bieden. Met hierbij het oog op het risico van verdere afname 
van huisartsen binnen de gemeente en de regio Twente. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 

 
     

 

 

de plv. Secretaries                                            

 
 
G. van Hofwegen 

de burgemeester 
 

  
J.G.J. Joosten 


