
 
 
 
 
Onderwerp:  Schriftelijke vragen inzake bezuinigingen op de zorg 

Datum: 16 september 2022 
 
 
Geacht college, 
 
Op grond van artikel 35 van het regelement van orde van de raad hebben wij de volgende vragen over 
de voorgenomen landelijke bezuinigingen op de zorg. 
 
Wij lazen berichtgeving over het Integraal Zorgakkoord (IZA), de vastgelopen gesprekken en zorgen 

van brancheverenigingen. In deze berichtgeving staat vermeld dat er kabinetsplannen zijn om op de 

zorg te bezuinigen. In het bijzonder het korten op de huisartsenzorg, korten op de wijkverpleging en, 

als klap op de vuurpijl het verdwijnen van de wettelijke eis van spoedzorg binnen 45 minuten in het 

ziekenhuis.  

CDA Dinkelland maakt zich grote zorgen over het verdwijnen hiervan. Met name over het 

dientengevolge verslechteren van de leefbaarheid in kleine kernen. Daarom hebben we een open 

brief naar de ministers Kuipers en Helder gestuurd.  

Naar aanleiding daarvan hebben we de volgende schriftelijke vragen: 

1. Deelt u de bezwaren tegen de voorgenomen bezuinigingen die in de brief naar voren worden 
gebracht en de omstandigheden en argumenten die daarvoor worden ingebracht?  
Zo nee: waarom niet? 

2. Bent u bereid de bezwaren zoals in deze brief zijn ingebracht in te brengen in politiek en 
bestuurlijk Den Haag, bij de Twentse regiogemeenten en in de provincie?  
Zo ja: op welke wijze en zo nee: waarom niet? 

 

 

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens CDA Dinkelland 
 
 
Erik Hemmer 
Edo van Bree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

t.a.v. ministers dr. E.J. Kuipers en mw. C. Helder 

Parnassusplein 5 

2511 VX Den Haag 

Denekamp, 16 september 2022 

Onderwerp: bezuinigingen zorg 

 

Excellentie, geachte mevrouw Helder en heer Kuipers, 

Wij lazen de berichtgeving over het Integraal Zorgakkoord, de vastgelopen gesprekken en zorgen van 

brancheverenigingen. In deze berichtgeving staat vermeld dat er kabinetsplannen zijn om op de zorg 

te bezuinigen. In het bijzonder het korten op de huisartsenzorg, korten op de wijkverpleging en, als 

klap op de vuurpijl het verdwijnen van de wettelijke eis van spoedzorg binnen 45 minuten in het 

ziekenhuis. 

CDA Dinkelland maakt zich grote zorgen over het verdwijnen hiervan. Met name over het 

dientengevolge verslechteren van de leefbaarheid in kleine kernen. Gemeente Dinkelland is een 

plattelandsgemeente in Noordoost-Twente met circa 26.500 inwoners, gelegen aan de Duitse grens. 

Binnen de gemeentegrenzen zijn er 10 kernen. Korten op de huisartsenzorg betekent dat er binnen 

een redelijke straal van de woning geen huisartsenzorg meer beschikbaar is. Inwoners uit kernen, 

zoals Lattrop-Breklenkamp of Tilligte kunnen nu al geen huisarts binnen hun kern vinden en moeten 

naar Denekamp of Ootmarsum. Wij voorzien dat als gevolg van de kabinetsmaatregelen de 

huisartsenzorg nog meer onder druk komt te staan, waardoor meer inwoners vele kilometers moeten 

afleggen voor huisartsenzorg. In een gebied waar het openbaar vervoer beperkt beschikbaar is. 

Hetzelfde geldt voor de wijkverpleging. Mensen wonen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving. Dat 

gaat goed door het netwerk van thuiszorg, gecombineerd met het noaberschap dat in Twente nog 

altijd een belangrijke rol speelt. Ouderen of gehandicapten moeten niet verplicht verhuizen naar 

verpleeghuizen ver buiten hun eigen woonplaats omdat er geen wijkzorg meer beschikbaar is. Of dat 

de zorg te complex of te veelomvattend is om alleen aan mantelzorg of noabers over te laten, die al 

zwaar worden belast. 

Voor ons ligt het grootste bezwaar bij het wegvallen van de wettelijke norm van spoedzorg binnen 45 

minuten in het ziekenhuis. Voor inwoners van grensplaatsen als bijvoorbeeld Lattrop-Breklenkamp en 

Noord-Deurningen is het onmogelijk om zelf binnen 30 minuten per auto het MST in Enschede te 

bereiken, zeker in de spits. Dat betekent dat spoedzorg binnen 45 minuten per ambulance al een 

hachelijke zaak is, waarbij de norm regelmatig wordt overschreden. Verdere bezuinigingen houden in 

dat tijdige spoedzorg in rurale gebieden onmogelijk wordt. Minder drukke ambulanceposten zullen 

verdwijnen, de aanrijtijden zullen toenemen. De gevolgen zullen impactvol en ernstig zijn. 

Daarom vragen wij u om op te komen voor de leefbaarheid van plattelandsgemeenten, zoals 

Dinkelland. Wij vinden de uitgelekte plannen onaanvaardbaar en begrijpen de zorgen van de 

brancheverenigingen. Wij staan voor de leefbaarheid op het Twentse platteland en de voorgestelde 

maatregelen bedreigen deze leefbaarheid. 

Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend de voorgestelde maatregelen niet uit te voeren en de zorg 

in de plattelandsgebieden minimaal op hetzelfde niveau te handhaven. Daarnaast verzoeken wij u om 

maatregelen te nemen waardoor inwoners in grensstreken zoals Noordoost-Twente indien gewenst in 

ziekenhuizen in Duitsland terecht kunnen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee ons standpunt voldoende duidelijk te hebben gemaakt en verblijven in 

afwachting van uw antwoord. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens CDA Dinkelland 

 

Erik Hemmer   Edo van Bree 

raadslid    commissielid 


