
Vragen en toezeggingen Commissies 10-02-2020

Vragenhalfuur
Toekomstbestendige huisartsenzorg
Wethouder Uitdewilligen zegt toe dat zij de raadscommissie zal informeren, zodra er 
meer bekend is vanuit gesprekken met huisartsenorganisatie Medrie hoe het ervoorstaat 
met de huisartsenbezetting en hoe zij naar de ontwikkelingen kijkt.
Reactie college/tijdpad:
Er heeft een gesprek plaats gevonden met Medrie over de huisartsenzorg. 

Het Nivel heeft onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt van de huisartsenzorg 
in het werkgebied van Medrie. De resultaten hiervan samengevat in een 
factsheet vindt u hier. Het nieuwsbericht hierover op de website van Medrie 
vind u hier.

Medrie gaat een impactanalyse maken voor de huisartsenzorg; hierin wordt ook 
het opvolgingsvraagstuk meegenomen. Hier moet nog iemand voor worden 
geworven.
Medrie streeft er naar voor de zomer deze impactanalyse te realiseren. Deze 
impactanalyse is onderdeel van de Agenda voor de zorg in Flevoland. 

Bij deze impactanalyse wil Medrie een actieplan voor de 
arbeidsmarktvraagstukken in de huisartsenzorg opstellen, samen met de 
huisartsen. Een van de denkrichtingen die hierin uitgewerkt wordt is een 
roulerend aantal jonge waarnemende huisartsen voor vrijkomende praktijken. 
Zo maken zij kennis met het werkgebied in onze regio. 

Commissie BFE
Zienswijze wijziging Gemeenschappelijke Regeling VRF
De burgemeester zegt toe dat hij de input van de raadcommissie meeneemt in 
besluitvormingsprocessen van de VRF, zoals over het risicoprofiel. Die input is o.a. terug 
te vinden op sheet 9 van de presentatie die gehouden werd tijdens de 
commissievergadering van 10 februari 2020.
Reactie college/tijdpad:

De burgemeester zegt toe dat hij de concept-zienswijze uiterlijk maandag 17 feb. naar de 
raadleden stuurt, zodat zij hem kunnen bespreken in de fractievergaderingen. 
Vanzelfsprekend lukt dit alleen als de afstemming met de raadsrapporteurs 
Veiligheidsregio ook op tijd kan plaatsvinden.
Reactie college/tijdpad:
Concept zienswijze is verzonden.

Commissie Woonomgeving
VO-Campus
Wethouder Wijnants zegt toe dat er voor de komende raadsvergadering een memo komt 
met een beschrijving van de volgende stappen m.b.t. VO-Campus.
Reactie college/tijdpad:
Wethouder heeft raadscommissie toegezegd voor de behandeling in de 
gemeenteraad van 24-2 met een memo te komen over de volgende fase van het 
project. Memo is 19-2 aan de raad gezonden.

Commissie Samenlevingszaken
Intrekken Verordening subsidiëring peuteropvang en Verordening Wet kinderopvang
Vanwege afwezigheid van wethouder Wijnants zegt wethouder Haagsma namens het 
college toe dat de informatieve vragen van PvdA schriftelijk beantwoord worden.
Reactie college/tijdpad:

https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003664.pdf
https://medrie.nl/nieuws/zorgprofessionals/druk-op-huisartsenzorg-de-medrie-regio-neemt-komende-jaren-toe
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