SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.
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INDIENING
Steller vragen: Bert van der Linden D66
Datum: 18 december 2012
Onderwerp: Nachtapotheek
Wijze van beantwoording:
0 mondeling
X schriftelijk
uiterlijke beantwoording:
TOELICHTING
In het Haarlems Dagblad van dinsdag 18 december 2012 staat vermeld dat mogelijk de
nachtapotheek op de Gedempte Oude Gracht in Haarlem wordt gesloten en dat men dan is
aangewezen op apotheken in Amsterdam of Beverwijk.
VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vraag 1. Is het College bekend met de problematiek rondom de openstelling van de
nachtapotheek.
Antwoord:
Ja, het College is bekend met deze problematiek.
Vraag 2. Deelt het College de mening dat een nachtapotheek in de regio een belangrijke
voorziening is voor de inwoners.
Antwoord:
Wij zijn met u van mening dat de nachtapotheek een belangrijke voorziening is voor de inwoners en
dat het wenselijk is dat in de regio gedurende 24 uur per dag farmaceutische zorg kan worden
geleverd.
Feitelijk is het zo dat het leveren van deze zorg gedurende 24 uur per dag een verantwoordelijkheid is
van de zorgverzekeraars en de apotheken gezamenlijk en de gemeenten formeel geen rol hebben bij
het maken van afspraken over de invulling van deze zorg. De Inspectie Gezondheidszorg en de
zorgverzekeraars hanteren voor de aanwezigheid van deze vorm van zorg een bereikbaarheidsnorm
van 45 minuten. Zowel in Beverwijk als Amsterdam is een zogenaamde nachtapotheek aanwezig. De
bereikbaarheid van deze voorzieningen zou binnen de deze norm vallen.
Het college constateert dat het sluiten van de nachtapotheek in Haarlem en het voor deze zorg
verwijzen naar Beverwijk en/of Amsterdam niet aansluit bij het beleid van de overheid en de wens van
burgers om langer zelfstandig te wonen en zorg dicht bij huis te leveren/ontvangen. Het college maakt
zich zorgen over de gevolgen van het vervallen van deze belangrijke schakel in de zorg dicht bij huis.
Vraag 3. Wordt er in regionaal verband naar een alternatief gezocht.
Antwoord:
In regionaal verband, portefeuillehoudersoverleg Zuid-Kennemerland, is kennis genomen van de
voorgenomen sluiting van de nachtapotheek in Haarlem en wordt het belang van deze voorziening in
de regio onderschreven. De wethouders Welzijn van Haarlem en Heemstede gaan op zeer korte
termijn, namens de gemeenten in Zuid-Kennemerland, in gesprek met zowel de apothekers als
Achmea (de grootste zorgverzekeraar in de regio). In deze gesprekken zal namens de gemeenten de
zorg worden uitgesproken over het laten vervallen van de nachtapotheek als belangrijke schakel in de
zorg dicht bij huis in Zuid-Kennemerland en zal worden aangedrongen op het vinden van een
oplossing.

Vraag 4. Zo niet is het College bereid hierop actie te ondernemen?
Antwoord:
Vooralsnog wacht het college wacht de resultaten van de gesprekken die in regionaal verband
gevoerd gaan worden af.
Portefeuillehouder: de heer J. Botter
Datum: 24 januari 2012

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,

