
 

               

MOTIE        

Titel motie:  Bereikbare en toegankelijke zorg in Groningen 

Datum PS:   18 december 2019 

Onderwerp:   Kadernota Leefbaarheid 2020-2023 

 

Provinciale Staten van Groningen in vergadering bijeen ter behandeling van bovengemeld onderwerp; 

Constaterende dat: 

- Er signalen zijn dat er een tekort aan huisartsen en andere eerstelijnszorg ontstaat in 

Groningen, met name aan de randen van de provincie;  

- Er voor de komende jaren grote uitdagingen verwacht worden om de zorg in brede zin in 

Groningen op peil te houden; 

- De provincie aan de Zorgtafel zich samen met gemeenten, zorgverzekeraars en 

zorgaanbieders inzet voor het behoud van een passend zorgaanbod. 

Overwegende dat: 

- Nabijheid van (in)formele zorg van groot belang is voor inwoners die van zorg afhankelijk zijn; 

- Het tekort aan zorgvoorzieningen de leefbaarheid en vitaliteit van het landelijk gebied raakt 

en zorg aan inwoners door deze tekorten onder druk komt te staan;  

- De provincie een verantwoordelijkheid heeft om samen met zorgpartners en gemeenten zich 

in te zetten voor een bereikbaar en toegankelijk zorgaanbod voor alle Groningers en witte 

vlekken in de provincie tegen te gaan; 

- Veel partijen in de Groninger Staten het belang van provinciale inzet op dit thema 

onderschrijven. 

Verzoeken Gedeputeerde Staten: 

Aan de Zorgtafel en bij andere contacten met zorgpartners en gemeenten de volgende onderwerpen 

onder de aandacht te brengen en te houden:  

- De beschikbaarheid van huisartsenzorg in de regio, door een positief vestigingsbeleid, 

aantrekkelijke huisvesting, digitalisering, samenwerking met onderwijsinstellingen en pilots 

voorzorginnovaties;  

- De bereikbaarheid van zorg door het op peil houden van verbindingen voor openbaar vervoer 

en auto en het bewaken van de aanrijtijden van ambulances ;  

- De mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen voor ouderen door middel van 

zorgpreventie, mantelzorg en innovaties met zorg op afstand; 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

Margriet Donker-van der Vinne, ChristenUnie   Ankie Voerman, Partij voor de Dieren 

 

Ria Horenga, CDA      Hans Haze, Groninger Belang 
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