
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2017

Ingediend door raadsfractie: Dorpen Centraal 

Onderwerp : Medisch Centrum

Programma 1 : Krachtige Kernen

Thema  : 1.3 Maatschappelijke voorzieningen

Wat willen wij bereiken? 
Een medisch centrum realiseren binnen de gemeente Tubbergen om zo medische 
voorzieningen lokaal te kunnen aanbieden. De medische hulpbehoefte zal naar verwachting, 
inherent aan de vergrijzing, stijgen. Het uitgangspunt van het beleid van deze coalitie is dat 
men steeds meer op zichzelf en de eigen omgeving aangewezen is als het gaat om zorg. 
Het is dan ook niet meer dan logisch dat er ook gekeken wordt naar mogelijkheden om 
specialistische en poliklinische zorg ook lokaal aan te bieden. Voorzieningen zoals de 
röntgenbuis worden afgeschaald. Wij vinden het belangrijk om hierop te acteren. Er zal in de 
toekomst dus steeds meer een beroep gedaan worden op het vermogen van mensen om 
naar Almelo te reizen voor een ziekenhuis bezoek. Dit is op meerdere manieren een aanslag 
voor patiënten en hum omgeving. Het realiseren van een polikliniekfunctie met specialisten 
zoals reumatoloog, internist, radiologieafdeling etc. werkt niet alleen drempelverlagend maar 
is ook een voorziening die wij onze inwoners ook gunnen. Daarnaast heeft het een 
economisch gunstig effect en levert het een bijdrage aan de maatschappelijke voorzieningen. 
Het realiseren van een Medisch Centrum hoeft de gemeenschap geen geld te kosten als het 
gefinancierd wordt door bijvoorbeeld de specialisten of een projectontwikkelaar. 

Wat willen wij daarvoor doen? 
Mogelijkheden bieden voor specialisten die gezamenlijk een medisch centrum willen 
realiseren om dit binnen onze gemeentegrenzen te doen. 
Een optie zou wat ons betreft ook kunnen zijn om een medisch centrum als nieuwe invulling 
voor het gemeentehuis te onderzoeken. 

Wat gaan wij toetsen?
 Hoeveel mensen maken dagelijks gebruik van het medisch centrum en de 

verschillende voorzieningen. 
 Is er een afname in taxivergoedingen p.p. nadat medisch centrum is gerealiseerd.

Wat mag het kosten?
De reguliere ambtelijke kosten worden opgevangen door leges.  
Het realiseren van een Medisch Centrum hoeft de gemeenschap geen geld te kosten als het 
gefinancierd wordt door bijvoorbeeld de specialisten of een projectontwikkelaar. 


