
     Oss, 29-11-2022 
 
Artikel 41 vragen over het sluiten van de huisartsenpost Oss per 1 maart 2023 
 
 
Geacht college. 
 
De SP heeft van medewerkers en andere betrokkenen bij de huisartsenzorg in Oss vernomen dat er 
een voorgenomen besluit is om de huisartsenpost Oss per 1 maart definitief te sluiten. De afgelopen 
tijd heeft de SP met deze mensen daarover diverse gesprekken gevoerd.  
 
Er blijkt dat er veel verwarring is over de aanleiding voor de voorgenomen sluiting van de 
huisartsenpost Oss. In eerste instantie werd aangegeven dat de tijdelijke sluiting op doordeweekse 
dagen nodig is vanwege personeelsgebrek. Daarnaast werd duidelijk dat aan mensen de vraag werd 
voorgelegd of ze naar Uden of Oss wilden, waarbij veel mensen aangaven naar Uden te willen. 
Nu is uit contacten met personeelsleden duidelijk geworden dat er geen personeelstekorten zijn en 
de roosters prima gedraaid kunnen worden. Ook wordt de vraag of men naar Uden wil niet meer 
gesteld. Momenteel zijn er op zaterdag en zondag gemiddeld weer zo’n 50 consulten in Oss. 
 
Dit alles heeft ertoe geleid dat het personeel zich afvraagt waarom de huisartsenpost Oss dicht moet 
en waarom Huisartsenpost Oost Brabant dit besluit heeft genomen. 
De gemeenteraad heeft formeel geen zeggenschap over de huisartsenpost, maar wij vinden dat een 
stad met bijna 100.000 inwoners toch echt niet zonder huisartsenpost kan. 
 
Wij stellen u daarom de volgende vragen: 
 

1. Heeft de directie van de huisartsenpost met het college overleg gehad over de sluiting? 
2. Bent u het met de SP eens dat er in een stad van bijna 100.000 inwoners een huisartsenpost 

moet zijn? 
3. Ben u bereid om met de directie in gesprek te gaan om de sluiting te voorkomen? 
4. Wij hebben begrepen dat de gehele ledenraad (dus van heel Oost-Brabant) van de HOV een 

mening mag en kan geven over het besluit. Zeker alle huisartsen in de gemeente Oss en 
omgeving zouden hun mening moeten kunnen geven. 
Bent u bereid om met de direct betrokken huisartsen (dus regio Oss) in gesprek te gaan om 
juist de mening van der huisartsen te peilen? 

 
Namens de fractie van de SP, 
Marie-Therese Janssen 


