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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

17 december 2019 

1712741 

J.J. Eijbersen 

RM Motie huisartsenpost Crailo 

 

1. Kennisnemen van 

De ontwikkelingen rond de verhuizing van Tergooi. 

 

2. Inleiding 

Bij de aankoop van Crailo is door de drie gemeenteraden de motie vestigen van een huisartsenpost 

en dienstapotheek op Crailo aangenomen, waarvan de tekst luidt: ‘Er bij de stuurgroep Crailo op aan 

te dringen het eventueel vestigen van een Huisartsenpost en Dienstapotheek in te passen in de 

plannen voor het Crailoterrein, mocht blijken dat deze voorzieningen vanwege de plannen van Tergooi 

niet op de huidige locatie gehandhaafd kunnen blijven.’ 

 

Naar aanleiding van deze motie is er, vanuit de GEM Crailo en vanuit het College, veelvuldig 

overleg geweest met de directie van ziekenhuis Tergooi over deze wens. De uitkomst hiervan is, 

dat een huisartsenpost en dienstapotheek onlosmakelijk verbonden zijn met het fysieke 

ziekenhuis. Met de verhuizing van Tergooi Blaricum naar Tergooi Hilversum verhuist de 

huisartsenpost én dienstapotheek mee naar de nieuwe locatie.  

 

Naar aanleiding van deze situatie is aan de directie van GEM Crailo de vraag voorgelegd over de 

mogelijkheid voor de vestiging van een regionaal medisch centrum. Dit centrum maakt het 

mogelijk om diverse vormen van medische zorg overdag – zoals bijvoorbeeld huisartsenzorg, 

medisch specialistische zorg, diagnostische zorg, en andere zorgdisciplines – gezamenlijk onder 

één dak aan te bieden. Binnen Crailo is deze mogelijkheid aanwezig.  

 

Inmiddels is duidelijk dat de directie van Tergooi Blaricum en de gemeente Blaricum 

overeenstemming hebben bereikt over het vestigen van een regionaal medisch centrum op de 

locatie van het huidige ziekenhuis in Blaricum. Hiermee wordt de wens voor het vestigen van een 

voorziening van medische zorg ingevuld in de directe nabijheid van buurtschap Crailo (overzijde 

A1). GEM Crailo en het College zullen de feitelijke ontwikkelingen nauwgezet volgen. Op basis van 

het huidige beeld concluderen wij evenwel dat het niet opportuun is in dit stadium stappen te 

ondernemen voor het vestigen van een voorziening van medische zorg op Crailo. 

 

3. Kernboodschap 

De directie van Tergooi Blaricum en de gemeente Blaricum hebben overeenstemming bereikt over 

het vestigen van een regionaal medisch centrum op de locatie van het huidige ziekenhuis in 

Blaricum. Op basis van het huidige beeld concluderen wij dat het niet opportuun is in dit stadium 

stappen te ondernemen voor het vestigen van een voorziening van medische zorg op Crailo. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 
 
D.J. van Huizen, 
Gemeentesecretaris 

 
Drs. H.M.W. ter Heegde, 
Burgemeester 
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