
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Hugo Bellaart, VVD 

Datum indiening: 20 juni 2019 

Datum antwoord: 9 september 2019 

Onderwerp: Tergooi – regionaal zorg centrum Crailo 

 
Inleiding 
In de presentatie van Tergooi over de plannen voor de verhuizing begrepen wij dat voor de kandidaat-locaties Crailo niet op 
de radar staat (Huizen wel). In de beantwoording werd aangegeven dat “Crailo” zich niet had gemeld, en dat zij zich ook niet 
bij Crailo hadden gemeld. Het leek er daarmee op dat gewoon geen van de partijen nog de hand had uitgestoken. 
 
Tegelijkertijd is er wel een motie aangenomen in Gooise Meren (en Laren en Hilversum) die beoogt zo mogelijk een Regionaal 
Zorgcentrum gevestigd te krijgen. 
 
Vraag 1 
Klopt het beeld dat werd geschetst door de vertegenwoordigers van Tergooi? 
 
Antwoord 
Ja, grotendeels. Zie ook vraag 2. 
 
Vraag 2 
Heeft de GEM Crailo BV of een vertegenwoordiger van de gemeente contact gezocht om het Crailo gebied te kandideren met 
het oog op wens van de nabijheid van zorg voor de inwoners van Gooise Meren? 
 
Antwoord 
Er is contact geweest met vertegenwoordigers van Tergooi over de mogelijkheid om een huisartsenpost en een 
dienstapotheek te behouden, zoals de motie vraagt. Dit bleek niet haalbaar omdat dezen op de locatie Hilversum zijn 
ingepast door Tergooi. Overigens is de vestiging van een huisartsenpost met dienstapotheek niet hetzelfde als een regionaal 
zorgcentrum, zoals bijvoorbeeld het Regionaal Medisch Centrum Weesp. 
 
Vraag 3 
Is het college (of de GEM Crailo BV) bereid en gemotiveerd om Crailo nadrukkelijk als optie voor het Regionaal Zorgcentrum 
te kandideren, of zijn er redenen om dat juist niet te willen? Als daar sprake van is, wat zijn daarvan dan de redenen? 
 
Antwoord 
Ja, het college is van mening dat Crailo een interessante locatie is voor de vestiging van een regionaal zorgcentrum. 
Overigens is het college ook van mening dat het belangrijk is om hierover goede afstemming te organiseren met de 
buurgemeenten. Het heeft onze voorkeur om in regionaal verband een goede afspraak te maken over de beste 
vestigingsplaats van een regionaal zorgcentrum. 
Het College brengt frequent de noodzaak van een Regionaal Zorgcentrum in Gooi-Noord onder de aandacht van het bestuur 
van het ziekenhuis, eventueel in samenhang met (bestaande) medische voorzieningen in Gooi-Noord en Gooise Meren in het 
bijzonder. Het ziekenhuisbestuur is hierop nog steeds aan het broeden. 
 


