Huisartsenzorg valt onder verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar en is dus
geen taak van de gemeente. Daar komt bij dat wij als gemeente geen ruimte hebben
om goedkope huisvesting te organiseren omdat we door de Wet Markt en Overheid
wettelijk verplicht zijn om marktconforme huurprijzen te vragen.
Wel vinden we het heel belangrijk dat Amsterdammers in hun eigen wijk toegang
hebben tot laagdrempelige zorg en ondersteuning. Huisartsen spelen hier een
belangrijke rol in omdat zij eerstelijnszorg bieden en bovendien steeds vaker te
maken krijgen met patiënten die niet-medische vragen bij hen neerleggen.
Het probleem is dat de prijzen van vastgoed in Amsterdam omhoogschieten, ook
voor huisartsen. Aangezien een huisartsenpraktijk buiten de randstad evenveel
financiering voor huisvesting krijgt als een praktijk in het centrum van Amsterdam
(waar de huurprijzen veel hoger liggen), worden huisartsenpraktijken nu verdrongen.
Dat is heel zorgelijk en we roepen het ministerie van VWS en de Nederlandse
zorgautoriteit dan ook op iets aan deze bekostiging te veranderen.
Omdat we het van belang vinden dat huisartsen in de buurt van hun patiënten
werken, reserveren we bij alle nieuwe wijken juist ruimte voor huisartsenpraktijken.
Daarnaast hebben we het Slotervaartziekenhuis weten te behouden voor dit type
zorg.
Ook hebben we samen met de twee huisartsenpraktijken Stadionweg en Johannes
Verhulststraat een oplossing voor hun huisvestingsprobleem gevonden met de komst
van het Buurtgezondheidcentrum in de Dufaystraat.
Daarnaast gaan we in overleg met de GAZO (gezondheidscentrum Amsterdam
Zuidoost) een buurtgezondheidscentrum ontwikkelen in Zuidoost.
Recent hebben we een onderzoek gedaan naar de instrumenten die de gemeente in
kan zetten om de huisvesting van huisartsen te ondersteunen. Denk aan: sturen via
grondprijsbeleid, bestemmingsplannen en gemeentelijk vastgoedbeleid. Het is echter
een complex vraagstuk dat niet alleen door de gemeente kan worden opgelost. In het
onderzoek wordt daarom ook gekeken wat partijen (Nza, LHV, Elaa,
Zorgverzekeraar) hierin kunnen bijdragen. Het onderzoek wordt in nauwe
samenwerking met de Amsterdamse Huisartsenkring uitgevoerd. De aanbevelingen
van het onderzoek worden nu voor besluitvorming voorbereid.
De gemeente zet haar vastgoedportefeuille in voor de huisvesting van meerdere
beleidsdoelen. Denk aan onderwijs, jeugdzorg, andere zorgfuncties, kunst & cultuur,
sport en basisvoorzieningen als huizen van de wijk. Binnen deze aanpak proberen
wij ook huisvesting te bieden aan huisartsen. De gemeente is hierbij zoals gezegd
wettelijk verplicht om marktconforme huren te vragen.
De gemeente spant zich in om huisvesting te vinden voor nieuwe huisartsen in de
bestaande vastgoedportefeuille en reserveert hiervoor ook ruimte in
ontwikkelgebieden. Recent is dus voor de huisartsenpraktijken Stadionweg en
Johannes Verhulststraat een oplossing gevonden met de komst van het
Buurtgezondheidcentrum in de Dufaystraat waar onder andere ook die twee
huisartsenpraktijken worden gevestigd. Dit gebouw bleek niet meer nodig voor de
strategische onderwijsvoorraad en kon dus worden vrijgegeven voor een andere
bestemming. De vastgoedportefeuille is echter te beperkt om het structurele
huisvestingsprobleem voor huisartsen in Amsterdam op te lossen.

Voor panden die vrijkomen onderzoekt de gemeente altijd eerst of het die kunnen
worden ingezet voor een gemeentelijk beleidsdoel, waaronder ook
zorgvoorzieningen. In deze afwegingen wordt ook de mogelijke huisvesting van
huisartsen meegenomen. Pas als er geen ander gemeentelijk doel wordt gevonden
wordt het pand, bijvoorbeeld omdat het niet geschikt is voor transformatie, volgens
een door de raad vastgesteld verkoopproces (transparant, openbaar en
marktconform) verkocht. Het college neemt hierover altijd eerst een besluit.
Het vastgoed dat is verkocht, ging voornamelijk om verhuurde, niet-maatschappelijke
functies zoals woningen en winkelruimtes. Verder zijn circa 30 panden in het centrum
met de zittende huurder verkocht aan deelnemingen zoals Stadsgoed en
Stadsherstel. Omdat het gaat om panden met huurders, konden deze niet worden
gebruikt voor huisvesting van andere initiatieven, zoals huisartsen.

