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Onderwerp :Art. 35 vragen inzake dienstverlening Port Health Centre Moerdij k

'8 JAN

2018

Geachte heer Fakkers,
U heeft de volgende vragen ex artikel 35 Reglement van Orde op 3 januari 2018 met
betrekking tot de dienstverlening van Port Health Centre Moerdijk aan het college van
burgemeester en wethouders gesteld :
ls het college van deze maatregelen (per I januari j.l. is de dienstverlening van Port
Health Centre Moerdijk veranderd in die zin dat voor ongevallen tijdens werktijd
uitgeweken moet worden naar de Huisartsenpraktijk Klundert. Voor ongevallen buiten
werktijd moet een beroep worden gedaan op de Huisartsenposten van Roosendaal dan
wel Etten Leur.) op de hoogte?
Wat is de oorzaak dat deze dienstverlening wordt gewijzigd?
Welke taken behoudt het Port Health Centre op het lndustrie/en Haventerrein?
ls hier overleg geweest met de op het industrieterrein gevestigde bedrijven door het
Havenschap?

1.

2.
3.

4.

Het antwoord op vragen luidt:
1. Ja, inzake de veranderde dienstverlening is een brief door de directeur Port Health
Centre (PHC) aan haar Moerdijkse abonnees (ruim 40 bedrijven) gezonden. ln de brief is
aangegeven dat het vanaf 1 januari 2018 niet meer voor het PHC mogelijk is om nog
langer invulling te geven aan een vaste bezetting van de post Moerdijk, tijdens
kantooruren. Deze brief treft u in de bijlage aan.

2.

De wijziging heeft een financiële oorzaak. De vestiging van PHC Moerdijk is als 3jaarlijkse pilot begonnen. Deze kon mogelijk worden gemaakt door een forse jaarlijkse
bijdrage vanuit Havenschap/Havenbedrijf Moerdijk. Binnen de pilot-periode zou PHC
proberen om kostendekkend te gaan draaien. ln 2O17 is geconstateerd dat dit niet is
gelukt en er een gat van enkele tienduizenden euro's blijft bestaan. Ondanks de
aangetoonde meerwaarde, bleven bedrijven achter in deelname (slechts l0% van de
bedrijven had een abonnement).

3.

Zoals in eerder aangehaalde brief is aangegeven, zoeken havenbedrijf, gemeente, BlM,
Huisartsenpraktijk "De Clundert" naar een alternatief om de zorg op alternatieve wijze te
continueren. Het ziet er naar uit dat PHC hier een rol, het zij meer op afstand, met
specialistische advisering en preventieve dienstverlening, in zal blijven spelen. Over het
uiteindelijke takenpakket kunnen we nu nog geen helderheid bieden. We gaan er vanuit
er nog in het le kwartaal 2018 een passend alternatief kan worden geboden aan het
Moerd ijkse bedrijfsleven.
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4.

Ja, vertegenwoordigd door de Bedrijvenkring lndustrieterrein Moerdijk (BlM)

Met vriendelijke groet,

de

.4.M. van Bavel

wethouders van Moerdijk,
de burgemeester,

