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Verlenging Vinex-regeling in 2018

Geachte voorzitter,

Uw brief
-

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

In mijn brief van 19 mei 20141 heb ik de subsidieregeling voor geïntegreerde
gezondheidscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties, voorheen VINEX-regeling,
met bijbehorend beleidskader verlengd tot het einde van 2017. Met deze
subsidieregeling wordt geïntegreerde eerstelijnszorg mogelijk gemaakt vanaf het
moment dat de eerste bewoners van een nieuwbouwlocatie zich vestigen. Hierdoor
vestigt een eerstelijnszorgcentrum zich eerder in een in aanbouw zijnde woonwijk
en wordt dit type zorg direct dichtbij beschikbaar voor de patiënt.
Op dit moment wordt de subsidieregeling meegenomen in de beleidsdoorlichting
van artikel 2.2 van de VWS-begroting. Vooralsnog heb ik geen signalen ontvangen
dat de regeling niet werkt, maar om een compleet beeld te krijgen van de regeling
is een externe evaluatie uitgezet. Daarnaast zal in deze evaluatie worden bezien of
en zo ja, hoe de regeling het beste gecontinueerd kan worden. Resultaten hiervan
worden uiterlijk aan het eind van 2017 verwacht. Dit is te laat om nog mee te
kunnen nemen voor de subsidiëring in 2018. Daarom ben ik voornemens de
regeling voor het jaar 2018 te verlengen met enkele kleine wijzigingen die
materieel geen verandering brengen in wat er gesubsidieerd wordt. Ik verwijs
naar het bijgevoegde beleidskader, deze zal ook gepubliceerd worden in de
Staatscourant. Nieuwe aanvragers in het jaar 2018 kunnen met deze verlenging
nog subsidie aanvragen voor de vier opvolgende jaren tot en met 2022.
Eventuele aanpassingen in de subsidiëring die volgen uit de evaluatie, voor 2019
en verder, zullen te zijner tijd aan de Kamer gecommuniceerd worden.
Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers
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