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Voortzetting subsidie gezondheidscentra in nieuwbouwwijk

Verlenging voormalige “Vinex-regeling”

Gezondheidscentra in nieuwbouwwijken kunnen ook de komende drie jaar in aanmerking komen voor subsidie. 

In 2017 zal evaluatie van de regeling plaatsvinden en bezien worden of en hoe continuering hiervan zal plaats

vinden, mede in relatie tot het nieuwe bekostigingsmodel in de eerste lijn.

De subsidieregeling heeft betrekking op de aanvangsperiode 

van nieuwe gezondheidscentra op grootschalige nieuwbouw-

locaties in voorheen onbebouwd gebied. De regeling was 

voorheen ook bekend onder de naam “Vinex-regeling”. De 

regeling wordt sinds 2009 uitgevoerd door VWS en liep af 

eind dit jaar. Al in een brief aan de Tweede Kamer van 19 

mei 2014 heeft de Minister aangegeven de regeling te willen 

verlengen.

De regeling “Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige 

nieuwbouwlocaties” is inmiddels beschikbaar op www.rijks-

overheid.nl. Ook heeft InEen de centra, waarvan bekend is 

dat men mogelijk in aanmerking zou kunnen komen voor 

deze regeling in 2015, rechtstreeks geïnformeerd.

De centra binnen deze regeling worden belast met een “dienst 

van algemeen economisch belang” (DAEB) voor het ontwik-

kelen en aanbieden van geïntegreerde eerstelijnszorg. Achter-

grond zijn de specifieke marktproblemen bij het tot stand ko-

men van centra in deze gebieden en gelijktijdig het publieke 

belang hiervan.

Zowel gezondheidscentra met personeel in dienst als centra 

waar zelfstandige disciplines zijn gevestigd, kunnen in aan-

merking komen voor subsidie. Het moet wel gaan om een 

centrum in een nieuwbouwwijk waar tenminste achtduizend 

ingeschreven patiënten worden voorzien.

Aanloopfase
Subsidie is bedoeld voor de meerkosten in de aanloopfase van 

huisvesting, personeel en automatisering. Het gaat dan om de 

kosten in zoverre deze hoger zijn dan de kostencomponenten 

zoals begrepen in de tarieven. Het maximale subsidiebedrag 

per jaar is € 300.000. Uitgangspunt is een aanloopfase van 

maximaal vijf jaar, dus daarmee een maximaal subsidiebedrag 

over die periode van € 1.500.000. Indien ten opzichte van de 

oorspronkelijke plannen sprake is van aantoonbare vertraging 

van de nieuwbouw van nieuwe woningen, kan men tot maxi-

maal twee jaar extra in aanmerking komen voor subsidie. Het 

totale maximale subsidiebedrag over die periode blijft wel 

€ 1.500.000. Verondersteld wordt dat na de subsidieperiode 

een geïntegreerd eerstelijns aanbod wordt gecontinueerd en 

dat hiertoe afspraken zijn gemaakt met de preferente zorgver-

zekeraar. Hierbij wordt gedacht aan de beleidsregel “Geïnte-

greerde Eerstelijns Zorgproducten” (GEZ) of regelingen die 

daarvan in het verlengde liggen.

Door vertraging van nieuwbouw in de laatste jaren was er 

sprake van slechts een beperkte nieuwe instroom in de rege-

ling en zijn er thans circa tien centra die nog gebruikmaken 

van de regeling. De nieuwbouw trekt weer langzaam aan. 

Mogelijk kan de continuering van de regeling er toe bijdragen 

dat partijen weer het initiatief durven te nemen om een nieuw 

centrum in zo’n wijk te starten. Voor 2015 dient de aanvraag 

uiterlijk 1 december 2014 te worden ingediend. <<

Voor een nadere toelichting kunnen geïnteresseerden naast de website van 

de Rijksoverheid ook terecht bij InEen: info@ineen.nl. 

Ad van Gorp, De Eerstelijns Consultant
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