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Schriftelijke vragen  

Indiener : André Muller 

Datum  : 13 juni 2013 

onderwerp : Aanrijtijden Ambulances en Brandweer 

 

Inleiding  

Na het stellen van technische vragen van de fractie van de SP over de veiligheidsregio bleek uit de 

antwoorden hierop dat de ambulancezorg onder de norm presteert als het gaat om spoedmeldingen: 

 

 

Vragen 

 

1. Waarom komt 1 op de 4 ambulances te laat in Moerkapelle? 

2. Bent u met de SP eens dat dit een onacceptabel percentage is? 

3. Wat gaat u en de veiligheidsregio er aan doen om dit binnen de norm te brengen? 

4. Ook in Zevenhuizen zien we een forse normoverschrijding, ook moet vaak hier regio 

Rotterdam-Rijnmond of Haaglanden bijspringen. Ligt deze plaats te ver vanaf de 

uitruklocatie? 

5. Nieuwerkerk voldoet net niet aan de norm, gaat u hier iets mee doen of verwacht u dat door 

de nieuwe manier van werken Nieuwerkerk wel binnen de norm komt? 

6. Al met al, moet de voorwaardende scheppende uitruklocatie in Moordrecht niet beter 

verplaatst worden naar een betere locatie om de andere drie dorpen wel de norm te laten 

halen? 

7. De portefeuille houder heeft ook een probleem over de rottekade en verwarring hierover 

aangekaart na meerdere verwarringen tussen rottekade Oud Verlaat en Bergschenhoek. Is 

dit probleem nu opgelost? 

8. kunt u de raad voorlopig per kwartaal blijven informeren over de aanrijtijden totdat de norm 

wel gehaald is, hierbij ook de acties opnemen die u neemt om dit te kunnen doen. 
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Ook de brandweer heeft een prestatielijst afgegeven en de fractie van de SP is blij dat veel van de 

cijfers binnen de norm zijn.. Wel ziet de partij dat er enorm vaak onterecht moet worden uitgerukt 

voor OMS meldingen die niet terecht zijn, zie onderstaand overzicht.  De SP wil graag benadrukken 

dat met een vrijwillige brandweer de opkomsttijden wel heel goed zijn en binnen de norm!  

 

 

 

9. in bovenstaand zien we enorm veel inzet als gevolg van een automatisch brandalarm, maar 

vaak niet terecht. Wat kan het college doen om bedrijven die loze brandalarmen geven, aan 

te pakken? 

 

 

 

Beantwoording 

schriftelijk 


