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Schriftelijke vragen  

Indiener : André Muller 

Datum  : 19 juli 2013 

onderwerp : Vervolgvragen op C205 antwoorden op vragen ambulancezorg 

 

Inleiding 

De fractie van de SP heeft kennis genomen van de antwoorden in C205 op onze vragen over de 

ambulancezorg in onze dorpen. De uitleg was duidelijk echter de fractie van de SP blijft met 

vervolgvragen zitten en is ook benieuwd naar de stellingname van het college. Daarom willen we met 

de onderstaande vragen meer duidelijkheid krijgen dan we nu hebben gekregen.  

 

Vragen 

Op onze vraag “Bent u het met de SP eens dat dit een onacceptabel percentage is” over de situatie in 

Moerkapelle, waar 1 op de 4 ambulances te laat is gekomen in 2012 geeft u het volgende antwoord: 

 

Vanuit het perspectief van Moerkapelle gezien is een gevoel van onvrede begrijpelijk. De RAV wordt 

echter gefinancierd om, conform de Tijdelijke Wet Ambulancezorg, op regioniveau te voldoen aan de 

norm voor spoedvervoer. Dat kader is onvoldoende om de 15 minuten norm op iedere locatie in de 

regio te garanderen. De RAV probeert de schaarse middelen zodanig in te zetten dat de prestaties 

voor de regio zo goed mogelijk zijn. 

 

1. Waarom geeft het college hier geen waarde oordeel en komt men met een verhaal over hoe 

de RAV werkt? 

2. Nogmaals de vraag : “is het college het met de SP eens dat 1 op de 4 ambulances te laat in 

Moordrecht onacceptabel is?” 

 

Op de vraag “Wat gaat u en de veiligheidsregio er aan doen om dit binnen de norm te brengen?” 

geeft u aan dat de RAV er niets aan gaat veranderen en kan er eventueel een betere situatie 

ontstaan door externe factoren. 

 

3. Kan de SP hieruit concluderen dat het college zich neergelegd heeft bij  het feit dat er risico 

wordt genomen voor de inwoners van Zevenhuizen en Moerkapelle? 

4. Nogmaals de vraag : “Wat gaat het college hier mee doen?” 

5. Deelt u de mening van de SP dat we te weinig macht kunnen uitoefenen op de 

veiligheidsregio om dit te verbeteren? 

 

Op de vraag “Kun u de raad voorlopig per kwartaal blijven informeren over de aanrijdtijden totdat de 

norm wel gehaald is, hierbij ook de acties opnemen die u neemt om dit te kunnen doen” geeft u het 

volgende antwoord:  

De RAV zal de gemeente Zuidplas ieder kwartaal informeren over de prestaties. Daarnaast zal het 

aantal inzetten van buurregio’s en de effecten ervan op de beschikbaarheid van ambulances in 

Zuidplas in 2013 worden gedeeld. De verwachting is echter niet dat de prestaties in de gemeente 

Zuidplas anders zullen worden. 
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6. Waarom antwoord u niet of u de raad nu wel of niet per kwartaal kunt voorzien in de 

prestaties? 

7. Gaat u nu wel of niet de raad per kwartaal informeren? 

8. Indien niet; waarom niet?  

9. U stelt de verwachting dat de prestaties niet anders gaan worden, moeten we de conclusie 

trekken dat de inwoners van Moerkapelle en Zevenhuizen zich moeten voorbereiden op een 

hoge kans dat bij een A1 melding de ambulance te laat is en het college het hier bij laat? 

10. Verder hebben wij in onze vragen al over burenhulp gehad. Kunt u per dorp aangeven hoe 

vaak er in 2012 bijgesprongen moest worden door regio Haaglanden en Rijnmond? 

11. Is het een overweging om ook in Zuidplas met First Responders te gaan werken? 

12. Is het college op de hoogte dat al 8 jaar de norm in Zuidplas niet gehaald wordt? 

 

 

 Percentage ambulances op tijd met A1 melding, bron jaarverslagen RAV Midden Holland en vragen SP.  

 

 

Beantwoording 

Schriftelijk  


