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ChristenUnie en Lokaal Belang
De heer Wiesenekker en de heer Kevelam

Geachte heer Wiesenekker en heer Kevelam,
Datum:
Ons kenmerk:
Afdeling:
Samenleving
Onderwerp:
Beantwoording
schriftelijke vragen inzake
realiseren ambulancepost

Op 30 augustus heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel 42 van
de Organisatieverordening van de gemeenteraad, betreffende het realiseren van een
ambulancepost. Graag reageren wij op uw vragen.
Vraag 1:
- In hoeverre verwacht het college dat de genomen maatregelen om de aanrijtijden
van ambulances te verbeteren alsnog gaan leiden tot een aantoonbaar substantiële
verbetering?
Antwoord:
In het hele land zijn aanrijdtijden verslechterd. Dit is onder meer een gevolg van de snel
stijgende vraag naar acute zorg, na-effecten van de coronacrisis en de situatie op de
arbeidsmarkt. Onze regio vormt daarop geen uitzondering. De maatregelen die zijn
ingezet hebben naar verwachting een dempend effect gehad op de verslechterde
aanrijdtijden, maar hebben nog niet geleid tot een verbetering. Het college verwacht op
korte termijn helaas geen substantiële verbetering.
De 15-minuten norm is een planningsnorm en geen zorginhoudelijke norm. De
werkelijkheid is genuanceerder. Een ambulance die binnen 15 minuten arriveert, kan
medisch gezien te laat zijn. En andersom, een ambulance die na 15 minuten arriveert,
kan op tijd zijn. De afgelopen jaren heeft de ambulancezorg zich doorontwikkeld. Zo zijn
de faciliteiten in de ambulance verbeterd en is het personeel nog beter toegerust.
Daardoor kan er vaker al in de ambulance worden gestart met behandeling. Dit heeft
een positief effect op de kwaliteit van de zorg, voorkomt gezondheidsschade en redt
levens. Een andere verbetering is bijvoorbeeld terug te vinden bij acuut hartfalen.
VGGM maakt gebruikt van een groot netwerk van first responders van brandweer,
politie en burgerhulpverlening, waardoor reanimatie sneller gestart kan worden en de
overlevingskans groter is.
Vraag 2, 3, 4 en 5:
- Wat vindt het college van het actuele inzicht van de VGGM om mogelijk toch een
ambulancepost in Barneveld te realiseren?
- Is het college het met ons eens dat dit actuele inzicht van de VGGM een unieke
kans biedt om ook de aanrijtijden van ambulances in met name de dorpen
Kootwijkerbroek, Kootwijk, Stroe en Garderen – juist in deze dorpen zijn de
aanrijtijden onder de maat – te verbeteren?

-

-

Blad 2

In hoeverre is het college bereid hierover op korte termijn in contact te treden met
de VGGM én een actieve bijdrage te leveren in het zoeken naar een passende
locatie voor een ambulancepost aan de zuidkant van Barneveld?
Is het college bereid om de genoemde optie naast bouwmarkt de Karwei te
verkennen en mee te geven aan de VGGM?

De VGGM heeft aangegeven dat de ambulancepost op de Breelaan in Ede naar
verwachting per 1 januari 2027 sluit. Daarom zoekt de VGGM naar een nieuwe
ambulancepost, waarbij ze de wens hebben om ook de zuidkant van de gemeente
Barneveld en Lunteren beter te bedienen. Dit betekent niet automatisch dat de
ambulancepost ook gevestigd wordt in de gemeente Barneveld. De keuze voor een
nieuwe locatie is een complexe puzzel, waarbij aan de hand van rekenmodellen wordt
bepaald hoe alle inwoners in de regio zo goed mogelijk kunnen worden bediend. Het
college staat in nauw contact met de VGGM om hierin de belangen van inwoners in alle
dorpen van de gemeente Barneveld te vertegenwoordigen. We verlenen graag alle
medewerking bij het zoeken naar een passende locatie voor de nieuwe ambulancepost.
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