MOTIE
Voorstel: Uitspreken ongenoegen Gemeenteraad Overbetuwe over onverantwoorde verhoging
opkomsttijd en afname aantal hulpverleningsvoertuigen in de regio door besluit Algemeen
Bestuur VGGM.
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 7 december 2021.
Onderwerp: ophoging van de opkomsttijd en van HulpverleningsVoertuigen (HV’s) en
specialistisch team
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Overbetuwe,
overwegende dat:
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en
Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) op 1 december 2021 heeft ingestemd met
de “visie specialistische hulpverlening Gelderland-Midden, juli 2021” (verder visie);
In voorgenoemde visie is opgenomen dat de opkomsttijd van een HV en een specialistisch
team is verhoogd van 15 naar 20 minuten;
Hierdoor het aantal HV’s in de regio (Arnhem, Barnveld, Ede) afneemt van 7 naar 3;
Dit ook effect heeft op de opkomsttijd bij ongelukken op snelwegen rond Overbetuwe;
Gemeente Overbetuwe met een stemverklaring heeft aangegeven niet te kunnen
instemmen met voorgenoemde visie, gezien het hierboven benoemde effect op het
dekkingsplan voor de gehele regio;
Het dekkingsplan conform het genomen besluit, nog ter bespreking zal worden voorgelegd
aan de raad;
van oordeel dat:
deze vastgestelde visie de beschikbaarheid en kwaliteit van hulpverlening en HV’s in
Gemeente Overbetuwe en de regio ontoereikend is en zelfs (levens)bedreigend kan zijn;
SPREEKT UIT
1. de door het Algemeen Bestuur van VGGM op 1 december 2021 vastgestelde visie
“specialistische hulpverlening Gelderland-Midden, juli 2021”, resulterende in een verhoging
van de opkomsttijd en afname van het aantal hulpverleningsvoertuigen, onverantwoord te
vinden voor de veiligheid van de inwoners van en weggebruikers in Overbetuwe en de regio;
2. de stemverklaring van onze burgemeester in het Algemeen Bestuur tijdens de vaststelling van
voorgenoemde visie volledig te steunen;
EN DRAAGT HET COLLEGE OP
1. om het Algemeen Bestuur van VGGM per ommegaande het ongenoegen van de
Gemeenteraad in Overbetuwe over het genomen besluit kenbaar te maken;
en gaat over tot de orde van de dag.
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CDA, Richard Beune
D66, Mariel de Vries
VVD, Peter de Waard
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