
                   

                      

 

 
 

 
 

 
 

MOTIE  1 

 
Agendapunt: 8 
Raadsvoorstel: 18-36 

 
Onderwerp: Ontwerpbegroting 2019 VGGM 

 
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 30 mei 2018 

 
De Raad gehoord de beraadslaging, 
 
Kennis genomen hebbend van  

- de presentatie van een vertegenwoordiger van de VGGM ten aanzien van de organisatie, werkwijzen en daarbij 
behorende sturingsvraagstukken. Onderdeel van die organisatie is de ambulancezorg waaronder aanrijtijden 
van de ambulances. 

- de complexe situatie waarbij diverse stakeholders betrokken zijn. 
 
Constaterende dat  

- er regionaal normen zijn gesteld waarbinnen de ambulance op de plaats van bestemming behoort te zijn. Dit 
normen zijn die gelden voor spoedzorg waarbij acute zorg geboden is. 

- de aanrijtijden in de gemeente binnen de diverse dorpen aanzienlijk verschillen van elkaar, waarbij Terschuur, 
Voorthuizen, Kootwijkerbroek, Kootwijk, Garderen en Stroe te ver onder de norm zitten. Ambulances komen in 
deze dorpen - afgezet tegen de normtijd - te vaak te laat.  

- De norm wordt bekeken per regio en niet per dorpskern. Een verbetering van aanrijtijden in genoemde dorpen 
mag geen negatief effect hebben op de dorpen (Barneveld, Zwartebroek en de Glind) waar de aanrijtijden wel 
(bijna) voldoen aan de gestelde norm van 95%.  

- de VVGM zelf ook verbetering wenst van deze situatie en dat er bijvoorbeeld interregionale samenwerking met 
een ambulancepost in Ermelo mogelijk lijkt te zijn voor aanrijden in bijvoorbeeld Garderen. 
 

Van mening zijnde dat  
- er gestreefd moet worden om de spoedzorg voor onze inwoners in alle dorpen zo optimaal mogelijk te laten 

zijn waarbij we minimaal de ondergrens van 95% in onze gemeente halen. 
- veiligheid en gezondheid primaire levensbehoeften zijn waarbij er altijd naar het maximaal haalbare gestreefd 

moet worden. 

 
Roept het college op om  

- via de portefeuillehouders in het VGGM overleg (dagelijks- en algemeen bestuur) zich tot het uiterste in te 
spannen, gezamenlijk met de diverse stakeholders, om tot oplossingen te komen waardoor de aanrijtijden  
verbeteren. Daarbij moet er ook de intentie zijn om interregionaal samen te werken. 

- in het kader van (bestemmingsplan-)procedures en middelen constructief en voortvarend aan de slag te gaan 
en de gemeenteraad actief te informeren over de mogelijkheden en voortgang. 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
CU                               LB        SGP  Pro’98      VVD                        BI  
H.W. Wiesenekker   M.H.J. Pluimers-Foeken    A. Flier        F.J. van der Lubbe   T.N. Bos             J.A.G.M. van den Wildenberg 
L.J. Scheijgrond         J.W. van den Born      J. Top          A.W. Korevaar     S.J.W. Reemst-Start    S.J. Lasscher 

Uitslag stemming: 29 stemmen voor. 

Voor: SGP (6); CU (5); Pro’98 (5); CDA (5); LB (4); VVD (2); BI (2). 

De griffier: 

 


