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Aan de fractie van Lokaal Belang 
Mevrouw M.H.J. Pluimers-Foeken 
  

Geachte mevrouw Pluimers, 
 
U hebt op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening schriftelijke vragen    
gesteld met betrekking tot de aanrijtijden van de ambulance. Graag beantwoorden wij 
uw vragen als volgt. 
 
Vraag 1: Is het college het met ons eens dat een dalende trend, in diverse opzichten, in 
de tabel zichtbaar is? Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord: De tabel laat zien dat in 2018 in de gemeente Barneveld minder A1-ritten 
van de ambulance binnen de (plannings)norm van 15 minuten arriveerden dan in 2017.  
 
Vraag 2: Hoe kwalificeert het college deze cijfers?  

 
Antwoord: De werkelijkheid is genuanceerder dan de cijfers laten zien. Ook 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.  
Gemiddeld was een ambulance met A1-indicatie in de gemeente Barneveld in 2018 in 
9 minuten en 36 seconden ter plaatse bij de patiënt (gemiddelde responstijd, gemeten 
vanaf start melding op de meldkamer).  
 
Vraag 3: Maakt het college zich zorgen over de veiligheid van onze inwoners? Graag 
een toelichting.  
 
Antwoord: Wij hebben niet de indruk dat de kwaliteit van de ambulancezorg in de    
gemeente Barneveld structureel te wensen overlaat. Het wel of niet behalen van de   
15-minuten norm zegt niets over de kwaliteit van de zorg die wordt geleverd door een 
ambulanceteam.  
Bij acuut hartfalen kan Ambulancezorg Gelderland-Midden ook terugvallen op         
capaciteit first responders van de brandweer, politie en burgerhulpverleners om snel te 
kunnen starten met een reanimatie. De gemeente Barneveld beschikt al 10 jaar over 
een actief AED-netwerk.  
 
Vraag 4: Is het college bereid, naast de al toegezegde inspanningen, opnieuw en   
indringend over deze zorgelijke kwestie het gesprek met de VVGM aan te gaan, ons op 
de hoogte te houden van ontwikkelingen en o.a.:  
a. nadrukkelijk te wijzen op hun eigen visie en verantwoordelijkheid zoals verwoord 

op hun website?  
b. nadrukkelijk te wijzen op de aangenomen motie in de tweede kamer?  
c. deze schriftelijke vragen en bovenstaande opties voor te leggen en/of te kijken 

naar andere opties en te streven naar adequate maar bovenal snellere oplossingen 
(zie ook motie mei 2018)?  



 

Blad 2  

d. te spreken over de mogelijke knelpunten (VGGM of elders) en wat daar mogelijke 
oplossingen voor zijn?  

e. te verzoeken het college, en daarmee de raad, elk kwartaal de prestatiecijfers te 
sturen? en indien een agendapunt, ruim voorafgaande aan de vergadering te      
verstrekken (dus niet achteraf)?  

 
Antwoord: Ja, wij blijven in gesprek over de tijdigheid van ambulancezorg en de     
informatievoorziening daarover. 
 
Vraag 5. Indien blijkt dat zorgverzekeraars een uitbreiding van de ambulanceposten         
tegenhouden doordat zij te weinig geld hiervoor beschikbaar stellen, is het college dan 
bereid om openbaar te maken welke zorgverzekeraars weigeren meer geld hiervoor ter 
beschikking te stellen? Zo niet, waarom niet?  Zorgverzekeraars zijn immers verplicht 
adequate zorg te verstrekken en politiek en inwoners moeten toch weten wie zij      
verantwoordelijk kunnen houden.  
 
Antwoord: Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor voldoende goede ambulance-
zorg, niet voor (uitbreiding van) ambulanceposten.  
Het grootste deel van de toewijzing van het budget van zorgverzekeraars naar de  
Regionale Ambulance Voorziening (RAV) gaat op basis van capaciteitsberekeningen, 
waarover slechts in zeer beperkte mate onderhandeld kan worden. Wel krijgt de RAV 
de mogelijkheid om initiatieven en experimentele projecten (gedeeltelijk) gefinancierd 
te krijgen vanuit de zorgverzekeraars.  
VGGM voert periodiek een onderzoek uit naar de optimale plaatsing van de huidige 
standplaatsen op basis van (boven)regionale ontwikkelingen, demografische          
ontwikkelingen en infrastructurele aanpassingen.   
 
6. Bent u bereid om deze vragen nog voor de raadsvergadering van 22 mei te         
beantwoorden?  
 
Antwoord: Ja  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
H.F.B. van Steden dr. J.W.A. van Dijk 
secretaris burgemeester 


