
    

MOTIE 24

Onderwerp: Onderzoek naar assistentie ambulancedienst door defensie

De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen d.d. 9 november 2022 

De Raad gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat
• De ambulancedienst in enkele kernen van onze gemeente slechts in 60% van de A1 meldingen 

(hoogste urgentie!) binnen 15 minuten aanwezig is op de gewenste locatie.
• De norm voor het halen van deze aanrijtijd 90% is.
• Er, door de ingewikkelde puzzel die locatiebepaling van ambulanceposten nu eenmaal is, geen 

directe verbetering op korte termijn voorhanden is door een extra ambulancepost. 
• Er binnen de VGGM voor is gekozen om in Harskamp een samenwerking te starten met defensie 

en hen in te schakelen als voorloper op de onderweg zijnde ambulance bij een A1 oproep. 

Overwegende dat
• Eén van de kerntaken van de gemeente is te zorgen voor veiligheid voor haar burgers.
• Een overschrijding van de aanrijtijd in elk individueel geval levensbedreigend kan zijn.
• De gebieden met een vaak voorkomende overschrijding van de aanrijtijd door meer bewoning 

(o.a. door uitbreiding en verhoging van bezetting van recreatiewoningen) een steeds groter 
beroep doen op ambulancezorg.

• De betreffende gebieden vrijwel zonder uitzondering dichtbij defensieterreinen en kazernes zijn 
gesitueerd. 

Is van mening dat
• Het idealiter niet uit zou moeten maken waar je in de gemeente Barneveld woont om hulp te 

ontvangen in tijden van nood.
• Een norm iets anders is dan een streefgetal, en er dus alles aan gedaan moet worden om de norm 

te bereiken, ergo in 90% van de A1 oproepen binnen 15 minuten aanwezig te zijn.

Verzoekt het college
• Te onderzoeken of VGGM ook een samenwerking aan kan gaan met de kazernes rondom 

Garderen en Stroe (Majoor Mulderkazerne, Generaal Majoor Kootkazerne, Kamp Nieuw Milligen 
en de nog te realiseren marinierskazerne nabij Garderen).

• Dit niet ten koste te laten gaan van verdere inspanningen om te komen tot verbetering van de 
aanrijtijden in met name Kootwijk, Stroe, Kootwijkerbroek en Garderen. 

en gaat over tot de orde van de dag.
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