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Datum:   06-01-2014  

Van:  PvdA   

Aan: College via Ben van Zuthem  

Onderwerp: Hulpverleningsdiensten  

Datum beantwoording: 21 januari 2014  

Behandeld in college van:  28 januari 2014  

   

  

Toelichting 
In de Stentor van 17 december jl. stond een artikel met de titel 'Artsen bestrijden dat ambulances beter zijn 
gaan rijden'. Het artikel is van de hand van de journaliste Floor Ligtvoet. Volgens dat artikel stelt de 
Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp-Artsen dat veel meer Nederlanders dan het RIVM heeft 
berekend niet binnen de afgesproken tijd naar de spoedeisende hulp kunnen worden gebracht. Een zeer 
zorgelijk bericht, vooral voor mensen van buiten de grote stad. Zij die wonen binnen de dorpen en kleine 
kernen worden daar het vaakst mee geconfronteerd. 
 
Een ander bericht ook in de Stentor (of anders in het NRC), een week daarvoor ging over de ontwikkelingen bij 

de brandweer. Door verdergaande bezuinigingen, die zouden gaan volgen na de inmiddels veranderende 
situatie rondom het werkgeverschap (van gemeente naar regio), zouden een fors aantal kazernes  de komende 
jaren mogelijk gaan sluiten met alle gevolgen van dien voor aanrijtijden en ook voor de (aanwas/vasthouden) 

van vrijwilligers. 
 
Een derde punt is de veranderende situatie bij de politie als gevolg van de reorganisatie. De oude 
bureauverdeling over het gebied wordt losgelaten en er zal worden overgegaan tot het instellen van 
zogenaamde robuuste basisteams. Dat klinkt goed maar een van de gevolgen is dat het aantal bureaus gaat 

verminderen. Dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid die vast door creatieve oplossingen kan worden 
opgevangen. De aanrijtijden bij een melding komen door het verminderen van het aantal bureaus logischerwijs 
behoorlijk onder druk te staan. 

 

Vragen: 

De PvdA zou graag geïnformeerd willen worden over: 

1. De situatie rondom de rijtijden (met daarbij betrokken natuurlijk de  aan/afrijtijd) in onze 

gemeente naar de spoedeisende hulp door de ambulancedienst enerzijds volgens de RIVM en 

anderzijds volgens de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp-artsen. 

2. De aanrijtijd van de politie in de huidige situatie en de verwachte aanrijtijd (plus de uitleg 

daarover) van de politie in de nieuwe situatie van het robuuste basisteam. 

3. De verwachtingen m.b.t. het openhouden van de brandweerkazernes in onze gemeente in de  

komende periode. 

4. De gevolgen voor de aanrijtijd van de brandweer als er een kazerne in onze gemeente 

gesloten gaat worden. 

5. De lengte van die periode waarover  de verwachting van al dan niet sluiting van een of twee 

brandweerkazernes in onze gemeente wordt uitgesproken. 

6. De eigendomssituatie (inclusief de ontvanger van de opbrengst) van de beide 

brandweerkazernes in geval van overdracht. 
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7. Het standpunt van het college m.b.t. de drie verschillende onderwerpen aangaande de 

hulpdiensten. 

 

Namens de fractie van de PvdA, 

Siebren Buist. 

 

Antwoord 

 

Ad 1. Ambulancedienst: 

Het RIVM bepaalt/herijkt de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de ambulancezorg in ons 

land. In deze norm verandert er niets voor de gemeente Heerde. Het overgrote deel van 

spoedeisende ritten vanuit de gemeente Heerde gaan naar Zwolle en Apeldoorn en in geringe mate 

naar Deventer. Voor de  gemeente Heerde zijn er geen veranderingen in de aanrijtijden voor de 

spoedeisende hulp. 

 

Ad 2. Aanrijtijden politie: 

In de "oude" situatie was de aanrijtijd voor prioriteit-1 meldingen (‘bloed en spoed’): 15 minuten. 

Ons gehele gebied (eenheid Oost-Nederland) is ingedeeld in zogenaamde noodhulpcirkels. Binnen 

deze cirkels zijn noodhulpeenheden aanwezig en is de aanrijtijd maximaal 15 minuten.  

In de "nieuwe" situatie blijft dit overeind en is de aanrijtijd 15 minuten. Het wel of niet sluiten van 

bureaus doet daar niets aan af, deze noodhulpcirkels zijn niet gekoppeld aan politiebureaus. 

Deze noodhulpmeldingen worden vanuit de centrale meldkamer aangestuurd en gecoördineerd. Dat 

betekent dat de inzet op prioriteit-1 meldingen niet per definitie vanuit het lokale politieteam komt. 

Aan de "randen" van ons gebied worden ook eenheden uit Zwolle en Apeldoorn ingezet en uiteraard 

omgekeerd. De nationale politie hanteert het principe "Prio-1 voor iedereen", die eenheid die het 

dichtst bij het incident is wordt ingezet. 

 

Ad. 3 verwachtingen openhouden brandweerkazernes: 

In het project MOED van de VNOG wordt op dit moment niet gesproken over het sluiten van posten. 

In de stukken die naar het AB in april worden gestuurd staat ook dat er geen posten gesloten 

worden. Dus zover wij het nu kunnen overzien worden de brandweerposten van Heerde en  

Wapenveld niet gesloten.  

 

Ad 4. Aanrijtijden brandweer  

Wij kunnen (en hoeven) dus ook geen uitspraak te doen over de gevolgen van een sluiting van 

een post. 

 

Ad. 5 al dan niet sluiting kazernes 

Nadat de nota's van het project  MOED gepresenteerd worden tijdens een bestuurlijk dag op 3 april 

gaan de stukken ter advisering naar de raden, de planning is vooralsnog zo dat de definitieve 

besluitvorming van het AB in september plaats zal gaan vinden. 

 

Ad 6. Eigendomssituatie kazernes 

De kazerne van Heerde is inmiddels overgedragen aan de VNOG. In principe is dit gedaan voor de 

periode van 4 jaar; daarna wordt de kazerne weer terug geleverd aan de gemeente Heerde. Met 

deze actie wordt een BTW-heffing van € 61.000,- voorkomen. De kosten / opbrengsten die de VNOG 

maakt / ontvangt m.b.t. de kazerne worden 1 op 1 met de gemeente Heerde verrekend. De kazerne 

van Wapenveld blijft in bezit van de gemeente Heerde. 
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