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Op basis van artikel 40 van het reglement van orde voor de raadsvergadering en andere 
werkkzaamheden van de raad heeft U de volgende vragen gesteld: 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verplaatsing van de ambulancepost, gemeente of 
Veiligheidsregio? 

2. Hebben we nog wel een rol als gemeente Steenbergen in dit dossier? 

3. Wie gaat de ambulancepost aan de Noordlangeweg bouwen en betalen? 

4. Wie garandeert dat de aan rijtijden naar Nieuw Vosmeer en St. Philipsland, vanuit 
Dinteloord gehaald blijven worden?. 

5. Wie is er verantwoordelijk, bij inzet ambulance voor/bij calamiteit op het Schelde - Rijn 
kanaal en voor de aan rijtijden? 

6. Is er overwogen om een ambulance zowel in Heiningen/Willemstad als in Steenbergen 
te stationeren? 

7. Op welke argumenten baseren ze dat de hulpdiensten sneller ter plekke zijn door over 
de A4 te rijden dan te verstrekken vanuit Steenbergen naar de Heen of Welberg? 

8. Eerder is het besluit om de brandweerpost Dinteloord te verhuizen uit de kern en daar 
was nieuwe huisvesting aan de Noordlangeweg in voorzien. Dit besluit is door de 
gemeente uitgesteld in afwachting van de ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio 
over/met brandweerposten spreiding etc. Is verplaatsing nu wel inzet bij dit besluit en 
van toepassing? 

9. Koopt de veiligheidsregio de grond aan de Noordlangeweg zodat zij eigenaar worden 
of blijft deze van de gemeente en gaan we die voor lange termijn verhuren/verpachten? 

Wij beantwoorden deze als volgt: 
1. De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk 

voor het uitvoering geven van het landelijk referentiekader, dat onderdeel is van de 
Tijdelijke wet ambulancezorg. In dit referentiekader is tevens de spreiding van 
standplaatsen opgenomen. Hierdoor is de beleidsvrijheid van de RAV beperkt. De 
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van de gemeente is facilitair in de vorm van grondverkoop en begeleiding en 
coördinatie bij planologische procedure, bouwontwikkeling en openbare werken. 

2. De gemeente Steenbergen vervult geen rol bij de invulling van het landelijk 
spreidingsplan. Zoals hierboven al aangegeven zijn de kaders wettelijk vastgelegd en 
ligt de uitvoering bij de RAV, na goedkeuring door de zorgverzekeraars (financiers). 

3. De RAV geeft opdracht tot deze nieuwbouw. Financiering vindt plaats op grond van de 
budgetnormen door de zorgverzekeraars. 

4. In de Tijdelijke wet ambulancezorg is als een van de voorwaarden aan de verleende 
vergunning voor ambulancezorg opgenomen dat de RAV streeft naar een 
overschrijdingspercentage van ten hoogste 50Zo in geval van een A1-urgentie (spoed). 
Dit percentage wordt gemeten over de gehele RAV regio. Dit heeft tot gevolg dat de 
percentages per gemeente verschillen. De meeste ambulances zullen daar worden 
ingezet, waar de grootste absolute aantallen ritten plaatsvinden. Alleen hierdoor is het 
5Vo overschrijdingspercentage gemeten over de hele regio te realiseren. Verder 
spreiden van ambulancecapaciteit over de meer perifere gebieden, zal leiden tot 
verslechtering van de prestaties en voor de RAV betekenen dat zij een boete krijgt 
opgelegd door de zorgverzekeraars van 1,2507o van het initiële budget 

5. Het Schelde-Rijnkanaal vormt de grens tussen het verzorgingsgebied van de RAV 
Zeeland en de RAV Midden-West Brabant. Beide RAV's zijn verantwoordelijk voor het 
afhandelen van calamiteiten op en nabij het Schelde-Rijnkanaal. 

6. Nee. Dit zou leiden tot versnippering van de beschikbare capaciteit en verslechtering 
van de prestaties. Zie antwoord vraag 4. 

7. Bij het inrichten of verplaatsen van een standplaats wordt de beoogde locatie 
doorgerekend met een rijtijdenmodel door het RIVM. Dit rijtijdenmodel ligt ook ten 
grondslag aan het landelijk spreidingsplan. In dit model wordt berekend welk 
percentage van de inwoners in theorie kunnen worden bereikt binnen 12 minuten 
rijtijd. Hierbij wordt geen rekening gehouden met gemeente- c.q. provinciegrenzen. 

8. In de gemeentebegroting 2014 is geen budget opgenomen voor de realisatie van een 
brandweerpost aan de rand van Dinteloord. Er is geen geld, noodzaak en expliciete 
wens om de brandweerpost nog te verplaatsen .In tegenstelling tot brandweer, zijn 
ambulances minder standplaats en/of gemeente gebonden. Ambulances worden door 
de meldkamer strategisch geplaatst door het hele verzorgingsgebied, door middel van 
zogenaamde "mobiele paraatheid". Alleen wanneer alle ambulances vrij zijn, worden 
ze teruggeplaatst op hun standplaats. Het hebben van een standplaats garandeert dan 
ook niet dat hier steeds een ambulance is gestald. Een groot deel van de tijd zal deze 
geplaatst worden op een locatie, waarvan een groter deel van het gebeid kan worden 
bereikt. 

9. In principe koopt de RAV de grond van de gemeente en wordt de RAV eigenaar van 
zowel grond als pand. 

Hoogachtend, 
wethouders van Steenbergen, 

de-Burgemeester, 

.W Leloux Vos mr. 


