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Geachte heer, 

Steenbergen, 13 januari 2015 

Naar aanleiding van de artikel 40 vragen van de fracties van de W D en Gewoon Lokaal! 
beantwoorden wij door middel van deze brief de gestelde vragen. 

De volgende vragen zijn gesteld: 

1. Is het college bekend met het feit dat de landelijke norm voor aanrijtijden 
ambulances bij spoedvervoer (dus als elke seconde telt) gehaald dient te worden? 

2. Graag ontvangen wij een overzicht over de A1 en A2 spoedritten over 2012, 2013 
en 2014 tot 1 december binnen de gemeente Steenbergen uitgesplitst naar de 
kernen Dinteloord, Kruisland, Welberg, de Heen, Nieuw-Vossemeer en 
Steenbergen? Vermeld hierbij svp het aantal ritten A1 en A2 met het aantal 
overschrijdingen van de afgesproken norm van 
15 minuten. Als voorbeeld verwijzen we naar de bijlage zoals de gemeente 
Woensdrecht het heeft gepubliceerd. 

3. Als er significante verschillen in de aanrijtijden tussen de kernen zijn, kunt u die 
verklaren? 

4. Van die ambulanceritten 1 januari t/m 31 juli 2014, geeft u aan: A1 (426) en A2 
(199) totaal 625, zijn er werkelijk door de ambulancepost Steenbergen A1 (161) en 
A2 (95) totaal 256 uitgevoerd. Waarom zijn niet alle urgentiemeldingen door de 
post Steenbergen uitgevoerd? Wat zijn de aanrijtijden geweest van die 256 en de 
overige 369 ritten? 

Wij hebben uw vragen als volgt beantwoordt: 
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1. De landelijke norm voor spoedvervoer urgentie A l (mogelijk levensbedreigende 
situatie) is dat de ambulance 15 minuten na melding ter plaatse moet zijn. Deze 
norm geldt echter voor het gehele RA V-werkgebied, niet voor individuele 
gemeenten of kernen. Voor spoedvervoer A2 ( spoed, maar geen 
levensbedreigende situatie) bestaat geen wettelijke norm, maar door de sector 
wordt 30 minuten als 'werknorm' aangehouden. 

2. Zie bijlage. Helaas kan vanwege een technisch probleem in het systeem van de 
RAV op dit moment de informatie over 2012 niet gegenereerd worden. 

3. Dit kan verschillende oorzaken hebben: 
- Locatie van de kern in een landelijk gebied met weinig inwoners, hier is minder 
beschikbaarheid van ambulances gerealiseerd. In gebieden met veel inwoners zijn 
meer ambulances beschikbaar, omdat wij zoveel mogelijk burgers zo snel 
mogelijk willen kunnen bereiken. 
- Spreiding en beschikbaarheid: waar was op het moment van het incident de 
dichtstbijzijnde beschikbare ambulance? 
- Hoeveelheid ritten in een kern: bij weinig ritten leidt een overschrijding 
procentueel al snel tot een hoog overschrijdingspercentage. 
- Daarnaast kunnen externe factoren zoals verkeersdrukte en 
weersomstandigheden een rol spelen. 

4. Zie bijlage. Niet alle ritten in Steenbergen worden door de post Steenbergen 
uitgevoerd, omdat steeds de dichtstbijzijnde ambulance wordt ingezet in het hele 
werkgebied. De ambulance van de post Steenbergen wordt ook in de rest van het 
werkgebied ingezet, deze is niet gereserveerd voor de gemeente Steenbergen. Op 
het moment dat deze ambulance bezet is, en er een incident is binnen de 
gemeente Steenbergen, wordt de dichtstbijzijnde ambulance van een andere post 
ingezet. 

Hoogachte 
tĨr burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

R . A R.A^WVI ers 
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