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2009Aanrijdtijden ambulances; onderzoek Rekenkamer

De Rekenkamer Nieuwkoop stelt de raad voor:
1. het rapport “Als elke seconde telt” voor kennisgeving aan te nemen;
2. de aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen;
3. een standpunt in te nemen over de vraag hoe het inzicht in de prestaties van de
verbonden partijen vormgegeven moet worden.

Rekenkamer Nieuwkoop

Roel Freeke
directeur

Inleiding
Het rapport “Als elke seconde telt” bevat de resultaten van het rekenkameronderzoek
naar de aanrijdtijden van ambulances in de gemeente Nieuwkoop.
Beoogd effect
Nagaan of er belemmeringen zijn die verhinderen dat ambulances binnen de wettelijke
termijn van vijftien minuten ter plaatse zijn. Nagaan of de gemeente inzicht heeft op de
aanrijdtijden en welke maatregelen de gemeente treft om eventuele belemmeringen op te
lossen.
Argumenten
1.1 Toereikend ambulancevervoer is een gemeentelijke taak
De rekenkamer staat op het standpunt dat het voorzien in toereikend ambulancevervoer
een gemeentelijke taak is waarvan zij de uitvoering heeft ondergebracht in een
verbonden partij, zijnde de Regionale dienst Openbare Gezondheidszorg (en daarbinnen
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de RAD). Dat voor de uitvoering van de taak een verbonden partij is ingezet wil niet
zeggen dat de gemeentelijke taak en verantwoordelijkheid vervalt.
De rekenkamer en het college verschillen op dit punt van mening (zie kanttekening 1.1).
2.1 De Regionale Ambulance Dienst Hollands Midden (RAD) presteert goed
Landelijk geldt de zogenaamde “15 minuten norm” (op gemeentelijk niveau geldt deze
norm niet). Die norm luidt: 95% van alle spoedambulanceritten (A1) moet binnen 15
minuten ter plaatse zijn. De rekenkamer constateert dat de RAD Hollands Midden, in
vergelijking met veel andere regionale ambulancediensten, goed presteert. Regionaal
gezien scoort zij in 96% (in 2007).
3.1 Maatregelen die genomen zijn om aanrijdtijden Nieuwkoop te verbeteren
In de zomer van 2005 is de standplaats in Ter Aar van een 40uurs post veranderd in een
7x24uurspost.
Daarnaast zijn er andere maatregelen ingevoerd namelijk twee First Responder-plaatsen:
in Nieuwkoop en Nieuwveen bij de brandweer; deze is beter verspreid en heeft dus
kortere aanrijdtijden. Ook is de gehele politie Hollands Midden opgeleid voor het gebruik
van de AED en het reanimeren van slachtoffers. Vanaf januari 2009 moet iedere
politiewagen hiertoe uitgerust zijn.

Kanttekeningen
1.1 De RAD is verantwoordelijk voor de aanrijdtijden ambulances
In de bestuurlijke reactie van het college van B&W op het concept rapport aanrijdtijden
ambulances staat “Wij hebben uw concept rapport aangeboden aan de RAD. Wij zien
hier geen eigen taak van de gemeente. Het is onze opvatting dat het niet doelmatig is om
naast de inspanning van de RAD nog eigen capaciteit in te zetten”.
2.1 De landelijke “15 minuten norm” wordt in Nieuwkoop niet gehaald
Regionaal gezien scoort de RAD in 2007 goed namelijk 96% dat percentage lag echter
voor de gemeente Nieuwkoop op 87,5%. De geografische ligging van de gemeente
Nieuwkoop brengt risico’s met zich mee ten aanzien van de aanrijdtijden van
ambulances. Risico’s die tot gevolg hebben dat ambulances in de gemeente Nieuwkoop
niet altijd binnen de vijftien minuten ter plaatse kunnen zijn. Aangegeven is dat er altijd
plekken zullen zijn binnen de gemeente Nieuwkoop die niet binnen 15 minuten te
bereiken zijn.
De rekenkamer constateert echter ook dat inzicht op kernniveau ontbreekt, omdat het
lastig blijkt om op kernniveau betrouwbare cijfers aan te leveren.
3.1 Mogelijke maatregelen om aanrijdtijden te verbeteren
Mobiele uitrukplaatsen zodat er beter ingespeeld kan worden op infrastructurele en
demografische ontwikkelingen. Nieuwkoop houdt hulpdiensten nu goed op de hoogte van
wegwerkzaamheden en afsluitingen van wegen. Nieuwkoop vraagt nu advies aan de
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hulpdiensten bij keuze van verkeersbelemmerende en verkeerremmende maatregelen
zoals rotondes en verkeersdrempels.
Burenhulp en beïnvloeden verkeersinstallaties: beide voor de aanrijdtijden in Nieuwkoop
wel belangrijk maar weinig te beïnvloeden door de gemeente.
Communicatie
Het rekenkamerrapport wordt geplaatst op de website van de gemeente Nieuwkoop.

Achterliggende stukken die ter inzage liggen:
• Rapport “Als elke seconde telt”; onderzoek naar aanrijdtijden ambulances van de
Rekenkamer Nieuwkoop

Advies meningsvormende raad
Wordt ingevuld door de griffie
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