‘Technische vragen’ (vragen over feiten of verduidelijkingsvragen) vooraf gesteld

Bij agendapunt 19 (rekenkamerrapport aanrijdtijden ambulances)
Vragen Jaap Aartman en Teun Baas (MPN):
Vraag: In de reactie van het College wordt gesproken over het eventueel te verplaatsen van de
uitrukpost ambulance van Ter Aar naar Nieuwveen.
In hoeverre staat het college hiermede en heeft men reeds een lokatie gevonden.?
Stel dat men vanuit Nieuwveen start, wat zijn dan de tijdswinsten voor de lokaties Vrouwenakker,
Noordse Dorp, Woerdense Verlaat?
Wat zijn eventueel de negatieve tijden voor verschillende kernen als men definitief de ambulance
vanuit Nieuwveen laat uitrukken.?
Hoe staan de onderhandelingen en samenwerking met andere regio´s om b.v. Vrouwenakker en
Woerdense Verlaat vanuit andere regio´s te bedienen van ambulance vervoer? Welke tijdswinst
zou dit dan voor deze kernen betekenen?
Hoe is het ambulance vervoer geregeld voor de kern De Meye?
Reactie:
Ten onrechte wordt veronderstelt dat het zoeken van een andere locatie een
verantwoordelijkheid van het college is. Het bestuur van de RAD heeft op basis van
bijgaand rapport besloten de indeling van uitrukposten te wijzigen. De wijziging heeft
grote voordelen voor delen van onze gemeente, dus daar hebben wij ook van harte mee
ingestemd. In het rapport zijn de veranderingen in de kaartjes weergegeven.
De gemeente heeft de RAD geadviseerd met betrekking tot haar activiteiten om een
geschikte locatie te vinden in of nabij Nieuwveen. Naast de randvoorwaarden rondom
uitruk (ligging) let de RAD daarbij ook op overlast voor omwonende. De RAD rukt immers
vaak meerdere malen per week (ook in de nacht) uit met zwaailicht en sirene.. Als meeste
geschikte locatie kwam daarbij een locatie bij de ingang van Schoterhoek naar voren. De
RAD heeft inmiddels overeenstemming met de eigenaar om grond te kunnen huren. De
RAD gaat daar zelf een verplaatsbare unit installeren. De realisatie is mogelijk met een
binnenplanse vrijstelling. De RAD heeft de daarvoor benodigde aanvragen ingediend. De
behandeling daarvan zal op korte termijn worden afgerond. De verwachting is dat de RAD
de nieuwe uitruk post kort na de zomer in gebruik zal nemen. Voor de antwoorden op de
gestelde detailvragen verwijzen wij graag naar het rapport van de RAD.
Nu reeds wordt bij ieder spoedmelding in de grensgebieden letterlijk over de grens
gekeken of daar een ambulance beschikbaar is. De centrale meldkamer beschikt over
systemen om dit te kunnen doen. Als daar ambulances beschikbaar zijn, worden deze
ingezet.
Vraag: Er zijn nu reeds een tweetal First Responder-plaatsen in onze gemeente,maar zijn er ook
reeds een aantal plaatsen waar zich AED-defibrilators bevinden?
Wij denken hierbij aan winkelcentra, sportparken, sporthallen,dus.. waar veel mensen komen.
Mocht dit nog niet zo zijn, is de gemeente bereid om dit te faciliteren en deze AED-ers op diverse
lokatie´s binnen onze gemeente te plaatsen.?
Reactie:
De firstresponders (brandweer Nieuwveen en brandweer Nieuwkoop) zijn gefinancierd
door de gemeente en ook de onderhoudskosten worden gedragen door de gemeente. Er is
niet bekend of bedrijven of instellingen beschikken over een eigen AED. Dat is ook een
eigen verantwoordelijkheid van bedrijven en/of instellingen. Er is ons een particulier
initiatief bekend om op diverse plaatsen binnen de gemeente AED's te plaatsen. Wij
juichen dit soort initiatieven uiteraard toe, maar zien geen rol voor de gemeente ten
aanzien van beheer etc. Ook de financiële ruimte ontbreekt daarvoor. Als een beroep
gedaan wordt op een gemeentelijke locatie om een AED te plaatsen zullen wij dat uiteraard
positief tegemoet treden.

