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Geachte heer Toonen,
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen
gesteld over de ambulancezorg in de noordelijke kernen.
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.
In de bij het onderwerp genoemde kernen is enige ongerustheid ontstaan betreffende de
ambulancezorg. De kernen in onze gemeente worden 'aangereden' vanuit Maarssen. De zorg vanuit
de genoemde kernen betreft de situatie waarin de 'standby' auto van Maarssen een melding krijgt en
dus rijdende is. De genoemde kernen moeten dan aangereden worden, is de veronderstelling, door
een ambulance uit Utrecht-stad, Woerden of Nieuwegein. Burgers zijn bang dat zij in die situaties
niet meer kunnen rekenen op spoedzorg, de aanrijtijden flink omhoog gaan en de ambulance niet
meer binnen 15 minuten ter plaatse aanwezig kan zijn. De fractie van de PvdA Stichtse Vecht vindt
dat deze problematiek een spoedeisend karakter heeft en overweegt onderstaande vragen in de
raadsvergadering van maandag 3 juni aan de orde te stellen bij het daartoe geeigende agendapunt.
Zie artikel 41 'Schriftelijke vragen door leden van de raad lid 3'.
Vraag 1
Is het u bekend dat bij post Vinkeveen, van waaruit de ambulancezorg voor o.a. Loenen, Vreeland
en Nigtevecht georganiseerd wordt, niet meer altijd een ambulance standby staat?
Antwoord 1
Bij geen enkele post is de standplaats de hele dag bezet. De ambulances starten ’s ochtends en
eindigen ’s avonds bij een post, maar rijden de gehele dag rond in de provincie. De meldkamer
zorgt ervoor dat alle gebieden afgedekt worden en er altijd binnen 15 minuten een ambulance ter
plaatse kan zijn.

Antwoord 2
Aan de werkwijze is niets veranderd en de meldkamer zorgt dat er altijd binnen 15 minuten een
ambulance ter plaatse kan zijn.
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Vraag 3
Bent u bereid over deze ongewenst situatie in overleg te gaan met de Ravu met de doelstelling
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Vraag 2
Vindt u het met ons ongewenst dat de aanrijtijden voor de noordelijke kernen (daardoor) te lang
kunnen worden als de standby auto van Maarssen rijdende is?
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aan deze ongewenste situatie een eind te maken?
Antwoord 3
Bovenstaande antwoorden zijn afkomstig van de RAVU. Daaruit blijkt dat er geen ongewenste
situatie is.
Vraag 4
Bent u bereid de gemeenteraad te informeren over het door u bereikte resultaat in het overleg met
de Ravu betreffende geschetste problematiek?
Antwoord 4
Ja, daartoe zijn wij bereid.
Met vriendelijke groet,
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit,
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René Jansen
Programmamanager Veiligheid
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