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Beantwoording rondvragen 
19R.00291 
 
 
 

Van  : Wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s) : Publieke gezondheidszorg 

Datum  : 04-04-2019 

Contactpersoon : W. Tempel 

Tel.nr. : 5902 

E-mailadres : w.tempel@oudewater.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over responstijd ambulances 
 

Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van CU-SGP tijdens de vergadering van de 
Gemeenteraad  van 7 juni 2018. 

 w.tempel@oudewater.nl

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Beantwoording van de vragen: 
 

Wethouder Kok zegt toe (T-557) zich bij de RAVU hard te maken voor een kortere responsetijd voor 
Oudewater bij de aanrijtijden van ambulances. 
 
Wethouder heeft overlegd met de directeur RAVU. Het beeld is als volgt: Oudewater heeft ten gevolge van 
zijn perifere  ligging en de plaatsing van de ambulances (Gouda, Utrecht, Nieuwegein, Woerden en een 
steunpunt in Montfoort) een relatief lage responsetijd (70% binnen 15 min. Tegenover RAVU gemiddeld 
90%; de 15 minutengrens is overigens relatief : in echte noodgevallen waar de aanrijdtijd er echt toe doet 
zijn de eerste 6 minuten van het grootste belang : gemiddeld RAVU 11% , Oudewater 1%)  De aansluiting 
bij Hartslag. Nu  en de uitruk van de eigen brandweer alsmede de assistentie van de politie  blijven dus van 
groot belang. Deze tijden staan door de toenemende verkeersdrukte alsmede de inrichting van de wegen 
(stoplichten, rotondes e.d.) ook nog onder druk). Een verlichting voor Oudewater zou kunnen liggen in de 
verdere optuiging van het steunpunt Montfoort. Dat ligt ook in de bedoeling maar wordt vooralsnog 
belemmerd door de krapte op de arbeidsmarkt en de achterblijvende opleidingen  . In het verleden gaf de 
RAVU aansluitend aan de ziekenhuisopleidingen zelf nog vervolgcursussen. In een poging dit opleidingsgat 
te versmallen is men nu ook met eigen opleidingen gestart. 
De hoop is dat t.z.t daardoor een robuustere invulling kan worden gegeven aan het steunpunt waarvan ook 
Oudewater zou kunnen profiteren. 
 
De werkgroep Hartslag werkt aan een voorstel om de dekking met 24/7 bereikbare AED’s te vergroten. Het 
plan is om niet 3 AED’s in buitenkasten aan te schaffen zoals het college had besloten maar om de 
middelen van 3 nieuwe AED’s te gebruiken voor het naar buiten verplaatsen van bestaande AED’s. 
Dat betekent dat er meer dan drie 24/7 AED’s komen.  
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De EHBO vereniging is bezig met het uitbreiden van het aantal cursussen reanimeren en dat werpt al zijn 
vruchten af: het aantal is in het 1e kwartaal flink gestegen. 
 
 

Bijlagen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

W.J.P. Kok  

wethouder 

 

 

 


