
            

Aan:  Het college van burgemeester en wethouders 

  
  van de gemeente Venlo 

Van:  Fractie EENLokaal 

 Leon van den Beucken     

Betreft: Vragen ex. Artikel 45 reglement van orde, raadsvergadering 29 juni 2022 

    

  

Geacht college, 
 
Onderwerp: 15-minuten norm ambulancezorg Limburg-Noord 
 

Het onderwerp is door EENLokaal vaker op de agenda gezet. Ondanks dat het college hier strikt 
genomen niet over gaat, zien we wel een signaal-rol weggelegd. Ook de dorpsraad Arcen rammelt 
herhaaldelijk aan het hek. De aanrijtijden van de ambulance staan onder druk, vooral in Arcen, Lomm en 
deels ook Velden. Na het opheffen van de post in Well, zijn de aanrijtijden voor deze delen van onze 
gemeente meteen en merkbaar verder verslechterd. Dat leidde zelfs tot kamer-vragen van de SP.  

En dat waren terechte kamer-vragen, omdat we vinden dat men zich ook op landelijk niveau achter de 
oren mag krabben. Bij de beantwoording van eerdere vragen aan het college zat een bijlage van 
Ambulancezorg Limburg-Noord. Onze fractie is enorm geschrokken van een opmerking uit de bijlage van 
de ambulancezorg:  

“Er is geen evidence dat de langere of kortere responsetijd effect heeft op de geleverde kwaliteit van 
zorg c.q. gezondheidswinst. Naar verwachting zullen deze streefwaarden dan ook gaan veranderen. Met 
nadrukkelijke aandacht voor echte spoed-spoed.” 

De nieuwe gemeenteraad, in deze samenstelling zou in het voorjaar uitgenodigd worden voor een 
informatiebijeenkomst, waar we worden bijgepraat over de stand van zaken en de mogelijkheden. 
EENLokaal vind dit essentieel. Deze bijeenkomst heeft echter (nog) niet plaatsgevonden. 

Vraag 1 
Klopt het dat deze agenda-technisch niet in te regelen viel en is Ambulance Zorg Limburg – Noord nog 
steeds bereid bij deze informatiebijeenkomst, toelichting te geven? 
 
De cijfers van vorig jaar waren dus nogal verontrustend. Voor zover EENLokaal bekend zijn er geen 
uitgesplitste cijfers over de overschrijdingen van de aanrijtijden van dit jaar.  
 
Vraag 2 
Heeft de gemeente naar deze cijfers  gevraagd of gaat de gemeente nog vragen deze cijfers van Q1 en 
Q2 in de sessie in de raad te bespreken? 
 
Vraag 3 
Speelt de fusie van ambulance zorg Limburg-Noord per 1 januari nog een rol bij eventuele 
oplossingsrichtingen? 
 
 
 
 

 

 
 


