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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Op 7 juni 2019 zijn er door de fractie van het CDA Dinkelland schriftelijke vragen ingediend. De vragen 
hebben betrekking op de structurele spoedzorg in het buitengebied. In deze brief worden de vragen van de 
fractie beantwoord. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering van 23 juli 2019, hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te 
beantwoorden. 
 
Toelichting 
CDA Dinkelland geeft aan dat er de afgelopen jaren meerdere malen vragen zijn gesteld over de aanrijtijden 
van hulpdiensten. Aangeven wordt dat de situatie ondanks een goede samenwerking met de Duitse 
hulpdiensten, nog niet is verbeterd. Tevens is er op 31 mei 2018 in de Tweede Kamer een motie 
aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen met partners in de grensregio in gesprek te gaan om de 
grensoverschrijdende spoedzorg structureel te borgen.  
 
Ingediende vragen en beantwoording 
Naar aanleiding van deze motie heeft de fractie van het CDA Dinkelland de volgende vragen: 
 
1.        Bent u met ons van mening dat de spoedzorg van bovengenoemde hulpdiensten met name in de 
gebieden langs de Duitse grens nog steeds voor verbetering vatbaar is? Zo nee, waarom niet? 
Het college is van mening dat de spoedzorg in het buitengebied altijd continue aandacht behoeft om zo 
optimaal mogelijk onze inwoners te bedienen. Tijdens de reguliere overleggen met de 
hulpverleningsinstanties staan deze onderwerpen dan ook standaard op de agenda. 
 
2.        Kunt u ons de meest recente cijfers verschaffen over de aanrijtijden van de brandweer en 
ambulancedienst binnen de gemeente Dinkelland, bij voorkeur uitgesplitst per kern? 
Een overzicht van de cijfers inclusief duiding is te vinden in de bijlage van deze brief. 
 
3.        Kunt u ons aangeven welke afspraken er zijn gemaakt over de samenwerking tussen Duitse en 
Nederlandse hulpdiensten in Dinkelland? Zijn deze afspraken tijdelijk of structureel? 
Er zijn vanuit alle hulpdiensten verschillende afspraken gemaakt met de Duitse hulpdiensten. Zo hebben de 
brandweer en de ambulancedienst bijvoorbeeld een convenant waarin afspraken staan over alarmering in de 
grensstreek. De meldkamer is zodanig geïnstrueerd dat zij bij 112-meldingen waarbij ambulance-inzet 
noodzakelijk is, te allen tijde de dichtstbijzijnde ambulance inzetten. Dit is geen tijdelijke, maar een 

 



 

 

structurele afspraak. Voor de gemeente Dinkelland is dit in veel gevallen de Duitse ambulance. Echter de 
Duitse ambulances hebben geen registratiesysteem waar de Ambulancedienst op aangesloten is. Hierdoor 
kunnen zij aanrijtijden van Duitse ambulances niet meenemen in de data-analyse. De samenwerking tussen 
de politie bestaat uit een operationele samenwerking bij evenementen en/of op aanvraag. 
 
4.        Heeft er contact plaatsgevonden door vertegenwoordigers van de regering met het college en/of met 
de betrokken instellingen naar aanleiding van de motie van 31 mei 2018 over het structureel borgen van 
grensoverschrijdende samenwerking. Zo ja: in welke vorm? Zo nee, waarom niet? 
De motie wordt ook in Twente ten uitvoer gebracht. Zo zijn er naar aanleiding van de motie afspraken 
gemaakt met Duitsland over de inzet van ambulances. Om er zo voor te zorgen dat te allen tijde geldt dat de 
dichtstbijzijnde ambulance ingezet wordt, ook als dit een Duitse ambulance is. 
 
5.        Bent u van mening dat inwoners van Dinkelland en in het bijzonder van de genoemde delen van 
Dinkelland tijdig en in voldoende mate kunnen rekenen op hulpdiensten als de brandweer, politie en de 
ambulance? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 
Onze inwoners van de gemeente Dinkelland kunnen in de meeste gevallen rekenen op tijdige hulp vanuit de 
verschillende hulpdiensten. Daar waar afgeweken wordt van de (zelf) opgelegde normen wordt per situatie 
bekeken of de veiligheid van de inwoners in het geding is geweest. Tot op heden heeft dit nog niet gezorgd 
voor onveilige situaties. De hulpdiensten blijven hierop continue monitoren en als college blijven we hier 
samen met de hulpdiensten continue over in gesprek. 
 
6.        Indien er naar aanleiding van de motie van 31 mei 2018 over het structureel borgen van 
grensoverschrijdende samenwerking nog geen afdoende gesprekken hebben plaatsgevonden met ‘de 
partners in de grensregio’s’, zoals dat in de motie genoemd wordt, wat voor initiatieven wilt u ontplooien om 
ervoor te zorgen, dat dit wel in voldoende mate gebeurt? 
Zoals eerder aangegeven wordt ook in Twente uitvoer aan de motie gegeven en blijven we als college 
continue met de hulpdiensten in gesprek over de aanrijtijden.  
 
Waarom deze raadsbrief? 
Met deze raadsbrief beantwoorden wij de door het CDA Dinkelland gestelde vragen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


