
 

 

 

 

 

Onderwerp:  Schriftelijke vragen over structurele spoedzorg buitengebied 

Datum: 7 juni 2019 

 

Geacht college, 

 

Op grond van artikel 35 van het regelement van orde van de raad hebben wij de volgende 

vragen over aanrijtijden van hulpdiensten in het grensgebied. 

 

Inleiding 
De afgelopen jaren heeft de CDA-fractie meerdere malen vragen gesteld over de aanrijtijden 
van hulpdiensten. Helaas moeten wij constateren dat de situatie nog niet echt is verbeterd, 
ondanks de goede en intensieve samenwerking met Duitse hulpdiensten. 
 
Politie 
Wijkteam Dinkelland van de politie Noordoost-Twente publiceert ieder kwartaal (voorheen 
iedere maand) via Facebook cijfers van de aanrijtijden bij spoedmeldingen. Hoewel bij de 
meeste meldingen tijdig de politie zelf, dan wel andere hulpdiensten, aanwezig zijn gebeurt 
het nog vrijwel iedere maand dat de politie er niet binnen de normtijd van 15 minuten kan 
zijn. De politie rapporteert weliswaar dat dit zelden tot grote problemen leidt, maar het blijkt 
naar onze mening een ongewenste situatie. 
 
Ambulancedienst 
Uit jaarverslag 2018 van Ambulance Oost1 blijkt dat 53 van de 508 A1-ritten in onze 
gemeente langer dan 15 minuten onderweg zijn. Dinkelland staat op plek 3 in Twente als het 
gaat om de gemeente waar ambulances het langst onderweg zijn. De landelijk geldende 
norm voor spoedritten (A1-urgentie) in het geval van acute levensbedreigende situaties is dat 
bij 95% van alle ritten de responstijd niet langer dan 15 minuten is. Op Twentse schaal wordt 
deze norm behaald, echter is in Dinkelland het werkelijke cijfer 89,6%. Het is onbekend bij 
hoeveel van deze meldingen een Duitse ambulance of arts betrokken is. 

De Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een interactieve kaart gemaakt voor 
aanrijtijden van ambulances2. Uit deze kaart blijkt dat er diverse rode stukken zijn met 
gebieden die binnen, maar soms zelfs buiten de spits, vanaf de ambulancepost niet binnen 
15 minuten kunnen worden bereikt, althans niet met Nederlandse ambulances. Lattrop-
Breklenkamp, Hezingen en delen van Noord Deurningen staan in het rode gebied. Ook in de 
naburige gemeenten Losser en Tubbergen zijn er rood gekleurde gebieden. 
 
Brandweer 
Een intensieve zoektocht door ons heeft geen recente cijfers opgeleverd van de brandweer 
in Dinkelland. Zij staan niet opgenomen in de P&C-stukken en een Google Search heeft ook 
geen relevante resultaten opgeleverd. Het vermoeden bestaat dat de brandweer weliswaar 
goed voor zijn taak berekend is, maar ook in sommige gevallen moeite zal hebben om aan 
de aanrijtijden te voldoen, met name in de eerder genoemde gebieden. 
 

 

 

                                                
1 Ambulance Oost. (2019). Jaarverslag 2018. Opgehaald via: https://www.ambulanceoost.nl/nieuws/93/jaarverslag-2018 
2 Schoof, G., Van der Meulen, L., Verlaat, M. (2017). Aanrijtijden ambulances in Nederland in beeld. Opgehaald via: 

https://www.rug.nl/society-business/centre-for-information-technology/research/services/gis/blog/blog-30-10-2017-aanrijtijden-
ambulances-in-nederland 



Vragen 
Op 31 mei 2018 is in de Tweede Kamer een motie3 aangenomen waarin de regering wordt 
opgeroepen met partners in de grensregio in gesprek te gaan om grensoverschrijdende 
spoedzorg structureel te borgen. Dit roept bij de CDA-fractie de volgende vragen op: 
 

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? 
 

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? 
 

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? 
 

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? 
 

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? 
 

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? 

 

 

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de CDA fractie 

 

Edo van Bree en Marc Smellink 

Gemeenteraadsleden namens CDA 

                                                
3 Den Boer c.s. (2018). Motie ‘Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)’. Opgehaald via: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32851-44.html 


