
 

 

Beantwoording schriftelijke vragen CDA-fractie door het college 

20 juni 2018 

 

Geachte leden van de raad van Dinkelland, 

Op 8 juni heeft de CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college over het 
onderwerp ‘EHBO bij dorpsfeesten’ 
In dit document worden de gestelde vragen beantwoord.  
  
Met vriendelijke groet, 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

Beantwoording schriftelijke vragen CDA 

 

1. Vraag: 

Heeft de gemeente twee weken vóór het plaatsvinden van het evenement in 

Saasveld gecommuniceerd over de gestelde eisen omtrent de medische 

hulpverlening?  

Zo ja: waarom wordt dit laat gecommuniceerd?  

Zo nee: wanneer, op welke wijze en met welke instanties is dit gecommuniceerd? 

 

Antwoord: 

Op 28 maart 2018 is er een brief verstuurd waarin wij gevraagd hebben om 

aanvullende informatie en hierin is aangegeven dat de helft van de aanwezige 

EHBO-ers in het bezit moeten zijn van de aantekening drank/drugs. Zoals wij ook 

vragen om de aantekening sport bij een sport evenement. Het evenement heeft 

inmiddels plaats gevonden van 1 t/m 3 juni 2018. Ruimschoots 9 weken voordat het 

evenement plaats zou vinden doorgegeven aan de organisatie. 

De plaatselijke EHBO is vorig jaar hierover al ingelicht. Feitelijk gezien hebben zij 

ruimschoots de tijd gehad om uit te kijken naar een adequate opleiding hiervoor. 

Tijdens de zomerfeesten Saasveld is er een EHBO-er ingezet welke wel in het bezit 

is van de aantekening drank/drugs etc. Deze EHBO-er is iemand die ook de opleiding 

kan verzorgen. Hij wil ook wel aan de raad uitleggen van het belang van de 

aantekening drank/drugs. 

 

2. Vraag: 

Klopt het dat er bij evenementen waar alcoholische drank wordt geschonken een 

EHBO’er met de aantekening drank- en drugsincidenten is vereist?  

Zo ja: op basis van welke wet- of regelgeving?  

Zo nee: welke eisen zijn gesteld? 

 

Antwoord: 

Op het moment dat wij verwachten dat er veel alcohol geschonken c.q. gedronken 



 

 

wordt, geven wij door dat de helft van de in te zetten EHBO-ers in het bezit moeten 

zijn van de aantekening drank/drugs. Wij hanteren dan de richtlijnen vanuit de GHOR 

(zie bijlage). 

 

3. Vraag: 

Bent u bereid om een training te (laten) verzorgen voor EHBO’ers op het gebied van 

drank- en drugsincidenten zodat zij hulp kunnen verlenen bij evenementen in de 

gemeente?  

Zo ja: binnen welke termijn? Zo nee: wat is hiervoor de reden?  

 

Antwoord: 

Het is niet aan de gemeente om EHBO’ers op te (laten) leiden. Binnen EHBO kringen 

moet het mogelijk zijn om zelf (betaalbare) opleidingen te verzorgen. Zo is ook door 

de ingehuurde EHBO’er in Saasveld aangeboden een opleiding te verzorgen. 

 

4. Vraag: 

Bent u bereid om in gesprek te gaan met organisatoren van evenementen en EHBO 

verenigingen omtrent de verwachte medische hulpverlening bij evenementen? Zo ja: 

binnen welke termijn? Zo nee: wat is hiervoor de reden?  

 

Antwoord: 

Wij zijn altijd bereid om in gesprek te gaan met organisatoren. Wij kijken vooraf 

natuurlijk naar het soort evenement. Is het bijvoorbeeld een evenement 

georganiseerd door de Zonnebloem en waar het merendeel 70 plussers zijn, zullen 

wij deze eis niet neerleggen. 

Het ligt niet in onze bedoeling om een speciale bijeenkomst te organiseren. De 

voorwaarden zijn en worden in het algemeen tijdig bekend gemaakt. 

 

 


