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Nissewaard, 23 oktober 2018 
 
 
Betreft: schriftelijke vragen spoedzorg 
 
 
Geacht College, 
 
In de commissie Bestuur van 31 oktober 2017 is gesproken over de beantwoording van 
schriftelijke vragen van Nissewaard Lokaal inzake ambulancezorg. Hierin heeft Nissewaard 
Lokaal haar zorgen geuit naar aanleiding van een hulpverleningsincident. In de commissie 
heeft toenmalig burgemeester Salet aangegeven een oploop te organiseren met de andere 
burgemeesters op Voorne-Putten. 
 
In een memo aan de raad op 14 februari 2018 is aangegeven dat er tijdens de oploop over 
diverse zaken is gesproken rond spoedeisende zorg. Hierbij is vastgesteld dat om een goed 
handelingsperspectief te hebben we nu moeten zorgen voor een goede inventarisatie van de 
huidige situatie. Om een stevig geluid te laten horen is het van belang dat deze 
inventarisatie door een onafhankelijke derde wordt uitgevoerd.  
 
Onlangs ging het wederom twee keer mis met de spoedzorg in onze regio. Zaterdag 13 
oktober bleek er geen ambulance beschikbaar voor een reanimatie in Vlaardingen. De 
traumaheli moest daarom worden ingevlogen. Zondag 21 oktober ging het mis in Zuidland. 
Het slachtoffer, een fietsster,  moest bijna 40 minuten wachten op een ambulance. Volgens 
het bericht begon zelfs de politie zich af te vragen waar de ambulance bleef. 
 
Nissewaard Lokaal maakt zich naar aanleiding van deze incidenten grote zorgen. Daarom 
heeft Nissewaard Lokaal de volgende vragen: 
 

1) Wat is de stand van zaken van deze inventarisatie? 

2) Is er een onafhankelijk bureau gevonden om het onderzoek uit te voeren? 

3) Zo ja, wanneer kunnen we de resultaten verwachten? Zo nee, waarom is er nog 

geen actie op ondernomen? 

4) Is het college bereid naar aanleiding van bovenstaande incidenten om, eventueel 

gezamenlijk met de eilandgemeenten, opnieuw onze zorgen uit te spreken over de 

spoedzorg op Voorne-Putten? Zo nee, waarom niet? 

 

Wij zien uw beantwoording graag tegemoet. 
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Hoogachtend, 
 
 
 
Chris Hottentot 
Fractievoorzitter 
Nissewaard Lokaal 


