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Geachte dames en heren,
Op 20 oktober jl. zond de Adviesraad naar aanleiding van de informatiebrief 086
RAV Haaglanden – prestaties spoedambulancevervoer, d.d. september 2016 een advies. Op 17 januari jl. hebben wij de reactie daarop ontvangen waarvoor
dank. De reactie bevat de mening van en de maatregelen genomen door het RAV.
De inhoud van de reactie leidt bij de Adviesraad tot de volgende vragen en
opmerkingen, welke als advies tot het verkrijgen van meer duidelijkheid
geïnterpreteerd dienen te worden:
Het is goed te lezen dat er een verbeterplan is t.a.v. de tijdsoverschrijding A1ritten
ambulancevervoer Haaglanden.
De Adviesraad mist de concrete plannen voor Wassenaar waar slechts 84.5 % van
de A1 ritten voldeden aan de prestatienorm i.p.v. 95%. De Adviesraad is dan ook
benieuwd in hoeverre de cijfers voor 2016 zijn verbeterd. De effecten voor
Wassenaar van de genomen maatregelen zijn niet duidelijk.
Is er gekeken per gemeente of de genoemde maatregelen, die genomen zijn sinds
2015, verbetering geven? Is er meer specifiek gekeken naar de oorzaken van de
overschrijding in Wassenaar?
Wordt er in de praktijk een beroep gedaan op buurregio's en komen die dan ook, en
zo ja, helpt dat de aanrijtijd naar beneden te krijgen?
Wordt het extra budget ingezet voor de gemeente waar de overschrijding het
hoogst is?

De laatste alinea van de reactie voegt aan de oplossing van ons probleem weinig
toe. De prestatienorm voor de regio als geheel is voor Wassenaar als dorp feitelijk
niet van belang en graag wil de ASD concreet (SMART) weten hoe de lokale
prestaties in Wassenaar verbeterd gaan worden, zodat we niet alleen regionaal,
maar ook lokaal binnen de prestatienorm komen. Ook al hoeft de RAV Haaglanden
daar wettelijk niet aan te voldoen, voor de Wassenaarse bevolking kan dit een zaak
van leven of dood zijn.
Kortom het is naar de mening van de ASD noodzakelijk meer inzicht te krijgen in
de oorzaak van de normoverschrijding voor Wassenaar inclusief concrete acties en
tijdspad naar een oplossing voor Wassenaar.
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