schriftelijke vragen (art. 41 rvo)
datum
steller(s)
onderwerp
ontvangst griffie

:
:
:
:

18-10-2016
Margareth Bouwmeister
AED en aanrijdtijden brandweer
(in te vullen door de griffie)

(* : weghalen hetgeen niet van toepassing is)
De onderstaande vragen zijn gericht aan het college van burgemeester en wethouders / de burgemeester*.
Verzocht wordt de vragen schriftelijk/mondeling* te beantwoorden.
Aanleiding / toelichting:
Door de regionalisering van de brandweer wordt een gedeelte van de wijk Zilverkamp door de brandweer
Arnhem-zuid bediend. Dat betekent ook dat de melding over hartfalen bij dit korps terecht komt en zij met
een AED op pad gaan, tegelijkertijd met het aanrijden van een ambulance. Tijdens de spitsuren staan de
wegen rondom Arnhem zuid en Huissen regelmatig vast ivm files. Bij uitruk van korps Huissen is bewezen
dat zij veelal eerder aanwezig waren om reanimatie op te starten, voordat ambulance aanwezig was.

Vragen:
1. Wanneer de brandweer met een AED uit Arnhem-zuid moet komen, zijn zij dan snel genoeg in
Huissen
2. Maakt het dan nog enig verschil of de brandweer met een AED uit Arnhem zuid komt, of dat de
ambulance komt aangereden
3. Wat zijn de gegarandeerde aanrijdtijden van de brandweer tbv handelen bij hartfalen
4. Wat gebeurt er wanneer er veel files rondom Arnhem zuid/Huissen staan
5. Wordt de veiligheid van onze inwoners gegarandeerd

Ondertekening:

Fractie LBL
Margareth Bouwmeister
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beantwoording college
beantwoording vóór
behandelend ambtenaar
onderwerp
datum beantwoording
verzenddatum

:
:
:
:
:

(in te vullen door de griffie)

(in te vullen door de griffie)

(* : weghalen hetgeen niet van toepassing is)
Naar aanleiding van bovenstaande vragen treft u onderstaand het antwoord van het college / de
burgemeester* aan.
Inleiding / toelichting:

Antwoorden:
1.
2.
3.
4.
5.

burgemeester en wethouders van Lingewaard,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. J. Wijnia

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

De tijdsbesteding in financiële zin verbonden aan de behandeling en beantwoording van bovenstaande
art. 41 rvo-vragen door de behandelend ambtenaar bedroeg: ….. uur x € 95,-- (uurtarief) = € ….. .
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