
  
  

 
 
  

Motie aanrijtijden ambulance, Huisartsenpost 
  

De gemeenteraad van Hellevoetsluis in vergadering bijeen op 23 november 2017, 
 
Overwegende dat: 

• buiten kantooruren meer mensen 112 bellen; 

• door het sluiten van de HAP Hellevoetsluis de druk op de ambulancezorg toegenomen is; 

• volgens de landelijk vastgestelde norm bij spoedritten, de uitrukkende ambulance in 95% van de 
gevallen binnen 15 minuten op het adres van het alarm moet zijn; 

• de wachttijden in de huisartsenpost (HAP) Spijkenisse vaak erg lang zijn en dat daardoor veel 
inwoners een tweede HAP op Voorne terug willen; 

• de gemeenteraad van Hellevoetsluis de voorkeur heeft voor het vestigen van een HAP in 
Hellevoetsluis;. 

 
Is van mening dat: 

• er een HAP op Voorne moet worden gevestigd; 

• de landelijk vastgestelde norm, 95% binnen 15 minuten bij spoedritten, op heel Voorne-Putten 
gehaald moet worden; 

• de gemeenteraden een signalerende taak hebben, en de raden op Voorne-Putten de collegeleden 
ondersteunen door middel van deze motie. 

 
Verzoekt het college gezamenlijk met de colleges op Voorne-Putten: 

• Uiterlijk februari 2018 de raad te informeren welke juridische middelen de gemeente ter 
beschikking staan om, in het kader van de gezondheid van de burgers op Voorne, te komen tot een 
afdoende medische voorziening buiten de “normale” openingstijden; 

En er in afwachting van de resultaten 

• bij de juiste instanties aan te dringen op vestiging van een HAP op Voorne; 

• bij de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op aan te blijven dringen dat de landelijke norm van 
95% binnen 15 minuten voor Voorne-Putten gehaald gaat worden bij spoedritten; 

• bij de verantwoordelijke instanties op aan te dringen dat de serviceverlening van de HAP in 
Spijkenisse op een voor de inwoners aanvaardbaar niveau wordt gebracht. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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