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Geachte heer, mevrouw, 
 
 
 
Wij hebben met ontzetting  kennisgenomen van uw overrompelende, voorgenomen, besluit om 
de proef met de extra ambulancepost in Gennep te beëindigen. Als gemeenteraden zijn wij 
verontwaardigd dat u een besluit publiceert midden in de vakanties en met een 
effectueringsdatum binnen één maand. U neemt niet alleen  ons hiermee verre van serieus, 
maar ook uw klanten en dus onze burgers.   
Wij dringen er met klem op aan uw voorgenomen, besluit te herzien.  
Voor de goede orde, wij hebben voor een belangrijk deel hetzelfde doel voor ogen als u heeft 
aangegeven in uw persbericht. De voorgenomen wijzigingen zouden er immers toe moeten 
leiden “dat de prestaties in de kop van Noord-Limburg verbeteren en ze zijn onderdeel van een 
pakket van maatregelen om de ambulancezorg in geheel Noord- en Midden-Limburg te 
verbeteren.”  
Dát die verbetering hard nodig is behoeft wat ons betreft helemaal geen betoog, alleen bereikt 
u met uw maatregel wat ons betreft het omgekeerde. Als de aanrijtijden blijkens uw eigen 
statistieken nu al niet toereikend zijn hoe kunt u dan beweren dat die beter worden met inzet 
van minder ambulances en minder posten?   
Wij hebben de stellige indruk dat u niet de zorg voor de inwoners maar het budget centraal 
stelt. Wij merken op dat u in uw berekeningen te eenzijdig heeft gekeken naar 
inwoneraantallen en te weinig naar aanrijtijden en afstanden. Zoals u bekend beschikken de 
gemeente Gennep en Mook en Middelaar bovendien over grote verblijfsrecreatieve- en 
zorgcomplexen en bovendien over grote groepen kwetsbare inwoners. Voor Gennep in het 
algemeen en voor Mook en Middelaar in het bijzonder geldt voorts dat áls met  de ambulance 
binnen de gemeente Berg en Dal  wordt gedoeld op de kern Beek  de aanrijtijden weer naar 
historisch lage percentages dreigen te gaan. Een ambulance in de kern Beek is namelijk van 
geen enkele betekenis  voor Mook en Middelaar of voor Gennep. Het is in onze ogen 
onbestaanbaar dat u als zorgverzekeraars zo nonchalant dreigt om te gaan met deze belangen. 
Wij vinden het noodzakelijk dat u de berekeningen die ten grondslag liggen aan uw voornemen 
openbaar maakt opdat een ieder kan zien hoe u tot uw besluit bent gekomen.  Wij zijn 
benieuwd naar de financiële en cijfermatige parameters die ten grondslag liggen aan het 
voorgenomen besluit.  
Graag ontvangen wij een beargumenteerde financiële en cijfermatige onderbouwing van uw 
voornemen. Bovendien met een vergelijkend scenario waarin Gennep geen huur in rekening 
brengt voor de ambulancepost. Hoe ziet dan de regionale ambulancevoorziening er uit? 

Datum : 17 juli 2018  
Zorgverzekeraars VGZ, CZ 
Zorgverzekeraars Nederland 
Ambulancepost Gennep 

Ons kenmerk : Verseonnummer / evt. projectnummer 

Uw kenmerk :       

Uw brief van :       

Behandelaar : J. van der Knaap 

   

Onderwerp : Ambulancepost Gennep 

http://www.mookenmiddelaar.nl/


 
2 van 2 

 

 

 

Daarbij dient in ieder geval ingegaan te worden op aanrijtijden en afstanden (gemiddelde en de 
variatiebreedte). 
Tevens dient de voorgestelde ambulancestructuur vergelijkend te zijn met een scenario waarin 
Gennep een  ambulancepost zonder huurpenningen  levert.  
 
Op basis van de door u aangeleverde gegevens dient u ons in de gelegenheid te stellen om 
desgewenst een nader vergelijkend, onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de gang 
van zaken.  
Zonder tegenbericht gaan wij er vanuit dat u uw besluit herziet en ons daarvan op korte termijn 
bericht. 
 
 
 

Hoogachtend, 
De gemeenteraad van Gennep, 
De griffier,                                                              De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
De heer drs. J.W.M. van der Knaap                   De heer P.J.H.M. de Koning 
 
De gemeenteraad van Mook en Middelaar 
De griffier,                                                              De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 

De heer T. Peters-Sengers                              De heer mr. drs. W. Gradisen 
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