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Beantwoording raadsvraag 
 

 
Onderwerp Aanrijtijden hulpdiensten 

 

Datum 

 

26 januari 2022 

 

Nummer 

  

RV-2209 

  

Steller vraag Riny van Leeuwen-

Berkvens 

Fractie CDA Deurne 

 

Portefeuillehouder 

 

Greet Buter 

  

Datum afdoening  

 

 

Inleiding 

In acute noodsituaties is het van levensbelang om zo snel als mogelijk te kunnen rekenen 

op hulp van ambulancemedewerkers, brandweermensen en politieagenten. Wij vinden het 

als volksvertegenwoordigers belangrijk om te weten of Deurnese burgers tijdig en in 

voldoende mate kunnen rekenen op hulpdiensten als er sprake is van een calamiteit. Met 

deze cijfers kunnen we het actuele veiligheidsbeeld bespreken en zo nodig vervolgstappen 

zetten.  

 

Tijdens de commissievergadering Samenleving en Bestuur van 11 maart 2021 heeft CDA 

Deurne gevraagd naar een actueel overzicht van de aanrijtijden van de diverse 

hulpdiensten. De portefeuillehouder gaf hier op aan dat ze zou kijken of ze de gevraagde 

informatie aan ons kon verschaffen. Ondanks rappel (op 27 mei 2021) heeft dit niet geleid 

tot een antwoord. 

 

Tijdens de commissievergadering Samenleving en Bestuur van 14 oktober 2021 heeft CDA 

Deurne dezelfde vraag opnieuw gesteld. De portefeuillehouder heeft aangegeven dat de 

aanrijtijden van de politie te vinden zijn op data.politie.nl en dat zij bij de veiligheidsregio  

navraag gedaan had naar de aanrijtijden van ambulances en brandweer, maar dat deze 

vragen kennelijk “op een stapeltje beland” zijn. De portefeuillehouder heeft aangegeven 

dat ze opnieuw achter de antwoorden aan zou gaan en de raad, als het te lang zou gaan 

duren, een seintje zou geven. De antwoorden hebben we niet mogen ontvangen, evenmin 

als een seintje.  

 

Wij hopen dat de tijd die het duurt om een antwoord op een vraag over aanrijtijden te 

krijgen (inmiddels meer dan 10 maanden) geen maatstaf vormt voor de aanrijtijden zelf.  

 

CDA Deurne krijgt graag alsnog op korte termijn antwoord op de volgende vragen. 

 

Vragen 

 

1. Welke normen gelden voor opkomsttijden van politie, ambulance en brandweer? Zijn 

dit maximale opkomsttijden of kan daar in bepaalde gevallen beargumenteerd van 

afgeweken worden? Kunt u dit verder toelichten? 

 

2. In hoeverre hebben politie, ambulance en brandweer in de periode van 1 januari 2021 

tot en met heden binnen de gemeente Deurne voldaan aan deze normen? (Bij voorkeur 

uitgesplitst per kern). 

 

https://deurne.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/71bd539f-f7dc-4332-b11f-30a5807efb17
https://deurne.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/87641a1c-6062-42c1-9c71-13a68297faf6
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3. Voor het geval normen en/of maximale opkomsttijden zijn overschreden, wat is hiervan 

de reden? 

 

4. Bent u van mening dat inwoners van Deurne tijdig en in voldoende mate kunnen 

rekenen op hulpdiensten als de brandweer, politie en de ambulance? Zo ja, waarom? 

Zo nee, waarom niet? 

 

 

 


