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: Geen

Op de vragen van de fractie van de Partij van de Arbeid over de inzet
van de Waddenhelikopter, het volgende.
Net als de fractie van de Partij van de Arbeid is het college overvallen
door het bericht van RAV en delen wij de zorgen over het wegvallen van
het patiëntenvervoer per Waddenhelikopter. Wij monitoren de nu
ontstane situatie dagelijks en hebben afspraken met de ambulancezorg
gemaakt om daadwerkelijke knelpunten in het vervoer aan ons
ogenblikkelijk te melden. Wij hopen dat er doordat er nu op Terschelling
minder toeristen zijn dan gewoonlijk in deze periode, er ook minder
medische vluchten nodig zijn
Onderstaand zal worden ingegaan op de te onderscheiden vragen.
1. Kan het college inzicht geven op welke manier tot het besluit is
gekomen om de Waddenhelikopter niet meer in te zetten als
spoedvervoer voor de Waddeneilanden?
Uit een brief van RAV Fryslân blijkt dat het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de RAV opdracht heeft
gegeven om de Waddenhelikopter (Medic 01) af te staan aan het
Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C) ten behoeve van het
transport van IC-patiënten.
2. Is er vooraf overleg geweest met het College over dit besluit?
Er is vooraf geen overleg geweest met het College over dit besluit.
3. Zo niet, hoe is het college gekend in deze beslissing?
De maatregel werd van kracht op 05-04-2020 om 16:00 uur.
De RAV Fryslân heeft een brief gestuurd naar het bestuur van de
Waddeneilanden (t.a.v. burgemeester Schokker van Vlieland). Deze
brief is via de mail verstuurd op 05-04-2020 om 12:05 uur.
Burgemeester Schokker heeft deze brief doorgestuurd naar de overige
burgemeesters om 12:12 uur dezelfde dag.
4. Heet het college contact gehad met de Colleges van de overige
Waddeneilanden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de
reactie van de overige colleges?
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Ja de burgemeester heeft hier op 7 april 2020 contact over gehad met
haar collega’s van de andere eilanden. Daarbij is afgesproken dat zij
een en ander in de vergadering van het Regionaal Beleidsteam (RBT)
op 9 april a.s. aan de orde zullen stellen.

5. Is over het besluit overleg geweest met de zorgprofessionals op
het eiland? Denk hierbij aan huisartsen en ambulance
verpleegkundigen? Zo ja was dit voor of achteraf en wat is de
mening van de zorgprofessionals? Zo nee waarom niet?
Zoals gesteld is sprake van een besluit van het Ministerie van VWS
waarbij wij niet betrokken zijn geweest.
6. Is er vooraf overleg geweest met het verpleegkundigteam dat
werkzaam is op de Waddenhelikopter? Zo nee waarom niet? Zo
ja is er een alternatief aangedragen door dit team? Zo ja welk
alternatief is er door dit team aangedragen?
Zoals gesteld is sprake van een besluit van het Ministerie van VWS
waarbij wij niet betrokken zijn geweest.
7. Is het College zich bewust dat er gemiddeld 50 patiëntvluchten
per maand met de Waddenhelikopter worden uitgevoerd? Dit is
een gemiddelde van ongeveer 750 vluchten per jaar over alle 5
de Waddeneilanden.
Het college zich hiervan terdege bewust.
8. Is het College bekend met het feit dat het vervoer van een
patiënt per boot 4x langer duurt dan met de waddenhelikopter?
Hier is het college mee bekend.
9. Is er door het College, al dan niet in Waddenverband of via de
veiligheidsregio nagedacht over een alternatief? Zoals
bijvoorbeeld de helikopter van defensie? Zo ja wat was daar de
uitslag van? Zo nee waarom niet?
Het college is niet gekend in het besluit en heeft dus geen alternatieven
kunnen aandragen. Zoals gesteld in de beantwoording van vraag 4 zal
de problematiek worden ingebracht in de vergadering van het Regionaal
Beleidsteam (RBT) op 9 april a.s.
10. Is het College met ons van mening dat regulier spoedvervoer op
Terschelling op een acceptabel niveau dient te blijven, zeker
wanneer elke seconde telt?
Het college is het hiermee eens.
11. Wat is er tot nu toe door het College gedaan om de reguliere
spoedzorg per helikopter te waarborgen?
Het college is pas net geconfronteerd met dit besluit, het college beraad
zich op nadere stappen.
12. Heeft het College enig inzicht in de duur van deze maatregel?
Het college heeft hier geen zicht op.
13. Wij vragen het College onze zorgen te uiten bij het Algemeen
Bestuur van de GR de Waddeneilanden, de RAV, de
Veiligheidsregio Fryslân en bij het ministerie van VWS.
Zoals gesteld in de beantwoording van vraag 4 zal de problematiek
worden ingebracht in de vergadering van het Regionaal Beleidsteam
(RBT) op 9 april a.s.

