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Onderwerp 

 
Schriftelijke vragen van het raadslid Poorter (PvdA) inzake Ambulance tekort Koningsdag.  

 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 

 

Inleiding 

Maandagochtend 24 april jl. schrijft het Parool in het artikel ‘Zeven ambulances tekort voor 

Koningsdag in Amsterdam’ over de waarschuwing van FNV Zorg & Welzijn over het tekort aan 

ambulancepersoneel rond Koningsdag. Voor Amsterdam zou het gaan om een tekort aan 

personeel voor zeven ambulances. Uit een eerdere rapportage rondom de problemen bij 

Ambulance Amsterdam kwam personeel als reden voor de problemen naar voren. Daarnaast 

bleek in februari nog dat het aantal spoedmeldingen in Amsterdam in 2015 met ruim 11 

procent gestegen is ten opzichte van 2014 en daarbij de stress onder het 

ambulancepersoneel groot is1.   

 

Keer op keer moeten we via de media vernemen dat de hulpdiensten niet toereikend bezet 

zijn en dat de werkdruk onverantwoordelijk hoog is. Daarnaast blijft de toestroom van 

mensen naar Amsterdam onverminderd groeien.  

Naar alle verwachting overspoelt Amsterdam deze Koningsdag weer met feestgangers en 

toeristen die de hoofdstad bezoeken om de verjaardag van de Koning te vieren.  

In toenemende mate weten mensen uit binnen en buitenland Amsterdam te vinden voor 

vakantie, vrije dag of feestjes. Deze toename leidt tot drukte in de stad, maar ook tot druk op 

onze hulpdiensten.  

 

Volgens de PvdA Amsterdam is er een grens bereikt. Onderbezetting bij ambulancepersoneel 

op een van de drukste dagen van het jaar is onverantwoord. Onverantwoord voor het 

personeel dat met onvoldoende middelen de stad moet bedienen. Onverantwoord voor de 

veiligheid van mensen die in Amsterdam Koningsdag komen vieren en onverantwoord als het 

gaat over de veiligheid van Amsterdammers.    

 

Gezien het vorenstaande hebben ondergetekenden de eer op grond van artikel 45 van het 

Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen: 

 

Vragen 

1. Heeft de wethouder kennisgenomen van de zorgen zoals geuit door FNV Zorg & 

Welzijn in het artikel van het Parool, dan wel via een andere weg? 

2. Komen de tekorten zoals gesteld door de FNV voort uit onderbezetting (gebrek aan 

personeel) of te weinig materieel (ambulances)? 

                                                   
1
 http://www.parool.nl/amsterdam/personeel-ambulance-ten-onder-aan-stress~a4252679/  

http://www.parool.nl/amsterdam/personeel-ambulance-ten-onder-aan-stress~a4252679/


 2 

3. Hoe is het mogelijk dat deze tekorten al dagen voorafgaand aan Koningsdag bekend 

zijn? Kloppen eerdere prognoses niet? En wat zijn de effecten van deze tekorten? 

4. Is overwogen aan andere regio’s het verzoek te doen bij te springen in Amsterdam? 

5. In hoeverre wordt in de berekening van de budgetten rekening gehouden met het 

feit dat Amsterdam als hoofdstad onevenredig veel capaciteit kwijt is aan nationale 

evenementen als Koningsdag, de nationale dodenherdenking, de 5-meiviering, 

enzovoorts? Is het college het met de PvdA eens dat Ambulance Amsterdam 

hiervoor ruimer moet worden gecompenseerd?  

6. In hoeverre komen de tekorten bij Ambulance Amsterdam voort uit extra drukte in 

de stad door toeristen?  

7. Hoeveel ritten van de Ambulance tijdens Koningsdag hebben verband met 

alcoholconsumptie naar verwachting op basis van voorgaande jaren?  

8. Wil het college het verzoek van de FNV aan de minister overnemen door een verzoek 

te doen voor extra middelen?  

9. Wat hebben eerdere verzoeken voor extra middelen (nav actualiteiten en vragen van 

PvdA en SP) opgeleverd?  

10. Deelt het college de opvatting van de PvdA Amsterdam dat de voorspelde 

onderbezetting onverantwoordelijk is? Zo nee, waarom niet. 

 

Het lid van de gemeenteraad,  

 

Maarten Poorter 

 (PvdA) 


