gem eenfe

aa

Moerd U k

RAADSINFORMATIEBRIEF
Nummer griffie

Van
Aan
Onderwerp

Zaaknummer

718857

Documentnummer

719007

Colleqe van buroemeester en wethouders
de leden van de qemeenteraad
Burqerinitiatief AED apparaten

Verantwoordeliike portefeuillehouder: E. Schoneveld

lnleiding
EHBO-vereniging Aqua '53 heeft de gemeente benaderd met een burgerinitiatief tot het hartveilig maken
van Moerdijk.

lnformatie
ln het afgelopen jaar zijn bestuurlijk diverse, verkennende gesprekken geweest met een afvaardiging
van de EHBO-vereniging Aqua '53 uit Zevenbergen. Zij hebben de gemeente gevraagd een rol te
spelen in het hartveilig maken van Moerdijk. Dit door het beschikbaar stellen van een budget voor
AED apparaten. Om gehoor te geven aan dit initiatief heeft het college de voorwaarden gesteld om
één gemeentebreed aanspreekpunt namens alle AED organisaties te krijgen en de administratie
regelarm en via één aanspreekpunt te organiseren.
Aqua '53 heeft in juni en september 2015 twee bijeenkomsten georganiseerd waarbij alle AED organisaties en/of EHBO verenigingen uitgenodigd waren om te komen tot een eenduidig voorstel aan de
gemeente. Niet alle AED organisaties hebben hier gehoor aan gegeven, echter de aanwezige
vertegenwoordigers staan positief tegenover het initiatief om voor het onderhoud van de 24 uurs AED
apparaten een budget beschikbaar te stellen. Nu dient het onderhoud vaak uit giften, verenigingsgeld
of privé middelen betaald te worden.
Op initiatief van de Hartstichting heeft in februari een bestuurlijk overleg met de relatiemanager
6-minutenzone plaatsgevonden. Via dit contact is het gelukt het aantal bij HartslagNu aangemelde
AED apparaten dat beschikbaar is in gemeente Moerdijk te achterhalen. Het betreft 60 apparaten.
Niet duidelijk is of deze apparalen 24 uur per dag beschikbaar zi)n.
De EHBO vereniging in Langeweg is bereid gevonden om de functie van administrateur/penvoerder
op zich te nemen. Het voorstel is dat zij aan de eigenaren van de AED apparaten, die 24 uur per dag
beschikbaar zijn en aangemeld bij Hartveilig Nederland, jaarlijks een bedrag van € 100 beschikbaar
stellen. Eenmaal per jaar zal aan de gemeente een overzicht beschikbaar worden gesteld van de
locatie van de AED apparaten die een vergoeding hebben ontvangen. Voor deze administratieve rol
zal de EHBO vereniging in Langeweg jaarlijks een vergoeding van € 500 ontvangen.
Besloten is om voor dit burgerinitiatief voorlopig een budget van € 6.500 beschikbaar te stellen. ln de
Berap 2016 zal hiervoor een budget worden opgenomen. Voor de jaren vanaf 2017 zal hiertoe een
budget worden opgenomen in de meerjarenbegroting.
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