
 

Motie 2021 - 137 

Motie Bevorderen deelname reanimatiecursus 

Inhoud van de motie 

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2022; 

overwegende dat: 

1. het aantal AED’s in Ridderkerk toeneemt;  

2. de raad voor 2021 budget beschikbaar gesteld heeft voor de aanschaf, plaatsing en het 

gebruik van 25 AED’s en bewegwijzering;  

3. de raad € 30.000,- structureel beschikbaar heeft gesteld voor coördinatie en beheer, 

onderhoud en voor scholing van vrijwilligers en ondersteuning van burgerhulpverleners van de 

25 AED’s;   

4. inwoners betrokken zijn bij een AED in hun eigen buurt en zich verantwoordelijk voelen voor 

het gebruik daarvan;  

5. inwoners die een reanimatiecursus hebben gevolgd zich kunnen aanmelden als 

burgerhulpverlener in Ridderkerk;  

6. het Rode Kruis regelmatig aandacht vraagt voor reanimatieonderwijs aan middelbare 

scholieren;  

is van mening dat: 

a. een dekkend AED-netwerk alleen niet voldoende is voor een hartveilig Ridderkerk, maar dat er 

tevens voldoende inwoners dienen te zijn die een reanimatiecursus hebben gevolgd;  

b. AED’s, burgerhulpverleners en inwoners die een reanimatiecursus hebben gevolgd met elkaar 

Ridderkerk hartveilig maken;  

verzoekt het college om: 

1. te bevorderen dat meer inwoners een reanimatiecursus volgen; 

2. hiertoe in ieder geval 

a. in samenwerking met de EHBO-verenigingen te onderzoeken hoe het aantal inwoners dat 

een reanimatiecursus heeft gevolgd, kan worden verhoogd;  



b. in gesprekken met de middelbare scholen te onderzoeken of een reanimatiecursus kan 

worden aangeboden aan leerlingen; 

3. als deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten deze direct 

ten uitvoer te brengen en anders de raad een voorstel te doen voor aanvullende middelen; 

4. de raad in het tweede kwartaal van 2022 te informeren over de voortgang;  

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Jeroen Rijsdijk, PvdA Ton Overheid, CDA 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk 

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 

Algemene informatie 

Betreft raadsvoorstel nr. 388893 

Behandeld in de raadsvergadering van 4 november 2021 

Samenvatting 

Het onderwerp is het bevorderen van deelname aan een reanimatiecursus. 

Het college wordt verzocht te bevorderen dat meer inwoners een reanimatiecursus volgen.   

Uitslag stemming 

De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 

Voor: 16 (GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, D66, Burger op 1, Leefbaar Ridderkerk, PvdA) 

Tegen: 13 (VVD, ChristenUnie, SGP, Partij 18PLUS) 
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