
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad of raadscommissie Ridderkerk 

Algemene informatie 

 Onderwerp/omschrijving vergaderstuk: Raadsinformatiebrief motie 2019-40 inzake AED’s in 

Ridderkerk  

 Vergaderdatum: 4 juni 2020 

 Steller en fractie: Erna de Wolff ChristenUnie – Pascal Slaa 18 Plus 

 Portefeuillehouder: L. Franzen 

 Datum indiening vraag bij griffie: 3 juni 2020  

 Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 4 juni 2020 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1  

Hoeveel AED’s zijn er nodig in Ridderkerk om voldoende dekking te realiseren.  

Antwoord 1: 

Volgens het advies van het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk (hierna: MBR) kan door 

middel van het plaatsen van 25 AED’s en buitenkasten een dekkend netwerk worden 

gerealiseerd. 

Vraag 2 

Is er in Ridderkerk voldoende dekking nadat we de 25 AED’s hebben aangeschaft? 

Antwoord 2: 

Zie antwoord vraag 1. 

Vraag 3 

Hoeveel van de al bestaande AED’s kunnen openbaar beschikbaar komen. Desnoods 

overgenomen door de gemeente? 

Antwoord 3 

Volgens het advies van het MBR zijn er meer dan 110 AED’s aanwezig in de gemeente. Deze 

hebben allen verschillende beheerders, zijn op diverse tijden beschikbaar en de accu’s hebben 

allen een andere resterende levensduur. Het is voor ons arbeidsintensief om na te gaan hoeveel 

openbaar beschikbaar kunnen komen.  



Vraag 4 

Hoeveel hulpverleners zijn er nodig in Ridderkerk om te komen tot een effectief gebruik van de 

AED’s? 

Antwoord 4 

Volgens het advies van het MBR zijn er 460 burgerhulpverleners nodig. 

Vraag 5 

Een snelle zoektocht leert dat een training AED rond de 60 euro kost. Zijn dat ook de kosten waar 

u rekening mee heeft gehouden? En zo nee, waar is het voorstel voor de kosten van de trainingen 

dan op gebaseerd?  

Antwoord 5 

Een reanimatietraining kost inderdaad rond € 60. De reanimatietrainingen worden vaak ‘s-avonds 

georganiseerd. Hierbij komen 30% extra kosten bij.  

Hierbij onze inschatting van de kosten van de reanimatietrainingen en herhaling trainingen. 

Eenmalig 

Reanimatietrainingen door 4 lokale EHBO verenigingen: 4 x 4 keer per jaar x 12 (deelnemers) x € 

60 x 1.3 =  € 15.000,-- 

Structureel 

Herhaling reanimatietrainingen: 4 x 4 x 12 (deelnemers) x € 60 x 1.3  =  € 15.000,-- 

Vraag 6  

Kunt u de aanschaf van AED’s splitsen in kosten voor een AED en plaatsen van een AED? 

Antwoord 6 

 Aanschaf 25 AED’s: 25 x € 1.435,00 (per stuk) x =  € 35.875,-- 

 Aanschaf 25 buitenkasten: 25 x € 750,00 (per stuk) =  € 18.750,-- 

 Plaatsen 25 AED’s: 25 x € 175,00 (per stuk) =  € 4.375,-- 

Totale kosten zijn ongeveer € 60.000,--  


