
Aan de gemeenteraad van Ridderkerk 
p/a griffie 

  

 
 
 

 
 
 
Uw brief van:  Ons kenmerk: 146971 
Uw kenmerk:  Contact: Moein Hasanzadeh 
Bijlage(n): 1 Doorkiesnummer: 010-503 0517 
  E-mailadres: m.hasanzadeh@bar-organisatie.nl 
  Datum: 20 maart 2020 
    
Betreft: motie 2019-40 inzake AED’s in Ridderkerk 
 
 
Geachte raadsleden, 
 

 

 

In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat “wij streven naar volledige dekking met AED’s in 

Ridderkerk, zodat wordt voldaan aan de norm van zes minuten. Wij brengen bijvoorbeeld via informatie 

aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties www.hartslagnu.nl (voorheen 

www.hartveiligwonen.nl) onder de aandacht, zodat alle AED’s in beeld worden gebracht”. 

 

Op 7 november 2019 heeft u de motie 2019-40 ‘AED’s in Ridderkerk’ aangenomen. In de motie verzoekt 

u ons te onderzoeken wat de kosten zijn om 25 AED’s in de openbare ruimte te plaatsen en te 

onderhouden alsmede in te zetten op coördinatie van AED’s, hun locatie en de toegankelijkheid en hierin 

belemmeringen weg te nemen. In de begrotingsraad van 7 november 2019 is – naast de aangenomen 

motie – door de portefeuillehouder toegezegd dat wij zullen inventariseren waar AED's hangen en dit 

bekendmaken in de Blauwkai. Daarnaast is toegezegd dat wij een blijvend actueel overzicht op de 

gemeentelijke website plaatsen. Beide toezeggingen, met ID 2085, zijn afgedaan. Uit de informatie zoals 

geplaatst op de gemeentelijke website blijkt dat er op dit moment circa 90 AED’s bij ons aangemeld zijn 

(zie bijlage).  

 

Met deze brief stellen wij u op de hoogte van ons onderzoek naar aanleiding van de motie.  

 
Aanschaf van AED’s in buitenkasten 

Op 28 september 2018 heeft het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk (hierna: MBR) een 

ongevraagd advies uitgebracht over AED’s en AED-dekking in Ridderkerk. De strekking van het advies 

was onder andere om door middel van het plaatsen van 25 AED’s in buitenkasten een dekkend netwerk 

te realiseren. De kosten voor het plaatsen van 25 AED’s in buitenkasten is geraamd op € 65.000. De 

batterij en elektrode van een AED hebben een beperkte levensduur. Na een bepaalde periode dienen 

deze vervangen te worden. Om de werking van een AED te kunnen garanderen dient de buitenkast 

verwarmd te worden. 

 

In het genoemde bedrag is geen budget opgenomen voor ambtelijke inzet voor het bepalen van de 

locaties die nodig zijn voor een dekkend netwerk voor AED’s en overleg met de eigenaren van panden of 



  
  

 
 
 
  

  

 
 

gronden om toestemming te verkrijgen een buitenkast aan hun pand of in hun tuin te mogen ophangen. 

De buitenkasten dienen verwarmd te worden. De kosten hiervan zijn eveneens niet meegenomen in het 

eerder beschreven bedrag.  

 
Bewegwijzering 

Om AED’s van een afstand goed zichtbaar te maken kan gebruik gemaakt worden van bewegwijzering. 

In geval van nood helpt goede bewegwijzering hulpverleners, die minder bekend zijn in een bepaalde 

buurt, bij het vinden van de dichtstbijzijnde AED in een buitenkast. De kosten van bewegwijzering zijn 

afhankelijk van de uiteindelijke locatie van een AED en zijn daarom geraamd op circa € 5.000. 

 
Coördinatie en onderhoud 

Het coördineren en beheren van een netwerk van 25 AED’s kan worden uitbesteed aan een externe 

partij. De jaarlijkse kosten zijn geraamd op € 12.500. De kosten voor een onderhoudsabonnement van 25 

AED’s bedraagt € 2.500 per jaar. 

 
Reanimatie-trainingen 

De gemeente subsidieert Facet om welzijnstaken uit te voeren. Eén van de taken die Facet voor ons 

verzorgt is Het Vrijwilligerssteunpunt. Dit maakt het mogelijk dat zowel interne als externe vrijwilligers een 

cursus levensreddend handelen en AED kunnen volgen.  

Het MBR heeft in zijn advies ook opgeroepen actief burgerhulpverleners te zoeken, op te leiden en de 

jaarlijkse opfriscursus te (doen) verzorgen. EHBO-verenigingen zijn deskundige partners voor het trainen 

van burgerhulpverleners.  

De vier lokale EHBO-verenigingen kunnen door de gemeente (incidenteel) financieel ondersteund 

worden om de beginnerstrainingen te geven en tevens financieel ondersteund worden om de 

herhalingstrainingen te geven. De training van burgerhulpverleners wordt hierdoor laagdrempeliger en 

krijgt ook eenmalig extra aandacht om het aantal burgerhulpverleners te vergroten. De kosten voor de 

beginnerstrainingen zijn begroot op € 15.000 en de herhalingstrainingen op € 15.000. 

 
AED’s in gemeentelijke panden 

In diverse (gemeentelijke) panden, zoals het gemeentehuis, zwembad en diverse sportaccommodaties, 

zijn (binnen) AED’s aanwezig. 

 
Samenvatting kosten  

De kosten zijn als volgt geraamd. 

 

Eenmalig 

- € 65.000 voor aanschaf en plaatsen van 25 AED’s in de buitenkasten 

- €   5.000 voor plaatsen van de bewegwijzeringen 

- € 15.000 voor reanimatietrainingen  

 

Structureel   

- €   2.500 voor onderhoud van de AED’s  

- € 12.500 voor de coördinatie en het beheer van een netwerk van 25 AED’s  

- € 15.000 voor reanimatietrainingen 

 



 

  

 
 
 
  

 
 

Pagina 3 van 3 

 

Doel commissiebehandeling 

In de Programmabegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 zijn geen middelen beschikbaar voor de 

bovenstaande kosten. Aan de hand van het collegeprogramma, de resultaten van ons onderzoek en de 

informatie over de bij ons bekende AED’s zouden wij graag met uw commissie Samen leven in overleg 

willen gaan. 

 

Wij beschouwen uw motie en de toezeggingen met ID 2085 als afgedaan. 

 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

Dhr. H.W.J. Klaucke Mw. A. Attema 

 

 

 
 

Bijlage 

- Overzicht AED’s 


