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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
AED's in de gemeente Ridderkerk

College van burgemeester 
en wethouders 
13 oktober 2020

Zaaknummer
190416
 

Portefeuillehouder
L.J Franzen

Commissie Samen leven 
11 november 2020

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
m.hasanzadeh@bar-organisatie.nl
 

Gemeenteraad 
19 november 2020
 

Geadviseerd besluit
1. Kennis te nemen van het advies over ‘AED’s in buitenkasten’ van het Maatschappelijk 
Burgerplatform Ridderkerk.

2. In 2021 een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 70.000 voor de aanschaf, plaatsing en 
gebruik van 25 AED’s en bewegwijzering en dit af te schrijven in 10 jaar.

3. Structureel € 30.000,- beschikbaar te stellen voor coördinatie en beheer, een 
onderhoudsabonnement en voor scholing van vrijwilligers en ondersteuning van burgerhulpverleners 
voor het gebruik van de 25 AED’s.

4. De financiële consequenties te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2021.
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Raadsvoorstel
Inleiding
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 28 september 2018 heeft het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk (hierna: MBR) een 
advies op eigen initiatief over AED's en AED-dekking in Ridderkerk uitgebracht. Hierin staat dat door 
middel van het plaatsen van 25 AED’s en buitenkasten in de openbare ruimte een dekkend netwerk 
kan worden gerealiseerd.

Op 7 november 2019 heeft u de motie 2019-40 ‘AED’s in Ridderkerk’ aangenomen. In de motie 
verzocht u om 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 geïnventariseerd zal worden waar AED's hangen en dit 
bekendmaken in de Blauwkai. Daarnaast is toegezegd dat er een blijvend actueel overzicht op de 
gemeentelijke website wordt geplaatst. Beide toezeggingen, met ID 2085, zijn afgedaan. Uit de 
informatie zoals geplaatst op de gemeentelijke website blijkt dat er tot en met 6 oktober 2020 circa 95 
AED’s bij de gemeente aangemeld zijn (zie bijlage). 

De afdoeningsbrief ‘motie AED’s in de gemeente Ridderkerk’ van 20 maart 2020 (bijlage) is besproken 
in de vergadering van de commissie Samen Leven van 4 juni 2020. De motie 2019-40 en de 
toezeggingen met ID 2085 zijn afgedaan. De commissie Samen Leven heeft de motie als afgedaan 
beschouwd en verzocht om een raadsvoorstel. Met dit voorstel wordt hierin voorzien. 

Beoogd effect
Een volledig AED-dekkend netwerk binnen de gemeente Ridderkerk.

Relatie met beleidskaders
Collegeprogramma 2018-2022.

Argumenten
1.1 Het MBR is bereid een bijdrage te leveren aan een dekkend AED-netwerk.

Op 5 oktober 2020 ontvingen wij een advies op eigen initiatief van het MBR over ‘AED’s in 
buitenkasten’ (bijlage). Hierin staat dat het MBR graag een bijdrage wil leveren aan de plaatsing van 
de eerder door hen geadviseerde 25 AED's die 24 uur per dag bereikbaar zijn, geplaatst in verwarmde 
metalen buitenkasten. Daartoe zal het MBR 25 locaties voorstellen en het gesprek voeren met de 
eigenaren van deze locaties.

2.1 Het uitrollen van AED’s brengt een investering met zich mee.

Dit zijn de kosten voor de aanschaf en plaatsing van 25 AED’s, de bewegwijzering en het inrichten van 
het netwerk. De verwachte economische levensduur is 10 jaar.

3.1 Coördinatie, beheer, onderhoud, scholing van vrijwilligers en ondersteuning van 
burgerhulpverleners brengt kosten met zich mee.  

Burgerhulpverleners (vrijwilligers) moeten worden geschoold in het gebruik van de AED’s. EHBO-
verenigingen zijn deskundige partners voor het trainen van burgerhulpverleners. Wij verwachten dat 
door geld beschikbaar te stellen aan EHBO-verenigingen dat die EHBO-verenigingen 
burgerhulpverleners zullen opleiden. De vier lokale EHBO-verenigingen (te weten: EHBO vereniging 
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Bolnes, EHBO-vereniging Ridderkerk, EHBO Vereniging Slikkerveer en EHBO Vereniging Rijsoord) 
kunnen door de gemeente 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 van EHBO of reanimatiecursus worden (gedeeltelijk) vergoed door de meeste 
zorgverzekeraars. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet de inwoner een 
aanvullende verzekering afsluiten.

Daarnaast moeten de werkzaamheden aan het netwerk worden gecoördineerd en beheerd. Ook het 
reguliere onderhoud valt hieronder.

Overleg gevoerd met
MBR.

Kanttekeningen
1.1 Geen wettelijke taak van gemeenten

Volgens de Wet Publieke Gezondheid heeft de gemeente géén wettelijke verantwoordelijkheid als het 
gaat om de inzet van AED’s. Zowel het realiseren van een dekkend voorzieningenniveau van AED’s, 
alsook het ondersteunen van de inzet van AED’s, behoort niet tot de wettelijke taak van een 
gemeente. Gemeentelijk beleid rond AED’s wordt gezien als een aanvullende dienst van gemeenten 
aan haar inwoners.

1.2  Reguliere hulpdiensten zijn veelal binnen 6 minuten aanwezig

Los van de aanschaf van 25 AED’s is er nog geen garantie voor een tijdige en succesvolle 
(burger)hulpverlening. Echter, uit contacten met de hulpdiensten (brandweer, ambulancedienst en 
politie) blijkt dat zij veelal in staat zijn om binnen 6 minuten ter plekke te zijn bij een hartfalen.

1.3 Particuliere AED’s aanwezig binnen de gemeente 

Met het uitvoeren van dit voorstel wordt alleen ingezet op 25 nieuwe AED’s. Onderhoud en coördinatie 
van de particuliere AED’s is en blijft een verantwoordelijkheid van de desbetreffende eigenaren. 

Uit de informatie zoals geplaatst op de gemeentelijke website blijkt dat er tot en met 6 oktober 2020 
circa 95 AED’s bij ons aangemeld zijn. Deze hebben allen verschillende beheerders, zijn op diverse 
tijden beschikbaar en de accu’s hebben allen een andere resterende levensduur. 

Uitvoering/vervolgstappen
Na uw besluitvorming wordt het voorstel uitgevoerd op basis van de nog aan te dragen 25 locaties 
door het MBR.

Evaluatie/monitoring
N.v.t.

Financiën
De aanschaf van de AED’s en de bewegwijzering betreffen investeringen. Deze worden in een termijn 
van 10 jaar afgeschreven. De gemiddelde kapitaallast van een investering van € 70.000 en rente van 
1,3% bedraagt circa € 7.500 per jaar. 

De kosten zijn als volgt geraamd.

Investeringskrediet

€ 59.000           voor aanschaf en plaatsen van 25 AED’s in de buitenkasten
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€   5.000           voor plaatsen van de bewegwijzeringen

€   6.000           voor onvoorzien

€ 70.000           totaal investeringskrediet

Structurele kosten

€  2.500           voor onderhoud van de AED’s

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

€ 15.000          voor scholing vrijwilligers / reanimatietrainingen

€ 30.000           totaal structurele kosten (excl. kapitaallasten)

€   7.500           gemiddelde kapitaallasten 

€ 37.500           Totale structurele lasten

In de begroting 2021 zijn geen kosten opgenomen met betrekking tot AED’s. Er zijn dus geen 
middelen begroot om deze uitgaven te bekostigen. De financiële consequenties zullen worden 

verwerkt in de 1e Tussenrapportage 2021.

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Na uw besluitvorming wordt het MBR geïnformeerd. 

Daarnaast wordt via de Blauwkai de mogelijkheid tot het volgen van cursussen bij de EHBO 
verenigingen onder de aandacht van onze inwoners gebracht.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Advies over AEDs in buitenkasten van het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk van 05-10-

2020..pdf  
2. Overzicht van de bij de gemeente aangemelde AEDs 06-10-2020.pdf  
3. Afdoeningsbrief motie AEDs in de gemeente Ridderkerk van 20-03-2020.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
19 november 2020

Zaaknummer:
190416

Onderwerp:
AED's in de gemeente Ridderkerk

Commissie samen leven
11 november 2020

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 13 oktober 2020,

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van het advies over ‘AED’s in buitenkasten’ van het Maatschappelijk 
Burgerplatform Ridderkerk.

2. In 2021 een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 70.000 voor de aanschaf, plaatsing en 
gebruik van 25 AED’s en bewegwijzering en dit af te schrijven in 10 jaar.

3. Structureel € 30.000,- beschikbaar te stellen voor coördinatie en beheer, een 
onderhoudsabonnement en voor scholing van vrijwilligers en ondersteuning van burgerhulpverleners 
voor het gebruik van de 25 AED’s.

4. De financiële consequenties te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2021.


