MOTIE VAN DE RAADSLEDEN PETRA VAN NES-DE MAN (BURGER OP 1), PASCAL
SLAA (PARTIJ 18PLUS) EN JEROEN RIJSDIJK (PvdA) INZAKE AED’s IN RIDDERKERK
Voorgesteld: 7 november 2019
Nr. 2019 - 40
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester
en wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2020;

overwegende dat:
a. een Automatische Externe Defibrillator (AED) een draagbaar apparaat is dat het
hartritme weer kan herstellen;
b. in het collegeprogramma is opgenomen, dat het college streeft naar volledige dekking
met AED’s in Ridderkerk;
c. AED’s in Ridderkerk niet overal toegankelijk zijn;
d. het de norm is dat een AED binnen 6 minuten beschikbaar moet zijn, wil de kans op een
positieve effect maximaal zijn:
e. het Maatschappelijk Burger Platform (MBR) een advies heeft uitgebracht over AED’s in
Ridderkerk;
f. het college niet alle aanbevelingen van het MBR overneemt;

is van mening dat:
1. snelle en vrije toegang tot een AED in het belang is van al onze inwoners;
2. om de toegankelijkheid en werking van de AED’s te kunnen garanderen de gemeente
meer dan alleen een faciliterende rol moet vervullen;
3. de gemeente het advies van het MBR moet volgen en zelf 25 AED’s in de openbare
ruimte moet plaatsen, of bestaande AED’s permanent toegankelijk te maken;

verzoekt het college:
1. na te gaan wat de kosten zijn om 25 AED’s in de openbare ruimte te plaatsen en te
onderhouden;
2. in te zetten op coördinatie van de AED’s, hun locatie en de toegankelijkheid en hierin
belemmeringen weg te nemen en te stimuleren om mensen te bekwamen in het gebruik;
3. vóór het einde 1ste kwartaal 2020 de raad hierover te informeren.
en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden,

Petra van Nes-de Man, Burger Op 1

Aangenomen

Pascal Slaa, Partij 18PLUS

Jeroen Rijsdijk, PvdA

Verworpen

Voor 27: GL, CDA, Bo1, EvR, CU, LR, P18P, SGP, D66, PvdA
Tegen 2: VVD
Afgedaan in de commissie Samen leven op 4 juni 2020 n.a.v. raadsinformatiebrief afdoening motie
AED’s in Ridderkerk van 20 maart 2020
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