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Betreft: stand van zaken “AED's in Ridderkerk”

Geachte raadsleden,

Op 19 november 2020 heeft u het raadvoorstel “AED’s in Ridderkerk” vastgesteld. U heeft verzocht het
voorstel uit te voeren op basis van de nog aan te dragen 25 locaties door het Maatschappelijk
Burgerplatform Ridderkerk (het MBFR). Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken.

Inventarisatie 25 AED locaties

Na uw besluitvorming hebben wij op 30 november 2020 een gesprek gevoerd met het MBR over hoe
uitvoering te geven aan het voorstel. Het MBR heeft vervolgens een eerste inventarisatie gemaakt van 25
geschikte locaties. Wij hebben een overeenkomst opgesteld welke het MBR voor kan leggen aan de
pandeigenaren om hun toestemming te verkrijgen voor het (laten) bevestigen van een AED-kast aan/bij
de buitenkant van hun pand.

Het MBR heeft diverse gesprekken gevoerd met de eigenaren en/of gebruikers van de genoemde 25
AED locaties. Daar waar nodig zijn alternatieve locaties gezocht.

Zoals het er nu naar uit ziet heeft het MBR toestemming van alle eigenaren. Ook is per locatie alle
benodigde informatie aangeleverd voor het daadwerkelijk kunnen ophangen en gebruiken van de AED’s.
Belangrijke aandachtspunten zijn nog het ontbreken van een elektriciteitskabet op enkele locaties en het
verhuizen van scholen op termijn. Wij gaan daarom in overleg met het MBR bekijken welke locaties
realiseerbaar zijn en welke locaties een risico vormen qua kosten en/of praktische uitvoerbaarheid.

Het MBR heeft veel inzet gepleegd om dit alles in beeld te krijgen. Daar hebben wij grote waardering
voor

Aanbesteding
Voor de daadwerkelijke realisatie van de 25 AED’s moet een meervoudig onderhandse aanbesteding
worden doorlopen. Naar verwachting kan deze aanbesteding na de zomer worden gestart. In december
zullen de uitkomsten van de aanbesteding beschikbaar zijn.
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Met betrekking tot de aanbesteding, uitvoering en het beheer is het volgende van belang :

Inventarisatie werkzaamheden per locatie: om inzicht te krijgen in de werkzaamheden en de
bijbehorende kosten, is een checklist gemaakt' Het MBR heeft 25 pandeigenaren/ gebruikers
gevraagd deze checklist in te vullen en terug te sturen naar het MBR. Uit deze inventarisatie is
naar voren gekomen dat er nog extra voorzieningen moeten worden getroffen om locaties
geschikt te maken voor het ophangen van een AED.
Planvorming nieuwbouw: bij enkele locaties blijkt op termijn sprake te zijn van vervangende
nieuwbouw. Desalniettemin willen wij de locaties gebruiken.
Gezamenlijk beheer en coördinatie: de AED’s moeten worden aangemeld bij HartslagNu.
Bovendien moet de AED na elk gebruik opnieuw klaar worden gemaakt voor een volgend
gebruik. Er wordt bekeken hoe deze werkzaamheden het beste uitgevoerd kunnen worden en
welke kosten hieraan zijn verbonden. Dit wordt nagevraagd bij HartslagNu
Aannemers hebben het erg druk en hebben te maken met ondercapaciteit en een stijging van de
bouwkosten. Dit kan invloed hebben op de uitkomst van de aanbesteding.

Bovengenoemde punten gaan wij met het MBR bespreken om zo te bezien wat realistisch en haalbaar is
binnen het beschikbaar gestelde budget.

Inzet EHBO verenigingen
Onze lokale EHBO verenigingen gaan een belangrijke rol spelen in het opleiden en begeleiden van de
burgerhulpverleners. Met de EHBO verenigingen is gesproken over de mogelijkheden die zij zien voor de
scholing van de vrijwilligers en hoe zij ondersteuning kunnen bieden aan burgerhulpverleners. Om de
EHBO verenigingen te faciliteren in de werkzaamheden kunnen zij subsidie aanvragen. Inmiddels hebben
EHBO-vereniging Bolnes, EHBO-vereniging Ridderkerk en de EHBO-vereniging Rijsoord hun
subsidieaanvraag 2021 met terugwerkende kracht bij de gemeente ingediend. Deze subsidieaanvragen
worden toegekend. Over de subsidiemogelijkheden voor 2022 gaan wij in het vierde kwartaal het gesprek
aan met de vier lokale EHBO verenigingen.
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