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Betreft: stand van zaken plaatsing van 25 AED’s, buitenkasten en bewegwijzeringen

Geachte raadsleden ,

Op 19 november 2020 heeft u besloten tot plaatsing van 25 AED’s, buitenkasten en bewegwijzering in de
gemeente Ridderkerk. U heeft verzocht de opdracht uit te voeren op basis van 25 aan te dragen locaties
door het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk (hierna: het MBFR)

Met deze brief informeren wij u over de uitkomst van de meervoudig onderhandse aanbesteding
“Leveren, plaatsen en onderhouden 25 AED’s in de gemeente Ridderkerk” (hierna: aanbesteding AED’s),
de lijst van 25 locaties en het vervolg.

25 AED Locaties
Het MBR heeft een inventarisatie gemaakt van 25 geschikte locaties. In samenwerking met het MBR is
de lijst van 25 geschikte AED locaties definitief gemaakt op 8 oktober 2021 (zie bijlage).

Uitkomst van de aanbesteding AED’s
Voor de daadwerkelijke realisatie van 25 AED's moest een meervoudig onderhandse aanbesteding
worden doorlopen. Op woensdag 13 oktober 2021 is de aanbesteding AED’s gepubliceerd. Wij hebben
vijf partijen uitgenodigd voor de aanbesteding. Wij hebben een inschrijving ontvangen van AED Solutions
B. V. Op basis van de ingekomen stukken en het verificatiegesprek is de opdracht definitief gegund aan
AED Solutions B.V.

We hebben een overeenkomst met AED Solutions BV getekend voor de coördinatie, beheer en het
onderhoud van de 25 AED's en de buitenkasten voor een initiële looptijd van 10 jaar. Wij hebben AED
Solutions B.V. verzocht om de opdracht uiterlijk in het 1e kwartaal van 2022 uit te voeren en af te ronden.

Financiën

Uw gemeenteraad heeft een investeringskrediet van € 70.000,- beschikbaar gesteld in de
Programmabegroting 2021 voor de aanschaf, de plaatsing en het gebruik van de 25 AED’s en de
bewegwijzering. De uitvoering van de opdracht past binnen dit beschikbaar gestelde budget. Bij de
Jaarrekening 2021 zullen wij voorstellen om het budget door te schuiven naar de Programmabegroting
2022, Via de I' tussenrapportage 2022 wordt dit verwerkt.
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Vervolg
Wanneer de 25 AED’s operationeel zijn voor gebruik,yorqt een artikel in De Blauwkai gepubliceerd

Hoogachtend

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerkl
de secretaris, / de bu rgemeestel

Mw. A. Atte%

Bijlage:
25 AED locaties gemeente Ridderkerk

J. Klaucke


