BELEIDSREGEL AED's
Toelichting
Op 9 september 2008 is de subsidieregeling defibrillatoren (AED's) vastgesteld door het college. Op
7 juli 2020 heeft de raad besloten de beleidsregel AED aan te passen en uit te breiden met ingang
van 1 januari 2021.

Begripsbepaling
AED: Automatische Externe Defibrillator.
Doelstelling
Het creëren van mogelijkheden om snel te kunnen reanimeren en de kans op hulp van
burgerhulpverleners in de gemeente Brielle te vergroten en te borgen.

Doelgroep
Maatschappelijke instellingen zonder winstoogmerk in de gemeente Brielle die een AED willen
aanschaffen of vervangen.

Nadere regels
- Het moet gaat om een locatie in de gemeente Brielle waar veel mensen komen en waar nog geen
AED aanwezig is, ook niet in de onmiddellijke omgeving.
- De tegemoetkoming in de kosten vindt plaats bij de eerste aanschaf en bij vervanging van de
AED. Een opgave van plausibele reden van vervanging is hierbij verplicht. Hierbij geldt de
regeling dat er maximaal 5 AED’s per jaar worden gesubsidieerd.
- De AED moet aangemeld worden bij het landelijk alarmeringssysteem voor burgerhulpverleners.
- De AED dient beschikbaar te zijn voor iedereen gedurende de openingstijden van de
maatschappelijke instelling.
- De aanvragende instelling heeft de verantwoordelijkheid voor plaatsing, onderhoud en gebruik en
voor het trainen en getraind houden van voldoende personeel.

Subsidievorm
Investeringssubsidie

Subsidieplafond
Het subsidieplafond is vastgesteld op € 5.000,-. Het beschikbare budget wordt verdeeld in volgorde
van ontvangst van de aanvraag.
Vanaf het moment dat het aantal aanvragen het subsidieplafond overschrijdt, worden nieuwe
aanvragen op een wachtlijst geplaatst.

Subsidieverlening
Binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag, krijgt aanvrager bericht of deze voor
subsidie in aanmerking komt, of dat deze op een wachtlijst is geplaatst.
De aanvragers die op een wachtlijst zijn geplaatst, ontvangen bericht zodra zij voor subsidie in
aanmerking komen, dan wel zodra het budget volledig is benut.
De wachtlijst vervalt indien de regeling wordt ingetrokken.
De vergoeding bedraagt 50% van de kosten van de aanschaf van een AED, tot maximaal
€ 1.000 vergoeding per locatie.
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Het subsidiebedrag wordt binnen acht weken na de beschikking tot subsidievaststelling betaald aan
de aanvrager.

Subsidievaststelling
Het college stelt de subsidie vast na overlegging van de factuur voor de geleverde AED.

Relatie accommodatiezaken
Geen
Subsidiegrondslag
Algemene Wet bestuursrecht
Algemene Subsidieverordening Brielle 2011
Advies college d.d. 9-9-2008/wijziging advies college 18-8 -2020
Jaarlijks door de raad vastgesteld subsidieplafond
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