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Samenvatting
Naar aanleiding van het project “Brielle Hartveiliger” wat in november 2017 is gestart, zijn er
aanbevelingen gedaan om het project te versterken waaronder de aanpassing van de beleidsregels
AED. Van de huidige subsidieregeling AED wordt vrijwel geen gebruik meer gemaakt. Wel wordt soms
verzoek tot vervanging ingediend die met de huidige beleidsregels niet worden gehonoreerd.
De volgende aanpassingen worden voorgesteld:
- De tegemoetkoming in de kosten vindt plaats bij de eerste aanschaf en bij vervanging van de AED
met opgave van een plausibele reden om de AED te vervangen.
- Jaarlijks kunnen maximaal 5 AED’s worden gesubsidieerd met deze regeling.
- Het is verplicht de AED aan te melden bij het landelijk alarmeringssysteem voor
burgerhulpverleners en de AED dient gedurende de openingstijden van de maatschappelijke
instelling beschikbaar te zijn voor iedereen.
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Onderwerp:
Aanpassen beleidsregels AED per 1-1-2021

1.

Inleiding
Naar aanleiding van het project “Brielle Hartveiliger” wat in november 2017 is
gestart, heeft de gemeenteraad eind 2019 gevraagd naar de stand van zaken van
dit project. Hieropvolgend zijn er aanbevelingen gedaan om het project te
versterken waaronder de aanpassing van de beleidsregels AED. Van de huidige
subsidieregeling waarbij eenmalig 50% van de aanschaf van een AED voor een
maatschappelijke instelling zonder winstoogmerk tot een maximum van €1.000
wordt vergoed, wordt vrijwel geen gebruik meer gemaakt. Wel worden soms
verzoeken tot vervanging ingediend die met de huidige beleidsregels niet kunnen
worden gehonoreerd.
De volgende aanpassingen van de beleidsregels AED worden voorgesteld:
- De tegemoetkoming in de kosten vindt plaats bij de eerste aanschaf en bij
vervanging van de AED met opgave van een plausibele reden om de AED te
vervangen.
- Jaarlijks kunnen maximaal 5 AED’s worden gesubsidieerd met deze regeling.
- Het is verplicht de AED aan te melden bij het landelijk alarmeringssysteem voor
burgerhulpverleners en de AED dient gedurende de openingstijden van de
maatschappelijke instelling beschikbaar te zijn voor iedereen.

2.

Beoogd effect
Het vergroten en borgen van de kans op hulp van burgerhulpverleners bij een
reanimatie in de gemeente Brielle.

3.

Argumenten
Om de kans op een geslaagde reanimatie te verhogen en tevens
een bijdrage te leveren aan een effectieve acute zorgketen in de gemeente Brielle.

4.

Draagvlak en risico’s
Er wordt gerekend op een toename van het aantal AED’s in de gemeente Brielle en
het aantal burgerhulpverleners. Dit wordt in overleg met de EHBO-vereniging
gemonitord.

5.

Aanpak / uitvoering
In overleg met de afdeling communicatie zullen de aangepaste beleidsregels extern
worden gecommuniceerd.

6.

Participatie
N.v.t.

7.

Communicatie
Zie punt 5.
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8.

Kosten, baten en dekking
Op 7 juli 2020 heeft de Raad positief geadviseerd het beschikbare budget van
€4.608 voor het project Brielle Hartveiliger op Programma 1 Bestuur & Organisatie
over te hevelen naar Programma 4 Leven en op te hogen naar incidenteel €10.000
Dit mede vanwege het ontbreken van het subsidieplafond van €5.000 voor de in
2008 vastgestelde subsidieregeling AED.
Na 1 jaar dient er een evaluatie plaats te vinden.

Bijlage(n):



Aangepaste Beleidsregels AED

bijlagen meezenden
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