Amendement
Agendapunt 5, kaderbrief 2021
De gemeenteraad van Meierijstad in vergadering bijeen op 2 Juli 2020,

Heel Meierijstad “Hart Save “
Constaterende dat:










Gemiddeld iedere week 300 Nederlanders een hartinfarct krijgen;
Maatschappelijke initiatieven, Hartsave organisaties en andere (EHBO) verenigingen en
werkgroepen actief bezig zijn om AED’s in de publieke ruimte, 24/7 beschikbaar te krijgen;
We in de hele gemeente Meierijstad willen komen tot een effectief dekkend AED netwerk.
“Hartsave”wil zeggen: binnen de bebouwde kom afstanden tussen 2 openbare AED’s van 500
meter en buiten de bebouwde kom afstanden van 1500 meter aanhouden; de zogenaamde 6minuten zone“
Het AED netwerk echter nog meerdere witte vlekken kent;
Er voldoende AED’s aanwezig zijn binnen de bebouwde kom, maar helaas nog niet op de ideale
plekken hangen;
Er buiten bebouwde kom onvoldoende AED’s beschikbaar zijn;
Er 150 openbare AED’s nodig zijn voor heel Meierijstad;
Dat de kosten per AED momenteel 285 euro per jaar zijn;

Overwegende dat:







Een goed stabiel en functionerend netwerk van AED’s levensreddend kan zijn voor alle inwoners
van Meierijstad;
Er geen verschil in overlevingskansen mag zijn voor bewoners binnen en buiten de bebouwde
kom;
De gemeente via de wet publieke gezondheid verantwoordelijk is voor
“gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of
specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van
ziekten”. Een taak waarbinnen AED’s een invulling kunnen zijn;
De gemeente Meierijstad in staat moet zijn om een dekkend netwerk te realiseren over haar
gehele grondgebied en het noodzakelijke AED- bestand duurzaam te onderhouden;
Gebleken is dat het niet realiseerbaar om tot een compleet dekkend netwerk te komen in heel
Meierijstad via particuliere en zakelijke initiatieven;

Is van mening dat:
er een compleet dekkend netwerk structureel in de gemeente Meierijstad gerealiseerd moet
worden voor de komende 10 jaren; qua verdeling, vervanging en onderhoud;
Besluit:
in het ontwerpbesluit een beslispunt 3 op te nemen, luidende:
Aan de uitgangspunten, bedoeld in beslispunt 2, toe te voegen:
‘Voor de realisatie van een compleet dekkend netwerk van AED’s in Meierijstad voor de
komende 10 jaren de benodigde financiële middelen te halen uit het innovatiebudget WMO;
indien dit niet mogelijk is de kosten te dekken uit de algemene middelen of uit andere
budgetten, door het college te bepalen.’
De indieners,
Fractie van LOKAAL Meierijstad

