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AED-beleidsplan

Behandeling in commissie
Niet van toepassing.
Kennisnemen van:
Het AED-beleidsplan dat is opgesteld met de drie Hartsav(f)e stichtingen en twee afgevaardigden
namens de wijk- en dorpsraden en vanaf 2021 van kracht is.
Aanleiding
Bij de vaststelling van het Gezondheidsbeleid ‘Samen Gezond in Meierijstad 2018 – 2021’ heeft
het college bij monde van de portefeuillehouder toegezegd zich extra in te spannen om een
dekkend netwerk van AED’s te realiseren dat voldoet aan de 6-minutennorm. Dat heeft in 2019
geresulteerd in het opzetten van een AED-werkgroep, met daarin de drie Hartsav(f)e stichtingen,
twee afgevaardigden van alle wijk- en dorpsraden en een medewerker van de gemeente. Die
samenwerking en het belang van een AED-dekkend netwerk wordt nu kracht bijgezet door
voorliggend AED-beleidsplan.
Om de Hartsav(f)e stichtingen te ondersteunen in hun werkzaamheden, heeft u op 5 november
2020 bij de vaststelling van de gemeentelijke begroting 2021 een extra structurele subsidie
toegekend voor de drie Hartsav(f)e stichtingen die onze gemeente rijk is. Tevens heeft wethouder
Compagne op 15 oktober 2020 u het volgende toegezegd (toezegging GC1): ‘het college zorgt
voor dekking van AED’s in het buitengebied. Een plan van aanpak zal in de vorm van een
raadsinformatiebrief met de raad gedeeld worden’.
Via voorliggende raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over het AED-beleidsplan, waarmee
de wethouder voldoet aan deze toezegging.
Kernboodschap
AED’s zijn essentieel voor het redden van levens
Er zijn ongeveer 8.000 reanimaties per jaar in Nederland. In meer dan 75% van de gevallen start
een omstander met reanimeren voordat de ambulance er is. In meer dan 50% van alle
reanimaties sluit een omstander een AED aan vóór aankomst van de ambulance. Ongeveer 23%

van de slachtoffers die zijn gereanimeerd, overleeft het. Uit deze cijfers blijkt dat AED’s van
essentieel belang zijn, om levens te redden.
Een volledig AED-dekkend netwerk vergroot de kans op overleving bij hartstilstand
Er is sprake van een AED-dekkend netwerk als binnen de kernen binnen 500 meter een AED
hangt; dat geldt ook voor de bedrijventerreinen. Voor het buitengebied moet er binnen 1.250
meter een AED hangen. Hoe vollediger het AED-dekkend netwerk, hoe groter de kans dat een
AED tijdig op de benodigde plek is. Voldoende AED’s hebben, is dus niet voldoende. Ze moeten
ook op de juiste plek hangen. Het is aan de Hartsav(f)e stichtingen om ervoor te zorgen dat het
AED-dekkend netwerk zo volledig mogelijk is. Daarbij biedt de volgende gemeentelijke AEDplattegrond inzicht, waarbij je in één oogopslag kunt zien waar AED’s hangen:
https://meierijstad.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c6441fa430cf4f1c89351db
9603fb460
In het AED-beleidsplan is opgenomen op welke manier de Hartsav(f)e stichtingen gaan werken
aan het realiseren en in stand houden van een AED-dekkend netwerk
Het beleidsplan geeft onder meer inzicht in het aantal AED’s dat nodig is om te komen tot een
AED-dekkend netwerk. Tevens geeft het beleidsplan informatie over een zevental acties die de
Hartsav(f)e stichtingen gaan ondernemen om het AED-dekkend netwerk binnen twee jaar te
realiseren. De Hartsav(f)e stichtingen zijn ook het aanspreekpunt voor de gemeente. Daarbij is
samenwerking en het maken van afspraken met de wijk- en dorpsraden en het Platform
Ondernemend Meierijstad (POM) van essentieel belang. De hoogte van de subsidie is gebaseerd
op:
 het aantal benodigde AED’s om het AED-dekkend netwerk te realiseren;
 de kosten van één AED per jaar;
 ondersteuning in de kosten van trainingen voor burgerhulpverlening.
Door het vaststellen van het AED-beleidsplan laat het college zien zich hard te maken voor een
AED-dekkend netwerk, in zowel binnen de kernen als het buitengebied.
Met het vastgestelde beleidsplan onderstreept het college het belang van AED’s, van de
Hartsav(f)e stichtingen en de samenwerkende partijen. Onze gemeente is drie Hartsav(f)e
stichtingen en meerdere AED-werkgroepen van de wijk- en dorpsraden rijk, die een enorme
vrijwillige inzet plegen. Dat wordt zeer gewaardeerd.
Met het subsidiëren van de Hartsav(f)e stichtingen zijn de kosten (grotendeels) gedekt
 Wat de totale kosten zijn voor het realiseren en in stand houden van het AED-dekkend
netwerk zijn onderzocht door een trainee in samenwerking met de drie Hartsav(f)e
stichtingen: € 44.000,-. Echter, met het realiseren van een AED-dekkend netwerk is het
plaatje nog niet compleet. Want zonder burgerhulpverleners heeft een AED-dekkend
netwerk weinig toegevoegde waarde. Daarom worden de drie Hartsav(f)e stichtingen
ondersteund in de kosten van trainingen voor burgerhulpverleners met een bedrag van
€ 2.000,-.
 Omdat uit voornoemd onderzoek blijkt dat de huidige (2020) structurele subsidie niet
toereikend is om de kosten te dekken, heeft u op 5 november 2020 tijdens de
behandeling van de gemeentelijke begroting 2021 een extra structurele subsidie
toegezegd voor het realiseren van een AED-dekkend netwerk binnen de kernen.
 Gedurende het proces is gebleken dat het AED-dekkend netwerk voor het buitengebied
ook essentieel is. Voor het AED-dekkend maken van het buitengebied, is een totaal
bedrag van € 22.000,- nodig. Voor de periode tot en met 2022 wordt dit bedrag
beschikbaar gesteld. Deze termijn is bewust gekozen, want aan het einde van die periode
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wordt geëvalueerd wat de stand van zaken is van het AED-dekkend netwerk en de
manier en hoogte van de subsidiebedragen.
Het POM financiert de overige kosten van gemiddeld € 4.000 per jaar, die niet door
subsidies worden gedekt.

Met de dekking van deze kosten is het bereiken van de ambitie, ‘de Hartsav(f)e stichtingen
hebben binnen twee jaar een AED-dekkend netwerk gerealiseerd’, een realistische ambitie.
Communicatie
 Via een persbericht wordt de inwoner geïnformeerd.
 Ook worden het POM en de wijk- en dorpsraden, als belangrijke partners van de
Hartsav(f)e stichtingen, geïnformeerd over het vastgestelde AED-beleidsplan.
 Tevens zorgen de Hartsav(f)e stichtingen er zelf voor dat alle AED-eigenaren worden
geïnformeerd over het AED-beleidsplan.
Participatie
 Het AED-beleidsplan is zorgvuldig afgestemd met betrokken partijen, waaronder de drie
Hartsav(f)e stichtingen, twee afgevaardigden van de wijk- en dorpsraden en de
buurtadviseurs. Samen met de werkgroep AED’s is afgestemd wat de ambitie,
doelstellingen en subsidievoorwaarden zijn voor de komende jaren.
 Belangrijk daarbij is ook dat sinds 2019 de samenwerking met de AED-werkgroep (verder)
is geoptimaliseerd. Dat biedt vertrouwen voor de toekomst.
Duurzaamheid
Alle drie de Hartsav(f)e stichtingen hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Enkele
voorbeelden waar dat uit blijkt:
 De AED’s hebben (buiten)kasten waardoor ze zowel in de zomer als in de winter minder
energie gaan verbruiken;
 Daar waar zich dit voordoet en toelaat worden AED’s hergebruikt, totdat de technische
levensduur is verlopen;
 De oudere AED’s zijn zo veel mogelijk vervangen door duurzamere AED’s met Wifi,
waarmee op afstand een controle plaats kan vinden.
Financiën
De totale jaarlijkse kosten voor de drie Hartsav(f)e stichtingen bedragen € 46.000. Hiervan wordt
€ 4.000 bijgedragen door Platform Ondernemend Meierijstad (POM).
Het totale bedrag aan gemeentelijke subsidies (€ 42.000) valt uiteen in een structurele en
incidentele subsidie voor de drie Hartsav(f)e stichtingen:
AED-stichting
Structurele subsidie
Incidentele subsidie
vanaf 2021
t/m 2022
Veghel Hartsave
€ 15.400
€ 5.464
Hartsafe Rooi
€ 8.354
€ 2.964
Schijndel Hartsave
€ 7.246
€ 2.572
Totaal
€ 31.000
€ 11.000
Structurele subsidie
Door de vaststelling van de gemeentelijke begroting 2021 door de gemeenteraad, is de structurele
subsidie vanaf 2021 voor de Hartsav(f)e stichtingen met € 19.000 verhoogd. Vanaf 2021 is het
subsidiebedrag € 31.000 dat wordt verdeeld over de drie Hartsav(f)e stichtingen op basis van het
aantal benodigde AED’s in hun werkgebied.
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Incidentele subsidie
Naast een structurele subsidie, ontvangen de Hartsav(f)e stichtingen ook een incidenteel bedrag
voor de periode tot en met 2022, in totaal € 22.000,-. Na twee jaar vindt een evaluatie plaats en
wordt met de AED-werkgroep nagegaan wat de stand van zaken van het AED-dekkend netwerk
is.
Planning
Vanaf 2021 is het AED-beleidsplan van kracht.
Bijlage(n)
1. AED-beleidsplan

Ter inzage documenten
-

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
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