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Beste meneer Van den Brandt,
In antwoord op uw brief van 9 mei 2018 vindt u hieronder de beantwoording van
uw schriftelijk gestelde vragen over de AED-actie.
Vraag 1
Is de gemeente bekend met de actie die er op dit moment gaande is m.b.t. de
aanschaf van een AED+ophangkast+cijfercode en waaraan Philips ondersteuning
biedt?
Antwoord
De actie van www.buurtaed.nl waarbij de Hartstichting samenwerkt met Philips is
bekend.
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Vraag 2
Is de gemeente voornemens ondersteuning te bieden aan het streven om in de
gemeente een AED dekkend netwerk te realiseren?
Antwoord
Wij zijn al enige tijd bezig met het ‘Hartveilig’ maken van de gemeente. In de hele
gemeente zijn slechts negen AED’s 24/7 beschikbaar. We gaan de AED’s op de
gemeentelijke locaties buiten de gebouwen hangen zodat ze 24/7 beschikbaar zijn.
Ook werken we samen met het Rode Kruis om te kijken of er nog meer AED’s 24/7
toegankelijk gemaakt kunnen worden om daarmee een dekkend netwerk van
AED’s te krijgen die zijn aangemeld bij het alarmeringssysteem HartslagNu.nl.
Vraag 3
Is er al een bestedingsplan aanwezig voor het door de RAV Brabant MWN ter
beschikking gestelde budget van € 10.000,- met als doel om meer AED’s en meer
in reanimatie opgeleide inwoners in de gemeente te krijgen?

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34)
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Antwoord
Het budget van RAV Brabant Midden-West-Noord wordt, mede gelet op de kosten,
in eerste instantie ingezet op toegankelijkheid en niet op financiering van AED’s.
Overigens is dit budget hoe dan ook niet toereikend om het gestelde doel, de hele
gemeente ‘Hartveilig’, te bereiken.
Onze inzet op toegankelijkheid houdt in dat we, samen met het Rode Kruis, de
locaties van de AED’s per kern in beeld brengen en dan wordt er gekeken waar het
mogelijk is om de AED van binnen naar buiten te plaatsen zodat ze 24/7
beschikbaar zijn.
Vraag 4
Kan en wil de gemeente Heusden geheel of gedeeltelijke financiële ondersteuning
bieden aan buurtvereniging De Hoeven zodat zij binnen 28 dagen de door hun
aangevraagde en inmiddels door Philips goedgekeurde AED aanvraag kunnen
realiseren?
Antwoord
Een dergelijk verzoek past binnen de doelen van het sociaal domein. Inmiddels is
met betrokkene van de buurtvereniging De Hoeven hierover contact gaande.
Vraag 5
Kunnen ook andere initiatiefnemers uit de gemeente Heusden een beroep doen op
de gemeente voor een gedeeltelijke of volledige financiële ondersteuning voor de
aanschaf van een AED? (afhankelijk van het beschikbare budget?)
Antwoord
Zie antwoord vraag 4.
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