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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De stand van zaken rondom de realisatie van een dekkend AED netwerk en dekkend netwerk
van burgerhulpverleners.
Inleiding
De gemeenteraad heeft op 1 oktober 2019 besloten te investeren in een dekkend netwerk van
AED’s en burgerhulpverleners. Afgelopen jaar heeft een inventarisatie plaatsgevonden, zijn
offertes opgevraagd en is samenwerking met de Veiligheidsregio gestart. Nu is het zaak om de
financiële dekking volledig te borgen en tot uitvoering te komen. Het college heeft op 2 februari
ingestemd met het plan om te komen tot een dekkend netwerk in samenwerking met de
Veiligheidsregio en Stanglobal.
Kernboodschap
1. Eind 2021 is er een dekkend netwerk AED’s en een dekkend netwerk van
burgerhulpverleners.
Om te zorgen voor een goed dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners zijn een aantal
zaken noodzakelijk. Te weten; voldoende AED’s en burgerhulpverleners, aansluiten bij
HartslagNU en beschikbaarheid van voldoende financiële middelen. Ook is het noodzakelijk om
beleidskaders op te stellen voor aanschaf, vervanging en onderhoudt van het AED netwerk voor
de komende jaren.
De gemeente en de veiligheidsregio gaan samenwerken om een dekkend netwerk van AED’s te
realiseren. De Veiligheidsregio onderschrijft, net als de gemeente het belang van een dekkend
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netwerk. De Veiligheidsregio kan de gemeente ondersteunen qua kennis en inzet van mensen.
De komende periode wordt eerst ingezet om het huidige AED netwerk te versterken. Hiervoor
worden bedrijven en organisaties benaderd om hun AED’s en hulpverleners beschikbaar te
stellen. Dit bespaart kosten en levert maatschappelijke betrokkenheid op. Daarna worden er
nieuwe AED’s aangeschaft waar nodig
Daarnaast start een wervingscampagne voor het werven van burgerhulpverleners. Met als doel
eind 2021 400 beschikbare burgerhulpverleners.
Op advies van het ministerie wordt HartslagNU gefinancierd. Hartslag nu heeft verschillende
taken. Zij zorgen voor digitale ondersteuning van het AED netwerk, leveren nazorg en zijn
ontmoetingsplatvorm voor burgerhulpverleners. Maar ook zorgen zij voor de communicatie voor
binding en behoud van burgerhulpverleners. Ze vervullen dan ook een cruciale rol binnen het
netwerk.
Beleidskaders met afspraken over aanschaf, vervanging en onderhoud van de AED’s worden
opgesteld. Op deze manier worden afspraken voor de komende jaren vastgelegd en kan er op
eenduidige wijze uitvoering aangegeven worden. Verbinding met de gemeente Langedijk wordt
hierin gezocht.
2. Dekking van alle noodzakelijke financiële middelen na akkoord van de secundaire begroting
Een deel van de kosten is opgenomen in de primaire begroting. In de primaire begroting is een
bedrag van 30.200 euro opgenomen voor uitvoering van het project, ambtelijke inzet,
onderhoud/reparatie van de huidige AED’s en nazorg en support van HartslagNU voor 2021. Met
deze financiële middelen wordt een deel van de uitbreiding van het AED netwerk gerealiseerd.
Daarnaast wordt gezorgd voor een dekkend netwerk van burgerhulpverleners.
Voor het aanschaffen van extra AED’s om een dekkend netwerk te krijgen en het borgen van de
structurele is nog dekking nodig vanuit de secundaire begroting.
In de secundaire begroting is opgenomen:
- een investering voor aanschaf en verdere vervanging van de AED’s. Middels deze investering
wordt een volledig dekkend netwerk van AED’s gerealiseerd.
- Een structureel bedrag voor de komende jaren van 22.432 voor vervanging en reparatie van
AED’s, kosten voor HartslagNU en ambtelijke inzet.
Consequenties
Middels een dekkend netwerk wordt de overlevingskans na een hartstilstand vergroot als er
binnen 6 minuten een AED kan worden ingezet.
De financiële borging in de primaire en secundaire begroting is noodzakelijk om dit doel te
kunnen behalen. Wanneer de extra investeringslast en de structurele kosten niet worden gedekt
met de secundaire begroting dan kan het raadsbesluit niet volledig uitgevoerd worden.
Communicatie
In de media komt begin februari een publicatie over de realisatie van een dekkend netwerk van
AED’s en burgerhulpverleners.
Vervolg
In januari 2021 is gestart met de uitrol van het project. Eerst worden bedrijven benadert om hun
AED’s beschikbaar te stellen (Q1 2021) en daarna wordt gestart met het werven van
burgerhulpverleners (Q2 2021). Na akkoord van de secundaire begroting kunnen nieuwe AED’s
aangeschaft worden en afspraken gemaakt worden over vervanging, onderhoud en reparatie
voor de komende jaren.
De raad wordt na een half jaar via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van
zaken.
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