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Bijlage(n) : 1. Overzicht AED’s 

Onderwerp : Reactie initiatiefvoorstel gestructureerde nazorg voor burgerhulpverleners  

   en onderhoud AED’s. 

 

 

Onderwerp  

Reactie initiatiefvoorstel gestructureerde nazorg burgerhulpverleners en onderhoud AED’s  

 

Kennisnemen van 

De reactie van het college op het initiatiefvoorstel van de fractie van Dorpsbelangen over nazorg 

burgerhulpverleners en onderhoud AED’s. 

 

Inleiding 

De fractie van Dorpsbelangen heeft een initiatiefvoorstel ingediend over: ‘Gestructureerde nazorg voor 

burgerhulpverleners en het onderhoud van AED’s binnen de gemeente West Betuwe.’  

Met dit initiatief wil de fractie van Dorpsbelangen twee punten bewerkstelligen:  

• Het opzetten van een werkgroep in de kernen met als doel een eenduidige structuur voor de 

inzet van (professionele) nazorg voor burgerhulpverleners na een reanimatie/AED-inzet. 

• Coördineren van het onderhoud van de door burgerinitiatief aangekochte AED’s binnen West 

Betuwe. 

In het initiatief staat beschreven dat de eerste aanschaf van een AED in de gemeente uit het 

Leefbaarheidsbudget wordt gefinancierd. De overige kosten, denk aan onderhoud, abonnement op 

HartslagNu, training van de burgerhulpverleners en nazorg na inzet van een AED, zijn niet geregeld.  

 

Eind 2021 zijn er in de gemeente West Betuwe 70 AED’s geplaatst en zijn er 883 burgerhulpverleners in 

de gemeente die kunnen worden opgeroepen (zie bijlage). 

De inzet van een burgerhulpverlener gaat in veel gevallen via een oproep van HartslagNu.  

 

Reactie op het initiatiefvoorstel 

Het initiatief van Dorpsbelangen vergt nader onderzoek en uitwerking. Wat betreft het opzetten van 

een werkgroep in de kernen met als doel een eenduidige structuur voor de inzet van (professionele) 

nazorg voor burgerhulpverleners na een reanimatie of AED inzet, is ons niet duidelijk wat de fractie 

precies voor ogen staat. Wij hebben hierbij de volgende vragen:  

• gaat het om een werkgroep van sleutelfiguren per kern? 

• gaat het om een ambtelijke werkgroep die voor de gehele gemeente een en ander in kaart 

brengt? 

• gaat het om een raadswerkgroep, omdat aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een 

werkgroep in te stellen?  
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We laten een en ander in kaart laten brengen, evenals de verwachte extra kosten voor communicatie 

en hulpverlening. 

Met betrekking tot het tweede voorstel, het coördineren van het onderhoud van AED’s aangeschaft 

door burgerinitiatieven, zijn extra kosten gemoeid. In het huidige beleid zijn de onderhoudskosten voor 

de initiatiefnemers. Als de gemeente dit moet gaan coördineren en uitvoeren, is dit een extra taak.  

Wellicht is er schaalvoordeel te halen, maar niettemin komen er structurele kosten ten laste van de 

gemeente. Daarnaast kan expertise en kennis ingehuurd worden, zodat de AED’s goed functioneren. 

Hiervoor kunnen we de kosten al redelijk inzichtelijk maken. Zie hiervoor het hoofdstuk financiën. 

Aangezien ieder slachtoffer er één te veel is, is het van belang dat het onderhoud van de AED’s in orde 

is.  

We zijn voornemens om de eventuele structurele kosten aan te geven in de tweede 

bestuursrapportage en een beleidsregel AED’s te maken. De raad wordt in het derde kwartaal 2022 

geïnformeerd met een informatienota.   

 

Kernboodschap 

Om met een goed onderbouwd voorstel te komen is onderzoek nodig. Denk aan hoe het onderhoud en 

de financiering hiervan van de AED’s in de verschillende kernen is geregeld, hoe de nazorg aan de burger 

hulpverleners plaatsvindt, welke scholing de burgerhulpverleners hebben gekregen.  

 

Consequenties 

Een aantal zaken rond de AED’s wordt nu door initiatiefnemers in de kernen geregeld. Door het 

voorstel van Dorpsbelangen uit te gaan voeren komt de verantwoordelijkheid grotendeels bij de 

gemeente te liggen.  

 

Financiën 

Voor beide voorstellen van Dorpsbelangen is er nu geen structureel budget.  

De kosten zijn afhankelijk van de volgende keuzes: 

• Algemene coördinatie AED (intern of extern) 

• Coördineren onderhoud 

• Coördineren nazorg  

De kosten voor de coördinatie en het onderhoud zullen jaarlijks tussen de 60.000 euro en 65.000 euro 

bedragen. Hiervoor is geen dekking in de huidige begroting.  

De kosten voor nazorg en eventueel bijbehorende communicatie moeten nog in beeld worden 

gebracht.  

 

Communicatie 

Bij de daadwerkelijke uitvoering van het initiatiefvoorstel zal afstemming plaatsvinden over de 

communicatie.  

 

Vervolg 

Het college laat een beleidsregel opstellen en de raad wordt in het derde kwartaal van 2022 met een 

informatienota geïnformeerd.  
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Bijlage(n) 

1. Overzicht AED’s 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  

 

 


