
 

 

 

Bezuinigingsoptie 3 

 

  Memo 

   

   
Onderwerp voorstel 

Afstoten AED-taak + Tilassistentie ambulance 
  

Voorstel heeft betrekking op (sector / afdeling) 

Brandweer en Ambulancezorg 

 

Beschrijving van het voorstel 

Ruim tien jaar geleden zijn een aantal posten gestart met het uitvoeren van reanimaties, als aanvulling 
op de ambulancezorg, omdat de brandweer eerder ter plaatse kon zijn. Ook nu is dat nog zo, op 
sommige locaties wel 2 tot 5 minuten. Inmiddels voeren 26 brandweerposten de AED-taak uit. De 
wettelijke taak ligt echter bij de ambulancezorg; de brandweer is daar een aanvulling op. 
De brandweer in Gelderland-Zuid wordt naast de AED-taak op verzoek van de ambulance regelmatig 
gealarmeerd voor tilassistentie en afhijsen met het redvoertuig. Dit geldt voor alle posten. Voor 
afhijsen op hoogte is geen alternatief. 
 
Voorstel is om de AED-taak van de brandweer en de tilassistentie te stoppen. 
 

Gevolgen voor taakuitvoering 

De brandweer zal niet meer uitrukken voor de AED-taak, waardoor de taak weer primair bij de 
ambulance ligt. Op basis van de Wet Ambulancezorgvoorzieningen zijn reanimaties een wettelijke 
taak die belegd is bij de ambulancezorg. Wel wordt in meerdere gemeenten de burgerhulpverlening in 
het kader van de AED ingezet. 
De brandweer verzorgt geen tilassistentie meer. Bij tilassistentie zal een extra ambulance 
gealarmeerd moeten worden waardoor deze niet beschikbaar is voor andere (spoedeisende) 
meldingen.  
 
Wat zijn de maatschappelijke effecten / waar richt de bestuurlijke afweging zich op 

▪ Juist de eerste minuten zijn bij de inzet van een AED van levensbelang. Met het stoppen van deze 

taak van de brandweer vervalt dus een mogelijkheid om te voorzien in een zo spoedig mogelijke 

inzet. Aan de andere kant ligt de wettelijke taak bij de ambulance, daarnaast wordt ook meer en 

meer voorzien in AED-inzetten door burgerhulpverlening. 

▪ Bij de brandweervrijwilligers wordt dit gevoeld als een belangrijke taak, waarbij zij veel waarde 

toevoegen voor de gemeenschap. 

 

  



Financieel effect  

 

 
 

 

2022 2023 2024 2025

Personeelskosten 61.000      61.000      61.000      61.000      

Inhuur derden -            -            -            -            

Materiële lasten 15.000      15.000      15.000      15.000      

Kapitaallasten 15.000      15.000      15.000      15.000      

Totaal 91.000    91.000    91.000    91.000    


