Drunen, 9 mei 2018

Aan het College van de gemeente Heusden
Via email griffie

Vragen o.g.v. artikel 43 RvO over AED-actie

Geacht college,
Ik ben vandaag benaderd door een inwoonster van de Hoevense buurt in Haarsteeg.
Zij is de afgelopen weken bezig geweest met een actie die door Philips ondersteund wordt en
waarmee, tegen een gereduceerd tarief, een AED + ophang-kast en cijfercode kan worden
aangeschaft.
De totale kosten daarvan zijn ongeveer € 2.600,=. Philips draagt daar ongeveer € 1.050,= aan bij.
Het overige geld moet binnen 28 dagen middels acties en sponsoring bijeen worden gebracht. Pas als
het hele bedrag binnen de termijn bij elkaar is gebracht wordt de AED aanvraag gehonoreerd. De
initiatiefneemster is daarvoor vandaag o.a. ook naar het gemeentehuis geweest en werd daar, naar
eigen zeggen, van het kastje naar de muur gestuurd. Niemand wist raad met haar vraag en ze zou in
de loop van volgende week wel worden terug gebeld. Initiatiefneemster is ook op de hoogte van het
budget van € 10.000,= wat de RAV Brabant MWN aan alle aangesloten gemeenten in haar
werkgebied heeft geschonken ter besteding aan een verdere ontwikkeling van een AED-proof
gemeente. Gezondheidswinst kan namelijk het beste worden bereikt door in een gemeentelijk
dekkend AED netwerk te realiseren en in voldoende in reanimatie opgeleide inwoners te voorzien!
De kern Haarsteeg is zeker nog NIET AED dekkend. Het initiatief vanuit buurtvereniging de Hoeven in
Haarsteeg is dan ook zeer prijzenswaardig en nuttig te noemen. Een goed kleinschalig
burgerinitiatief!
Daarom de volgende vragen:



Is de gemeente bekend met de actie die er op dit moment gaande is m.b.t. de aanschaf van
een AED + ophang-kast + cijfercode en waaraan Philips ondersteuning biedt?
Is de gemeente voornemens ondersteuning te bieden aan het streven om in de gemeente
Heusden een AED dekkend netwerk te realiseren?

Secretariaat: Citadel 15, 5151 XZ Drunen
0416- 377094

Internet:
e-mail:

www.gemeentebelangenheusden.nl
info@gemeentebelangenheusden.nl







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?
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?
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?)

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
Caspar van den Brandt,
Fractievoorzitter Gemeentebelangen Heusden.

