
 
  
Voor VVD De Ronde Venen heeft veiligheid voor inwoners en hulpverlening aan diegene die in nood 
zijn prioriteit 1! Beschikbaarheid van voldoende AED’s en inzetbare (burger)hulpverleners zorgen 
voor een grotere kans op overleving bij hartfalen. Na het aannemen van de ”Motie AED’s”, die wij in 
2018 hebben ingediend, is de raad in maart en december 2019 door middel van informatienota’s 
geïnformeerd over de aanpak rondom AED’s en burgerhulpverlening. Hierna is er geen informatie 
meer ontvangen. 
 
Wij hebben de volgende vragen:   

• Wat regelt de overeenkomst tussen de RAVU en de gemeente (2013) en wat regelt de 
overeenkomst tussen de stichting AED en de gemeente (2014)? 

o Wat zijn de uitkomsten van de evaluaties van beide overeenkomsten die u 
aangekondigd heeft in de informatienota van december 2019? Kunt u ons deze 
evaluaties verstrekken? 

o Hebben de evaluaties gezorgd voor een aanpassing van de overeenkomsten en/of 
het maken van andere afspraken? 

 

• Wat is de status van stichting AED De Ronde Venen? 
o Verleent de gemeente momenteel (nog steeds) subsidie aan AED De Ronde Venen en 

zo ja voor welk bedrag en met welke voorwaarden? 
o Is er nog sprake van een actieve stichting die aan de doelstelling en verwachting van 

het college voldoet (het laatste nieuwsbericht op hun website dateert van 2019, het 
laatste bericht op facebook is eveneens van 2019)? 

 

• Is het beheer en het onderhoud van de AED kasten en AED’s, die door de gemeente zijn 
aangeschaft/ waar een financiële bijdrage of subsidie voor gegeven is, (nog steeds) geregeld? 

o Zo ja; om hoeveel AED’s gaat het en op welke locaties?  
o Zo ja; op weke wijze is het beheer geregeld en met welk toezicht? 
o Zo nee, waarom niet? 

 

• Hoe verloopt de verbinding tussen stichting AED en Stichting Hartslagnu die zorgt voor de 
database van gegevens over beschikbare AED’s en inzetbare  burger hulpverleners? 

 

• Hoeveel openbaar toegankelijke AED`s zijn er op dit moment in zijn totaliteit in De Ronde 
Venen?  (U verwijst voor het aantal en de locaties AED’s naar de site van stichting AED De 
Ronde Venen, die site is sinds 2019 niet meer bijgewerkt en komt ook niet overeen met de 
gegevens van hartslagnu.nl). 
 

• Op de site van de hartstichting staan nog “witte(rode) 
vlekken”. Zijn er actief acties gaande om dit op te lossen en 
te zorgen voor een dekkend aantal? 

 

• Hoeveel mensen zijn er per dorp aangemeld als AED-
burgerhulpverlener? Worden zij jaarlijks getraind? Worden 
er nog opleidingen aangeboden?  
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