
Gemeenteraad Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke en/of technische aard 

 

Beantwoording is openbaar/niet openbaar  
 

Naam en fractie: Jelmer Kruyt, GDP 

Datum indiening: 29 oktober 2020 

Datum antwoord: 3 november 2020 

Onderwerp: AED netwerk 

 
Inleiding 
Naar aanleiding van de begrotingsraad, meer specifiek onze motie over een dekkend AED netwerk, hebben wij de volgende 
aanvullende vragen. Wij hopen dat die op (zeer) korte termijn beantwoord kunnen worden, zodat wij kunnen bepalen wat we 
met de motie doen.  
 
Vraag 1 
Hoeveel heeft de gemeente inmiddels uitgegeven aan campagne kosten (begroot 10K incidenteel en 5K structureel) en wat is 
daarvan gedaan? 
 
Antwoord 
De oorspronkelijk geplande campagne, waar fysieke activiteiten aan verbonden waren (zoals bijvoorbeeld activiteiten ter 
gelegenheid van de landelijke Reanimatiedag op 6 juni — die niet doorging –  en cursussen voor burgerhulpverleners in 
Gooise Meren), heeft helaas geen doorgang kunnen vinden door de beperkingen van de coronamaatregelen. Ook was het de 
bedoeling een promotiefilmpje te maken, maar vanwege de coronabeperkingen bleek ook dat niet haalbaar. In november 
gaan vrijwilligers van het Rode Kruis langs bij locaties waar AED’s hangen die nog niet zijn aangemeld bij de Hartstichting met 
het verzoek deze alsnog aan te melden bij de Hartstichting. Dit is nodig om een beter beeld te krijgen van de dekkendheid van 
het AED-netwerk, waardoor burgerhulpverleners ook van deze AED’s gebruik kunnen maken 
 
Tot nu toe zijn vooral ambtelijke uren gemaakt.  De intensieve samenwerking met het Rode Kruis om de campagne aan te 
passen en te starten met vrijwilligers van het Rode Kruis is, buiten de bestede ambtelijke uren, tot nu toe kosteloos.  
 
 
Vraag 2 
Hoeveel heeft de gemeente inmiddels bijgedragen aan de aanschaf van losse AED’s (op de website staat dat er een maximale 
bijdrage van 250 Euro per AED is) 
 
Antwoord 
Op dit moment heeft de gemeente voor 250 euro bijgedragen aan één AED. Daarnaast hebben enkele buurtverenigingen een 
AED kunnen aanschaffen zonder gemeentelijke bijdrage. Er lopen momenteel geen crowdfundacties van inwoners voor de 
aanschaf van een AED.  
 
 
Vraag 3 
Zijn inmiddels alle gemeentelijke AED’s 24/7 beschikbaar gemaakt, door deze te voorzien van buitenkasten en openbaar 
toegankelijk te maken? En zijn er ook nieuwe AED’s bij gekomen? 
 
Antwoord 
Er is één nieuwe gemeentelijke AED naar buiten geplaatst. Deze hangt bij het gemeentehuis. Verder is onderzocht waar het 
netwerk niet dekkend is om gericht AED’s naar buiten te kunnen plaatsen, daar waar het nodig is. Naar aanleiding hiervan 
wordt inmiddels op twee gemeentelijke locaties onderzocht of de AED naar buiten geplaatst kan worden (1 in Muiden en 1 in 
Muiderberg). Bij de overige tien gemeentelijke AED’s is het in verband met de dekkendheid van het netwerk niet nodig om 
kosten te maken voor het naar buiten plaatsen van de AED’s. 
 
 
Vraag 3 
Hoeveel AED’s hangen er thans op gemeente gebouwen?  
 
Antwoord 
Er zijn nu 12 AED’s aanwezig in gemeentelijke gebouwen , daarnaast zijn er 2 AED’s  aanwezig in de auto’s van de BOA’s.   
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Vraag 4 
Is het de bedoeling dat Prorail en NS een AED op de stations Naarden-Bussum en Bussum-Zuid gaan plaatsen?  
 
Antwoord 
Wij zijn niet op de hoogte van eventuele voornemens van Prorail / NS als het gaat om de plaatsing van AED’s op de stations. 
We hebben hiernaar geïnformeerd en zijn in afwachting van een antwoord. U wordt hierover nader geïnformeerd.  
 
 
Vraag 5 
Heeft het college in de begroting rekening gehouden met de structurele lasten voor AED’s (diefstal risico 1,4K; HartslagNu 
3,5K) 
 
Antwoord 
In de begroting is rekening gehouden met genoemde structurele lasten.  
 
Vraag 6 
Hoeveel inwoners(groepen) hebben zich nadat het raadsvoorstel is aangenomen bij de gemeente gemeld?  
 
Antwoord 
Er hebben zich diverse inwoners(groepen) gemeld voor de plaatsing van een AED. Het overgrote deel van deze 
inwoners(groepen) heeft enkel gebruik gemaakt van onze kennis en informatie. Zij hebben voor de aanschaf en plaatsing van 
de AED geen gemeentelijke bijdrage nodig gehad.   
 
 
 


