Motie
Onderwerp motie:

Versneld invoeren dekkend AED netwerk (v2)

Vergaderdatum:

9 december 2020

Agendapunt (nr en naam):

1.1

Motie vreemd aan de orde van de dag

Status:
ingediend
Ondergenoemd€ raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Roept het college op:
Sneller uitvoering te geven aan het raadsvoorstel nr. 1600676, betreffende het plan van aanpak voor de realisatie van een dekkend
AED netwerk binnen onze gemeente.
En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting
Overwegende dat:
1. De raad in november 2016 unaniem een motie heeft aangenomen, die zag op een onderzoek naar de realisatie van een
dekkend AED netwerk;
2. De raad vervolgens begin 2019 opnieuw unaniem een motie heeft aangenomen, waarmee de wethouder werd opgeroepen
om i.s.m. inwoners(organisaties) en andere partners met een concreet plan te komen om ervoor te zorgen dat er in de
gemeente een dekkend en 24/7 beschikbaar AED netwerk ontstaat en in stand blijft, met voldoende buurthulpverleners die
deze kunnen bedienen;
3. De raad naar aanleiding daarvan raadsvoorstel 1600676 heeft aangenomen, dat ziet op de uitvoering van een plan van aanpak
voor de realisatie van een dekkend AED netwerk binnen onze gemeente met een incidenteel budget van 15K en een
structureel budget van 5K;
4. De gemeente op basis van dit plan van aanpak een faciliterende rol vervult, waarbij wordt ingezet op
communicatie/stimulerende maatregelen om het aanbod en/of de bereikbaarheid van AED’s te verbeteren en
burgerhulpverleners te werven, alsmede samenwerking aan te gaan met maatschappelijke organisaties zoals het Rode Kruis;
Voorts overwegende dat:
5. We moeten constateren dat er, ondanks de inspanningen van de wethouder, nog altijd geen dekkend AED netwerk (met
voldoende buurthulpverleners) is en het college nu in antwoord op vragen van de indieners van deze motie als streefdatum 11-2022 noemt;
6. Uit antwoorden op aanvullende vragen blijkt dat er nog geen uitvoering is gegeven aan communicatie/stimulerende
maatregelen, waarvoor een budget beschikbaar is gesteld van 10K, er slechts één van de elf gemeentelijke AED’s openbaar
beschikbaar is gemaakt (plan van aanpak zag op 11 buitenkasten) en er maar één bijdrage van 250 Euro is geleverd aan een
crowdfundingactie voor een buurt AED;
Voorts overwegende dat:
7. Een AED levens kan redden en we daarom niet te lang moeten wachten met de realisatie van een dekkend netwerk;
8. Er bij plaatsing van circa zeven extra AED’s op strategische plekken al sprake kan zijn van een adequate spreiding over de
gemeente;
9. BHV opleidingsinstituten inmiddels ook cursussen aanbieden die in combinatie met de beperkende COVID-19 maatregelen
kunnen plaats vinden, waardoor op dat vlak niet langer sprake van vertraging hoeft te zijn;
10. Van het college verwacht mag worden dat een dergelijk belangrijke en unaniem gedragen motie en in het verlengde daarvan
het eigen plan van aanpak voortvarend wordt uitgevoerd.
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