
 
Aangenomen, motie 3 is unaniem aangenomen 

 
MOTIE 3. 

AED’S OP ORDE 
 

De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 7 november 2019, gehoord 
hebbende de beraadslagingen over de Programmabegroting 2020: 
 
 
Constaterende dat: 

• Er in de afgelopen jaren in het kader van de subsidies Maatschappelijke Initiatieven meerdere 
aanvragen voor de aanschaf van automatische externe defibrilatoren (AED’s) zijn ingediend, 
maar deze aanvragen vanwege het toepasselijke subsidiebeleid en de toepasselijke 
subsidieregels helaas niet allemaal konden worden ingewilligd;  

• De EHBO-vereniging Vitalis uit Roosendaal met ingang van 30 juni 2018 heeft opgehouden te 
bestaan, waardoor met name voor de inzet van AED’s tijdens evenementen zwaarder wordt 
geleund op de EHBO-vereniging Heerle-Wouw, en waardoor de 6-minutenzone1 onder druk is 
komen te staan; 

• Enkele incidenten in Roosendaal hebben plaatsgevonden waarbij een in de openbare ruimte 
aanwezige AED nodig was, maar niet goed toegankelijk bleek te zijn; 

 
Overwegende dat: 

• Volgens BHV Nederland gemiddeld elke week 300 mensen in Nederland worden getroffen door 
een hartstilstand, waarbij slechts 10% van die mensen dit zonder hulp overleeft; 

• Het tijdig kunnen beschikken over een AED in het geval van een hartstilstand letterlijk 
levensreddend kan zijn; 

 
Van mening zijnde dat: 

• De nabijheid van een AED in de openbare ruimte volgens het principe van de 6-minutenzone en 
de aanwezigheid van AED’s tijdens evenementen te allen tijde goed gewaarborgd moet zijn in de  
gemeente Roosendaal; 

• De in de openbare ruimte aanwezige AED’s goed toegankelijk moeten zijn; 
 
Draagt het college op: 
1. Gemeentebreed te inventariseren op welke plekken en bij welke verenigingen en stichtingen op 

dit moment nog AED’s ontbreken om te kunnen voldoen aan het principe van de 6-minutenzone 
en aan de aanwezigheid van AED’s bij evenementen, in overleg met de Hartstichting, de 
Stichting AED en het Rode Kruis2; 

2. Gemeentebreed te inventariseren of de in de gemeente Roosendaal aanwezige AED’s voldoende 
toegankelijk zijn, in overleg met de Hartstichting, de Stichting AED en het Rode Kruis; 

3. Vóór de Kadernota 2021 een voorstel aan de raad te zenden voor de wijze waarop de gemeente 
kan faciliteren in een oplossing waar er AED’s ontbreken of onvoldoende toegankelijk zijn en 
daarin mee te nemen hoe de gemeente, de Hartstichting, de Stichting AED, het Rode Kruis en de 
EHBO-verenigingen elkaar kunnen versterken. 

 

                                                            
1 Het principe van de 6-minutenzone gaat ervan uit dat voor het goed kunnen reanimeren van slachtoffers 
vereist is dat vanaf elke willekeurige plek in de openbare ruimte binnen zes minuten een AED kan worden 
bereikt. 
2 Waarbij in het bijzonder wordt gedacht aan de EHBO-app van het Rode Kruis, waarop de in de openbare 
ruimte aanwezige AED’s te vinden zijn. 

Wezenbeek 



 
En gaat over tot de orde van de vergadering, 
 
Namens, 
 
CDA, Sebastiaan Hamans 
VLP, Gerard van Zalinge 
PvdA, Michael Yap 
Wezenbeek, Jac Wezenbeek 
D66, Harm Emmen 
GroenLinks, Naima El Azzouzi 
SP, Wendy Beens-van Zundert 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
Roosendaalse Lijst, Peter Raijmaekers 
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 
VVD, Sanneke Vermeulen 
 
 


