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Aan de leden van de raad van gemeente Roosendaal 

 
 

 
 
 
contactpersoon : E. Oostvogels Roosendaal : 06-10-2020 

telefoonnummer : 14 0165 ons zaaknummer :  

onderwerp : Uitwerking motie AED’s op orde uw kenmerk :  

  bijlage(n) : - 

 
Geachte raadsleden, 

 
Op 7 november 2019 heeft uw raad de motie ‘AED’s op orde’ aangenomen. Hierin draagt uw raad het 
college op om te komen met een voorstel hoe de gemeente kan faciliteren in een 6-minuten-zone met 
voldoende toegankelijke AED’s. In deze brief informeer ik u over de uitvoering van de motie.  
 
Hoeveel toegankelijke AED’s zijn er in Roosendaal? 
AED Stichting Wouw is regiopartner van HartslagNu en heeft inzicht in het aantal bij HartslagNu 
aangemelde AED’s en hun locatie. Op basis van dit inzicht heeft AED Stichting Wouw gekeken hoeveel 
AED’s per gebied (exclusief buitengebieden) reeds aangemeld zijn (54 AED’s) en een inschatting gemaakt 
hoeveel er minstens extra nodig zijn (ruim 80 AED’s). Met name in Centrum, Kalsdonk, Westrand, 
Langdonk, Kortendijk, Burgerhout en de industriegebieden zijn extra AED’s nodig om een 6-minuten-zone 
te realiseren.  
Waarschijnlijk zijn er bij bedrijven, verenigingen en/of particulieren nog veel AED’s, die niet staan 
geregistreerd en/of niet toegankelijk zijn. Om een totaalbeeld van het tekort te krijgen, moet gestimuleerd 
worden dat inwoners en organisaties hun AED aanmelden bij HartslagNu en de AED naar buiten plaatsen. 
Hiermee wordt namelijk geborgd dat deze AED’s toegankelijk zijn, eigenaren krijgen meldingen ten aanzien 
van onderhoud en dat er continu inzicht is in de actuele stand van AED’s. 
 
Aanwezigheid AED’s bij evenementen 
De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) adviseert de gemeente over medische 
voorzieningen en hygiënemaatregelen bij publieksevenementen. Bij evenementen met weinig of geen 
gezondheidsrisico’s hanteert de GHOR standaardvoorwaarden.  
In een standaardadvies wordt de aanwezigheid van een EHBO-post en AED niet verplicht gesteld, maar 
dient de organisator van het evenement zelfstandig de inschatting te maken of bij het evenement de 
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aanwezigheid van EHBO c.q. een EHBO-post gewenst is (de aanwezigheid van een EHBO-trommel is wel bij 
alle evenementen verplicht).  
Is er echter sprake van een evenement met een verhoogd risico dan is een maatwerkadvies wenselijk c.q. 
noodzakelijk (denk bijvoorbeeld aan de Halve Marathon, Draai van de Kaai, etc.) en kan de aanwezigheid 
van een EHBO-post en AED verplicht worden gesteld.  
 
 
De EHBO-verenigingen in Roosendaal geven aan dat ze onder druk staan bij het leveren van EHBO-ers voor 
evenementen. Het is lastig voldoende vrijwilligers te vinden. Deze verenigingen hebben we in contact 
gebracht met Stichting Social Klus, die hen hierbij kan ondersteunen.  
 
Wat is een 6-minuten-zone en hoe kunnen we dat in Roosendaal realiseren? 
In een 6-minuten-zone bieden mensen binnen 6 minuten de juiste hulp bij een hartstilstand. Hiermee 
wordt de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroot.  
Voor een goed werkende 6-minutenzone zijn nodig: een actief oproepsysteem, veel burgerhulpverleners en 
voldoende (toegankelijke) AED’s. 
 
Actief oproepsysteem 
HartslagNu is het actieve oproepsysteem voor reanimatie in Nederland. Belt iemand 112 met het 
vermoeden van een hartstilstand, dan roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners op in de buurt 
van het slachtoffer. Zij krijgen opdracht om te gaan reanimeren of de dichtstbijzijnde AED te halen. De 112-
alarmcentrale werkt alleen met de gegevens uit HartslagNu. De AED’s, die hierbij zijn aangemeld, moeten 
op een openbare plek hangen en bij voorkeur 24/7 toegankelijk zijn.  
 
Voldoende burgerhulpverleners en toegankelijke AED’s 
In een actief oproepsysteem is voorzien. In voldoende AED’s (aangesloten bij HartslagNu) en 
burgerhulpverleners nog niet. Hoe kunnen we dat stimuleren? 
1. Door middel van een communicatiecampagne, waarbij burgers en organisaties worden opgeroepen 

hun AED toegankelijk te maken, zich aan te melden bij HartslagNu, zich als burgerhulpverlener aan te 
melden en te wijzen op de subsidiemogelijkheden voor de aanschaf van een AED.  

2. Een structurele subsidieregeling te maken voor: 
a. Een bijdrage in de aanschaf of vervanging van een AED 

b. En/of een bijdrage voor de aanschaf van een buitenkast 

Aanvullend kan (onder bepaalde voorwaarden) subsidie verkregen worden voor een bijdrage in het 
onderhoud en voor het volgen van een reanimatiecursus.  
 
Voor de subsidie gelden in ieder geval de voorwaarden dat: 

a. De AED en de reanimatie-hulpverleners zijn aangemeld bij HartslagNu  
b. De AED wordt geplaatst op een openbaar toegankelijke plek die bij voorkeur 24/7 bereikbaar is 
 
De subsidieregeling gaat uit van cofinanciering. De gemeente heeft geen wettelijke taak in het realiseren 
van een 6-minutenzone, maar stimuleert op deze manier kansrijke initiatieven van bewoners en 
organisaties. 
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Programmabegroting 2021 
Het benodigde budget voor de uitvoering van de motie wordt meegenomen in de Aanbiedingsnota bij de 
Programmabegroting 2021 (€ 26.000 voor 2021 en € 21.000 voor 2022 en verder).  
Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 
1. Eenmalig € 5.000 voor de communicatiecampagne en 
2. Structureel € 21.000 voor de subsidieregeling.  
 
Tot slot 
Voor de uitwerking van dit voorstel is er contact geweest met AED Stichting Wouw, Hartstichting, 
HartslagNu, Rode Kruis en de EHBO-verenigingen. Het Rode Kruis en de EHBO-verenigingen kunnen 
cursussen reanimatie en AED verzorgen in Roosendaal. Inwoners en organisaties kunnen advies voor de 
aanschaf van hun AED inwinnen bij AED Stichting Wouw en deze kan ook de aanschaf verzorgen.  
 

In het Raadhuis op de Markt 1 in Roosendaal hangt een AED-apparaat. Dit apparaat bleek van buitenaf niet 
altijd goed toegankelijk te zijn. Daarom hangt er sinds enkele maanden een AED aan de buitenkant van de 
fietsenstalling aan de Markt 29. Sindsdien is de AED in het Raadhuis niet meer van buitenaf toegankelijk. De 
omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaar Koenraad 
Wethouder Volksgezondheid 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


