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Motie vreemd

Vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: Reanimatie/AED
De Raad van de gemeente West Maas en Waal in vergadering bijeen op 27 januari 2022
Overwegende dat,
In 2020 en 2021 er bijna geen cursussen reanimatie en AED hebben plaatsgevonden vanwege
corona;
Er circa 300 reanimaties per week in Nederland plaatsvinden;
Ruim 70% van de reanimaties bij de mensen thuis plaatsvinden;
De planning van AED rivierenland is in het 1e kwartaal 2022, 27 AED’s in beheer of eigendom
hebben die 24/7 beschikbaar zijn en geregistreerd staan in HartslagNU;
Constaterend dat,
Overleving van een reanimatie staat of valt bij het juist uitvoeren van reanimatie door omstanders
(dit die kunnen) totdat AED of hulpdiensten arriveren;
Er voldoende AED’s 24/7 beschikbaar zijn in West Maas en Waal en het noodzakelijk is om de
focus te leggen op opleiden en trainen van vrijwilligers;
Er in 2022 in de begroting een bedrag staat vanuit veiligheid/openbare orde van €3.296,00 voor
onderhoud van het toegenomen aantal AED’s en extra kosten onderdelen AED’s. Hierdoor blijft er
geen budget over voor opleiding/training;
Dat wij trots mogen zijn op de vele vrijwilligers die zich inzetten voor de medemens.
De raad,
Gehoord hebbende de beraadslaging, verzoekt het college:
Komende jaren (2022, 2Ö23'en 2ö£4) €5.000,00 extra vrij te maken uit de algemene middelen en
dit in te zetten voor opleidingen/trainingen reanimatie/AED aan vrijwiligers. De
opleidingen/trainingen gegeven worden via Stichting AED Rivierenland;
Kenbaar maakt en oproept om vrijwilligers met certificaat reanimatie/AED aan te melden bij
HartslagNU, zodat meer levens gered kunnen worden.
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en gaat over tot de orde van de dag.
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