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Geachte leden van de Welzijnsraad,
Op 18 november 2014 stuurde u ons college en de gemeenteraad een brief met een advies over de
het project Hart Veilig Wonen (AED's) in Berkelland.
Hierbij delen wij u mede dat de gemeenteraad van de gemeente Berkelland in haar vergadering van
17 november 2015 heeft besloten om vanaf 2016 structureel een bijdrage te verstrekken ten
behoeve van de alarmering en de nazorg door Connexxion.
Met dit besluit sluit zij aan bij het advies van de denktank, een werkgroep die is samengesteld uit
alle Berkellandse AED groepen. De denktank constateerde dat de groepen zelf in staat geacht
moeten worden om de keuringen, het onderhoud en de vervanging van de AED's en de kasten te
regelen en te bekostigen (al dan niet met de.inzet van sponsoren en fondsen). De vrijwilligers
betalen hun eigen opleiding. Het probleem zit hem in de versleuteling van de kosten van de
alarmering en de nazorg (uitgevoerd door Connexxion).
Om de continuïteit van het project te waarborgen heeft de gemeenteraad besloten vanaf 2016
structureel deze kosten in de gemeentebegroting mee te nemen. Het gaat dan voor 2016 om het
bedrag van € 7.500,00 voor de alarmering en € 4.500,00 voor de nazorg.
Wel heeft de gemeenteraad tevens als opdracht voor 2016 meegegeven om in regioverband met
Connexxion te bespreken hoe deze middelen ingezet worden. Er zal aan Connexxion gevraagd
worden om inzicht te geven in de financiële gegevens van de alarmcentrale waar de alarmering die
betrekking heeft op de inzet van AED's en vrijwilligers deel van uit maakt.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer F.J.M. Evers, telefoonnummer 0545-250 520.
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