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Onderwerp Plaatsing en onderhoud AED's
Datum 12 november 2019
Ingediend door Lokaal Liberaal, BPV
Naar aanleiding van Behandeling gemeentebegroting 2020
Programma 2.1.6 Sociaal Domein

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 november 2019,

kennis genomen hebbend van:
4 De Programma begroting 2020;
4 Programma 2.1.6 Sociaal Domein;
4 De beantwoordingsbrief van het college d.d. 2 juli 2019 op de Art.42-vragen van 

Lokaal liberaal inzake AED's in Veldhoven;

overwegende dat:
4 het zeer van belang is om aandacht te hebben voor de inwoners van Veldhoven en 

hun gezondheid;
4 De gemeente Veldhoven daartoe ongeveer 10 jaar geleden subsidie voor de aanschaf 

van defibrillatoren, AED's, heeft verstrekt aan Veldhovense maatschappelijke 
organisaties met een externe uitstraling;

4 Door gebruik te maken van deze AED's reeds vele levens zijn gered ingeval van 
acute hartstilstand;

4 Zowel landelijk als regionaal gepleit wordt voor een ruimer plaatsingsbeleid van deze 
apparatuur om daarmee nog meer levens te kunnen redden;

4 Hiervoor reeds meerdere gemeenten, onder andere Eersel, budget beschikbaar 
hebben gesteld;

4 De Veldhovense AED's inmiddels op basis van hun leeftijd toe zijn aan onderhoud 
en/of vervanging om niet functioneren in geval van nood te voorkomen;

4 We als gemeente met een relatief klein budget ervoor zorg kunnen dragen dat we 
gemeentebreed over goed functionerende AED's te beschikken om ingeval van nood 
bij hartstilstand levens te redden;

4 Uit de beantwoordingsbrief van 2 juli echter valt op te maken dat het college deze 
investering niet wil doen in AED's, maar het initiatief voor plaatsing en onderhoud 
van de AED's bij de wijken wil laten;

4 Het college wel voor bijna 20.000 euro investeert in het ploegen en inzaaien met 
bloemzaad van 8 hectare grond ten behoeve van het in standhouden van 
weidevogels;

4 Het college daarmee in de ogen van Lokaal Liberaal een verkeerd signaal afgeeft
4 Lokaal Liberaal liever ziet dat de gemeente investeert om eerdergenoemde AED's 

gemeentebreed te vervangen;

verzoekt het college:
4—Verzoekt het college de regie te gaan voeren op de dekkingsgraag van AED's binnen

de gemeente Veldhoven de in Veldhoven reeds aanwezige en voor iedereen 
toegankelijke en te gebruiken AED's te laten testen op hun inzetbaarheid;

4—het gebruik hiervan te garanderen en indien benodigd de betreffende apparatuur op
kosten van de gemeente Veldhoven te vervangen;

en gaat over tot de orde van de dag.
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Stemming 26 stemmen - (VERWORPEN)

Voor 9 stemmen (Senioren Veldhoven, VSA, BPV, Lokaal Liberaal )

Tegen 17 stemmen ( VVD, GBV, CDA, PvdA, D66)


