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Voorstel nummer 19-102 agendapunt 37 

 

 

Onderwerp: Onderhoud Buurt-AED’s door burgerinitiatief verworven 

 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 26 en 27 juni 2019 

 

 

De raad, 

 

gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat: 

- er door burgerinitiatieven diverse Buurt-AED’s zijn gefinancierd, 

- er op dit moment 8 Buurt-AED’s gerealiseerd zijn, 

- er mogelijk nog 8 Buurt-AED’s nodig zijn in de gemeente Middelburg 

- deze Buurt-AED’s jaarlijks onderhouden dienen te worden, 

- dit onderhoud € 60, - per jaar kost, 

- dit onderhoud de eerste 5 jaar afgedekt is met de aanschaf, 

- er dus na 5 jaar onderhoudskosten gemaakt zullen worden. 

 

van mening dat 

- dit burgerinitiatief gewaardeerd wordt door de politiek, 

- een AED een heel belangrijk middel is bij hartfibrillatie of stilstand en dus levens kan redden, 

- het dus belangrijk is dat de Buurt-AED’s goed onderhouden worden, 

- dit onderhoud niet van burgers verlangd kan worden; 

- het derhalve een publieke verantwoordelijkheid is voor borging zorg te dragen. 

 

 

verzoekt het college  

Het jaarlijks onderhoud van deze Buurt-AED’s voor haar rekening te nemen na de eerste 5 jaar. 

(De aanschaf van een Buurt-AED is inclusief eerste 5 jaar onderhoud).  

Dit bedraagt op dit moment 8 x € 60,- = € 480, - per jaar, wat mogelijk in de toekomst verdubbeld kan  

 



 

worden bij de mogelijke aanschaf van nog eens 8 stuks, als dit initiatief een vervolg krijgt. 

Dit bedrag te dekken uit de post Sociaal Domein en dit mee te nemen in de begroting voor 2023. 

Tevens een onderhoudscontract afsluiten met Philips, de leverancier van de Buurt-AED’s. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Namens de fracties van de SGP,                  GroenLinks,                            LPM, 

 

 

 

 

Paul Moens                                                   Leny van den Heuvel              Jesse Aarnoutse 

 

 

Ter informatie, de stand van zaken per 1 april 2019: 

 

Het burgerinitiatief is in november 2017 gestart met 410 burgerhulpverleners en 13 AED’s. 

Nu (april 2019) zijn er 568 burgerhulpverleners aangemeld en 54 AED’s. 

 

Eind 2017: 

Middelburg: 346  burgerhulpverleners en 10 AED’s 

Arnemuiden: 55  burgerhulpverleners en 2 AED’s 

Nieuw- en Sint Joosland: 9 burgerhulpverleners en 1 AED 

 

Begin 2019: 

Middelburg: 487 burgerhulpverleners en 48 AED’s 

Arnemuiden: 64 burgerhulpverleners en 4 AED’s 

Nieuw- en Sint Joosland: 17 burgerhulpverleners en 2 AED’s 

 

Dekking 

In een aantal wijken is de 24/7 AED dekking nog niet voldoende gerealiseerd, dit zijn: 

 

Middelburg: 

Dauwendaele II 

Mortiere I 

Griffioen I 

Nieuw Middelburg 

Middelburg Noord/Prooijenspark 

 

Arnemuiden: 

Brakenburg III 

Poldertje 

Van de in totaal 54 AED’s zijn er 8 stuks door een  Buurt-AED initiatief gefinancierd door burgers. 

Deze AED’s worden door Philips beschikbaar gesteld voor € 1660 incl. de eerste 5 jaar onderhoud. 

Zie ook: https://www.buurtaed.nl/projecten  

 

 

https://www.buurtaed.nl/projecten


 

 


