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De hartstichting voert een campagne om er voor te zorgen dat er meer AED’s in de 
openbare ruimte komen. AED’s kunnen mensenlevens redden, het is dus van groot 
belang een groot netwerk van beschikbare AED’s in Leiderdorp te hebben.
 
Het zou goed zijn als alle gemeente voertuigen, waaronder de auto van de BOA’s, 
voorzien zijn van een AED, met een duidelijke aanwijzing op die voertuigen dat er 
een AED aanwezig is. Daarnaast zou het goed zijn als zoveel mogelijk ambtenaren, 
zeker die in de buitendienst, een reanimatie cursus zouden volgen, zodat zij ook 
zelf die AED kunnen gebruiken. Gemeentelijke voertuigen zijn dagelijks op veel 
plekken in het dorp actief en zichtbaar.
 
Vraag 1: Is het college bereid alle gemeentelijke voertuigen te voorzien van een 
AED?

Vraag 2: is het college bereid het volgen van een reanimatiecursus door 
ambtenaren te bevorderen en te faciliteren?

Het college onderkent het belang van AED’s voor een effectieve burgerhulpverlening als 
aanvulling op ambulancezorg bij een hartstilstand. Het college heeft tot dusverre ingezet op 
communicatie over AED’s en de verantwoordelijkheid van burgerhulpverlening bij de inwoners 
gelegd. Op dit moment zijn we bezig met een heroverweging waarin we ingaan op de behoefte 
aan meer AED’s die lijkt te leven onder inwoners. Wij overwegen om deze behoefte te 



faciliteren. De heroverweging zal later dit jaar leiden tot een mogelijk (op delen) gewijzigde 
rolopvatting van de gemeente. Wij zullen u hierover nader informeren.

In het kader van het voorbeeldgedrag als gemeente en het belang dat de organisatie hecht aan 
voldoende AED’s vinden wij uw idee interessant. Echter hieraan zitten ook een aantal 
organisatorische aspecten die wij in de komende tijd nader zullen uitwerken. Over het resultaat 
hiervan zullen wij u eveneens nader informeren. 


