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Steenbergen is Hartveilig

Steenbergen; 3 mei 2022

Aan de Raad,

Aanleiding
In het eerste kwartaal van 2022 zijn gesprekken gevoerd met Stichting HartslagNu. Uit deze 
gesprekken en de beschikbaar gestelde informatie blijkt dat de gemeente Steenbergen Hartveilig 
is. Met deze Raadsmededeling inclusief rapportage willen wij u hierover nader informeren.

Achtergrond
In juni 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een subsidierelatie 
met Stichting AED Platform Nederland aan te gaan. De activiteiten waarvoor de subsidie is 
aangegaan betreffen het totaal ontzorgen van de gemeente door het ontwerp, de realisatie en 
het beheer van een AED netwerk in de bebouwde kom en het buitengebied. De gemeenteraad 
heeft hiervoor via de perspectiefnota budget beschikbaar gesteld.
Bij de uitrol van het AED netwerk in het tweede kwartaal van 2021 zijn de eerste AED's 
geïnstalleerd. Bij de aanmelding van deze apparaten in de database van Stichting HartslagNu 
bleek dat ze werden geweigerd. De AED's werden niet opgenomen in de enige beschikbare 
database voor de burgerhulpverlening. Ze werden niet opgeroepen bij een melding van een 
hartfalen. De reden van deze weigering is een juridisch geschil tussen beide partijen. De 
subsidierelatie met AED Platform is na een bemiddelingstraject in het najaar van 2021 beëindigd.

Huidige AED Netwerk
Bij het aangaan van de subsidierelatie had de gemeente Steenbergen 16 AED's in eigendom. Voor 
een volledig dekkend netwerk is uitgegaan van de komst van 54 extra City AED's. Met het 
beëindigen van de subsidierelatie met AED Platform zijn er 15 City AED's in eigendom 
overgedragen aan de gemeente. Op dit moment zijn er dus 31 AED's vanuit een gemeentelijke 
account aangemeld bij HartslagNu. Deze apparaten worden beheerd door de gemeente (afdeling 
BRA) en actief gebruikt bij de burgerhulpverlening na een hartfalen.
Als uitgangspunt voor het volledig dekkende netwerk is in 2020 uitgegaan van AED's die 24/7 
beschikbaar én in eigendom van de gemeente en/of AED Platform zijn. Er is toen bewust gekozen 
om geen rekening gehouden met particuliere AED's. Mogelijke verhuizingen, gebrekkig 
onderhoud of geen zicht op de 24/7 beschikbaarheid waren hier de reden van. Dit uitgangspunt 
valt door de informatie en database van HartslagNu weg. Zij hebben via hun database zicht op 
alle beschikbare AED's in Steenbergen.
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Uit de rapportage van HartslagNu blijkt dat:
- In de gemeente Steenbergen op dit moment totaal 68 AED's beschikbaar zijn (landelijk 
gemiddelde 47 AED's). Van deze apparaten zijn er 60 stuks 24/7 beschikbaar. Dit zijn zowel 
particuliere AED's als de 31 AED's die in eigendom van de gemeente zijn.
- Uit de kaart in de rapportage is de spreiding en het dekkingsgebied van de AED's zichtbaar. 
Hieruit blijkt dat de zes kernen goed gedekt en dus hartveilig zijn.
- Bij een melding van hartfalen in de gemeente Steenbergen is in 98^ van de gevallen binnen 6 
minuten een AED beschikbaar. (Bron: overleg HartslagNu 10 maart jl.)
- Er zijn 348 vrijwilligers aangemeld (landelijk gemiddelde 478). Hiervan zijn er in het laatste jaar 
49 opgeroepen en heeft 2,8 vrijwilliger gereageerd. Er is binnen 0:47 gereageerd op deze oproep. 
In 10O^o van de meldingen is een vrijwilliger beschikbaar. De afstand tot de AED locatie bedroeg 
gemiddeld 347 meter ten opzichte van 506 meter landelijk.
Mocht hier behoefte aan zijn, is er vanuit HartslagNu de bereidheid om een toelichting te 
verzorgen aan uw raad.

EHBO verenigingen en aangemelde locaties
De vier EHBO verenigingen zijn al vóór de besluitvorming over een mogelijke subsidierelatie met 
AED Platform betrokken- en bestuurlijk en ambtelijk geïnformeerd geweest. Verder zijn ze 
betrokken geweest bij de zoektocht naar de nieuwe locaties. Zij worden via deze 
Raadsmededeling gelijktijdig met uw raad geïnformeerd.

Adviserende rol Stichting HartslagNu
Met HartslagNu is afgesproken dat zij, op basis van de meldingen over hartfalen van de 
afgelopen járen, nagaat waar mogelijk in het buitengebied nog een AED nodig is. De komst van 
een AED hangt hierbij af van verschillende factoren, waaronder de beschikbaarheid van 
vrijwilligers in de nabije omgeving.
HartslagNu heeft het college geadviseerd om op eigen initiatief geen extra AED apparaten meer 
te installeren. Er zijn, in ieder geval in de bebouwde kom, voldoende apparaten beschikbaar. Het 
college heeft dit advies overgenomen en heeft besloten om de eventuele aanschaf van AED's in 
het buitengebied, af te laten hangen van het advies van HartslagNu. Verder is besloten om te 
stoppen met de campagne buurtAED.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretari: de burg'
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