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VERZONDEN - 8. 21. 13
Geachte mevrouw Van Doesburgh,
Op grond van adikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
wer|aamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriqelijke vragen
gesteld over integraal beleid aangaande AED's.
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.
Vraag 1
Hoe gaat het college deze taak in de toekomst invullen, met een beperkt beschkbaar budget ?
Antwoord 1
Op dit moment is er geen geharmoniseerd beleid aangaande de positionering, ingebruikgeving,
vewanging, onderhoud en opleidingsmogelijkheden voor het gebruik van AED'S door inwoners en/ of
verenigingen. Het 'beleid' van de drie voormalige gemeentes Ioopt 'door'.
Het college stelt in 1* instantie dat zij een rol voor zichzelf ziet voor de aanschaf, plaatsing en
onderhoud van AED'S voor wat betreft gemeentelijke gebouwen, maar niet direct voor het geven van
opleidingen c.q. herhalingscursussen. Dit is mede ingegeven door de herove|egingen, waardoor
het college zich genoodzaakt ziet om keuzes te maken.
Daar waar het binnenspodaccommodaties betreft blijft het daarmee een veran|oordelijkheid van de
gemeente. Maar daar waar het buitenspodaccommodaties betreft dient het, op middellange termijn,
een eigen veran|oordelijkheid van gebruikers te worden c.q. te zijn.
Het is een gedeelde veran|oordelijkheid en gebruikers hebben hierin hun eigen een
verantwoordelijkheid. Voor dit moment worden de herhalingscursussen nog wel gegeven, maar dit
zal worden afgebouwd. Na 2014 zijn de gebruikers dus zelf veran|oordelijk voor aanschaf,
onderhoud en opleiding.
Het te behalen 'voordeel' (is nu nog niet in te schatten) wordt ingezet ten gunste van de strategische
herove|egingen. Op dit moment is er voor onderhoud en herhalingscursussen voor
spodverenigingen zo'n f 12.000 beschikbaar. Dit budget wordt momenteel nog jaarlijks besteed.
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Vraag 2
Ziet het college een mogellkheid om de opleiding,
nemen in het reintegratie traject?
tot het geven van herhalingscursussen, mee te
Antwoord 2
Doel van re-integratietrajecten is het terugbrengen van werkloze wer|oekenden in het
arbeidsproces, het padicipatiebudget mag uitsluitend tot het bereiken van dat doel worden ingezet.
Het bekostigen van trainingen Ievensreddende handelingen valt niet binnen deze kaders en kan
daarom niet vanuit het Padicipatiebudget plaatsvinden.
Vraag 3
Ziet het college een mogellkheid, om deze voorziening vervolgens uit te breiden naar andere kernen
binnen onze gemeente?
Antwoord 3
De focus komt dus te liggen op de gemeentelijke (spodlaccommodaties. Indien er geen cursussen
meer worden gegeven, kan er worden uitgebreid naar de overige kernen voor (in ieder geval) de
gemeentelijke (spodlaccommodaties. Op deze wijze kan er binnen het huidige budget integraal
worden gehandeld.
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