Via mail verstuurt aan:
College B&W Gemeente Brummen
Mevrouw Reichgelt
cc: Fractievoorzitters Politieke Partijen Gemeenteraad Brummen
cc: Wijkraden Gemeente Brummen
cc: stichting Hartslag

Empe-Tonden 28 mei 2012

Beste Heer Joosten, Geachte mevrouw Reichgelt, beste leden van de Gemeenteraad Brummen.
Hartelijk dank voor de notitie omtrent het opzetten van een Burgernetwerk in de gemeente Brummen, van 13 april
2012.
Hier vraagt U ons, wijkraden, te reageren op uw voorstel.
In de afgelopen vergadering van de Kleine Kernen Empe en Tonden van 16 april jl. is de notitie behandeld.
Voorop gesteld dat we zeer content zijn met het initiatief dat de Gemeente naar zich toe heeft getrokken, in het
besef dat in de huidige samenleving Burgerinitiatieven ondersteund en gestimuleerd dienen te worden. Hulde
daarvoor.
In de afgelopen periode heeft de KK Empe-Tonden meedere malen schriftelijk en mondeling aangedrongen op
een snelle opzet van een burgernetwerk. Zelfs is er door ons contact gezocht met meerdere organisaties die een
AED alarmering verzorgt bij de 112 alarmcentrales (in uw stuk heten deze RAV’s).
Kosten van het project
Uit deze contacten is naar voren gekomen dat er verschillende manieren zijn waarop de kosten voor dit soort
projecten worden doorbelast. Bijgesloten een ingekopieerde mail van stichting Hartslag die voor de gehele
veiligheidsregio 13.000 euro per jaar rekenen. Dat bedrag wordt dus door de gemeenten gezamelijk opgebracht,
waardoor we kunnen praten over ongeveer duizend euro per jaar.
Het is daarom dat wij ernstige vragen stellen bij de kostenparagraaf van uw notitie. De genoemde cijfers zijn ver
boven de aan ons voor geschilderde mogelijkheid. Dat de gemeente de initiele kosten en het eerste jaar de
kosten voor haar rekening neemt is een prachtige geste. In de notitie staan aangegeven: Initiele kosten € 8565.—
en jaarlijks € 4480.— (beide ex BTW). De Gemeente kan dus een besparing realiseren van € 15523.55 in het
eerste jaar en € 5331.20 in de volgende jaren indien er gekozen wordt voor een ander systeem.
De een opzet zoals die door stichting Hartslag aan ons is voorgelegd zou zeer lage jaarlijkse kosten hebben. Dit
heeft tot gevolg dat er geen mindering op de budgetten van de wijkraden zou hoeven plaats te vinden. Daarom
twijfelen we aan de keuze die in het Brummense gemaakt schijnt te zijn. We verzoeken U, om een juiste afweging
te maken, een gedetailleerde opgave en onderbouwing van de aangegeven initiele kosten en de jaarlijkse kosten
ons toe te sturen.
Gezien de huidige zware financiele situatie van de gemeente denken wij dat een heroverweging op zijn plaats is.
Begroting Wijkraden
Ook hebben we in eerdere momenten aangegeven dat we graag, in het kader van de burgerparticipatie, mee
willen denken en werken aan een burgernetwerk voor AED’s. Het huidige voorstel dwingt ons in ieder geval in
een financieel richting zonder dat we invloed op de keuzes hebben gehad.
Als wijkraad dienen we onze taken in onze samenleving goed te vertegenwoordigen richting u als gemeente.
Daarvoor krijgen we een instandhoudingssubsidie, gerelateerd aan het aantal bewoners in onze wijk. We dienen
binnen de doelstellingen zelfstandig verantwoorde keuzes te maken waaraan en hoe we dat geld inzetten.
Doordat de gemeente nu de intentie heeft om een deel van het geld te gaan oormerken raken we onze
bewegingsruimte langzamerhand kwijt / vindt er een (verkapte) bezuiniging op de wijkraadsubsidie plaats. Dit
moge niet de bedoeling zijn en maken wij er daarom bezwaar tegen.
We denken dat het verstandig is om op korte termijn met elkaar hierover van gedachte te wisselen. Ik laat me
graag uitnodigen.
Een afschift van de mail is verzonden aan alle wijkraden in onze gemeente en de secretariaten van de locale
politieke partijen.
Met vriendelijke groeten,
Peter Meuris,
secretaris
Stichting Kleine Kernen Empe/Tonden
Web:
www.empe-tonden.nl
Email:
info@empe-tonden.nl
Tel:
0575-476205
Adres:
Weg over het Hontsveld 21
7399 RK Empe

Mail stichting Hartslag (2012-4-25)
Geachte heer Meuris,
De stichting Hartslag voor Nederland heeft per 1 april 2012 de alarmeringssystemen AED-Alert en AED Locator
overgenomen. Beide genoemde systemen zullen worden samengevoegd tot één systeem dat vervolgens zal
worden aangeboden aan ambulancediensten / meldkamers Ambulancezorg in Nederland. Zelf ben ik bestuurder
van Hartslag voor Nederland en in die functie voor nu ook directeur van AED-Alert BV. Ik zal u proberen uit te
leggen hoe e.e.a. momenteel werkt in Nederland.
Nederland is verdeeld in 24 ambulanceregio’s. Elke regio heeft tenminste één, soms meerdere
ambulancediensten. Deze diensten zijn dan in dezelfde regio verplicht met elkaar samen te werken in een
Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De ambulancezorg in een bepaalde regio wordt aangestuurd vanuit de
Meldkamer Ambulancezorg. Elke RAV is verantwoordelijk voor de organisatie van de meldkamer behorend bij die
regio.
Sinds een aantal jaren is het alarmeren van burgers bij reanimaties steeds verder ontwikkeld. Elke
ambulanceregio kan dat op zijn eigen wijze organiseren (of helemaal niet, zoals in sommige regio’s nog het geval
is). Om burgers te kunnen alarmeren dient er in ieder geval vanuit de regionale meldkamer ambulancezorg een
aansluiting te zijn op een sms-alarmeringssysteem. De RAV / Meldkamer kan daarvoor kiezen uit drie systemen:
AED- Alert, AED Locator en Hartveilig Wonen. De eerste twee zijn nu van de stichting Hartslag voor Nederland,
de laatstgenoemde is van Connexxion Ambulancezorg.
De regio Noord-Oost Gelderland, waar Brummen onder valt, heeft als ambulancedienst dezelfde Connexxion
Ambulancezorg. In die regio wordt, vanuit de meldkamer Apeldoorn, gebruik gemaakt van het systeem Hartveilig
Wonen. U kunt dus niet, vanuit uw stichting Kleine Kernen Empe/Tonden, kiezen voor een ander systeem dan
Hartveilig Wonen. Ik kan vanuit Hartslag voor Nederland, met AED Alert / AED Locator, nu dus helaas niets voor
u betekenen.
Het is niet aan mij om de kostenopbouw en werkwijze van Hartveilig Wonen te beoordelen. Als een gemeente
bereid is om samen met Hartveilig Wonen het project aan te gaan is dat een duidelijke keuze, in dit geval van de
gemeente Brummen. Ik ben persoonlijk wel benieuwd om welk soort bedragen het gaat, dus als ik inzage kan
krijgen in de notitie van de gemeente Brummen zou ik dat op prijs stellen.
Ik kan u aangeven wat wij in andere ambulanceregio’s, waar men nu veelal een overeenkomsten heeft met AED
Alert of AED Locator, als stichting Hartslag voor Nederland gaan aanbieden:
AED Alert en AED Locator zullen worden samengevoegd tot één systeem met een nieuwe naam. Dat systeem
zal vervolgens technisch verder worden doorontwikkeld op basis van gebruikerservaring: er zijn ambulanceregio’s
waar AED Alert al vier jaar wordt gebruikt en waar op basis van wetenschappelijk onderzoek zeer waardevolle
feiten bekend zijn. Deelnemende ambulancediensten nemen plaats in een gebruikersoverleg, waar in een hoge
frequentie zal worden gesproken over noodzakelijke aanpassingen en verfijningen.
Vanuit de stichting Hartslag voor Nederland is er geen enkel belang in verkoop van AED’s en het aanbieden van
reanimatieopleidingen. We richten ons op de ontwikkeling van een effectief alarmeringssysteem waarmee vaker
een succesvolle reanimatie kan worden gerealiseerd. Elke AED is welkom in het systeem en elk
opleidingsinstituut, mits wordt voldaan aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad.
Het systeem van Hartslag voor Nederland zal worden aangeboden aan ambulancediensten / meldkamers. Zij
betalen per ambulancedienst een bedrag in de orde van grootte van € 13 000 per jaar. Voor dat bedrag kan een
hele regio, ongeacht het aantal gemeenten en ongeacht het aantal deelnemende vrijwilligers, worden
gealarmeerd. Wij berekenen niets door aan een gemeente.
Met vriendelijke groet,
Wim van der Worp
Bestuurder stichting Hartslag voor Nederland

