Lijst Hilbrand Nawijn Zoetermeer

Schriftelijke vragen
AED’s bij laadpalen auto’s
Zoetermeer, 25 juli 2018

Geacht College,

Snel handelen bij hulp aan mensen die door een hartstilstand worden getroffen kan levensreddend zijn. Als een defibrillator (AED) kan worden gebruikt binnen zes minuten, neemt de
overlevingskans van slachtoffers met 94% toe volgens berekening van de Hartstichting. Inmiddels is door City AED een concept ontwikkeld waarin AED’s wordt aangesloten aan (het
netwerk van) laadpalen voor elektrische auto’s. Deze zijn altijd voorzien van stroom en dag
en nacht toegankelijk. Gebleken is dat een AED goed aansluitbaar is aan het snel uitbreidende
aantal laadpalen. Inmiddels heeft de gemeente Delft de (wereld)primeur gehad.
De fractie van de LHN heeft, ex art. 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen
van de raad van de gemeente Zoetermeer, de volgende vragen.
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Gemeenteraad en college hebben de laatste jaren gewerkt aan het verbeteren van de (gezondheids)zorg in Zoetermeer. Is het college met de LHN van mening dat het gemeentebestuur open moet staan voor nieuwe ontwikkelingen zoals bovengenoemd concept?
Hart- en vaatziekten staan nog steeds op de eerste plaats als oorzaak van overlijden. Kent
het college bedoeld concept, waarbij AED’s worden aangesloten op laadpalen voor elektrische auto’s en ziet hij de voordelen van dit systeem?
Vindt het college dit concept toepasbaar in Zoetermeer en ziet ook het college voordelen
in het wegnemen van AED’S uit afgesloten ruimtes en het toevoegen daarvan aan het
openbaar gebied?
In het verleden bleek het lastig om het beheer van AED’s rond te krijgen. Wat is de stand
van zaken daarvan en acht het college dat het concept daarin verbetering kan aanbrengen?
Wil het college in overleg treden met City AED, de gemeente Delft en zonodig met zorgverzekeraars en Hartstichting, om te onderzoeken of dit concept in Zoetermeer toepasbaar
is en tegen welke kosten?
Wil het college de uitkomst van dit onderzoek nog dit jaar aan de raad laten weten?

Met vriendelijke groet,
Mr. H.P.A. Nawijn,
Fractievoorzitter

