Toelichting op de beleidsregel ‘subsidiering optimale beschikbaarheid van Automatische
Externe Defibrillatoren (AED’s) 2019’

Wettelijk kader
De Algemene subsidieverordening Heerlen (ASV) fungeert als ‘kapstokverordening’ waarop alle
subsidieregels in de Gemeente Heerlen worden gebaseerd. Bij de vaststelling van de ASV is
afgesproken dat voor de concrete subsidieverstrekking beleidsregels worden vastgesteld op basis
waarvan gesubsidieerd wordt. In de beleidsregels staan de inhoudelijke en financiële criteria per
doelgroep of beleidsterrein gepreciseerd. Met deze werkwijze wordt beoogd het subsidieproces te
structureren.
Beleidskader
In het sociale domein wordt ingezet op het versterken van de nulde lijn en preventie. De nulde lijn,
dat zijn de burgers zelf: deze worden gefaciliteerd in eigen kracht en ondersteuning. Hierbij wordt
ervan uitgegaan dat burgers in eerste instantie voor zichzelf en elkaar zorgen, waarbij ernaar
gestreefd wordt dat ze zich af en toe inzetten voor anderen in hun omgeving. Hiernaast stimuleert de
gemeente gezond gedrag, door te investeren in preventie. Hierdoor wordt gezond gedrag
gestimuleerd, ernstige gezondheidsproblemen voorkomen en wordt de sociale cohesie bevorderd.
In relatie tot het bovenstaande stimuleren wij het reanimatienetwerk Heerlen. Dit netwerk omvat
Burgerhulpverleners (BHV’ers) en Automatische Exterene Defibrillatoren (Aed’s).
Door de burgers van Heerlen te informeren over het netwerk, ze te faciliteren om burgerhulpverlener
te worden én eigenaren van Aed’s te stimuleren om de defibrillatoren aan te melden in het netwerk
wordt een duurzaam vrijwilligersnetwerk gecreëerd. Dit stelt inwoners in staat om voor zichzelf en
hun omgeving te zorgen.
Deze beleidsregel richt zich met name op de subsidiering van de buitenkasten van de AED’s zodat
deze 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk zijn.
De gemeente Heerlen kan in zijn algemeenheid een organisatie/aanvrager een subsidie verlenen
indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd een gemeentelijk belang dienen en indien zij
in voldoende mate overeenstemmen met de door de raad en het college geformuleerde beleidsdoelstellingen en prioriteiten.

Toelichting op:
artikel 1 begripsomschrijving
Geen toelichting nodig
artikel 2 subsidiabele kosten
Lid 1.
Met name het ophangen van de AED aan de buitenkant van een gebouw zodat deze altijd
toegankelijk is voor de burgerhulpverleners wordt gestimuleerd.
Om dit te bewerkstelligen wordt subsidie verstrekt voor de aanschaf van de daarvoor benodigde
beschermkasten.
Lid 2.
Er wordt gestreefd naar een optimale gemeentelijke spreiding van zowel burgerhulpverleners als
Aed’s. Mocht uit de gegevens van Hartslag Nu blijken dat toevoeging van een Aed aan het Heerlense
netwerk te weinig meerwaarde heeft (omdat een andere Aed die 24/7 aangemeld is zich in de dichte
nabijheid bevind) dan kan de subsidieaanvraag afgewezen worden.
artikel 3 Subsidieverplichtingen
Criteria:
a. beschikbaarheid
Met name het continue beschikbaar stellen van de AED ligt ten grondslag aan het functioneren van
het netwerk. De AED dient buiten op te hangen zodat deze altijd voor een inzet van burgerhulpverleners beschikbaar is.
b. eigendom en functioneren
De Aed is eigendom van aanvrager en dient ter beschikking te worden gesteld aan het Reanimatie
Netwerk Heerlen. Uiteraard dient de AED van goede kwaliteit te zijn en dient deze te allen tijde goed
te functioneren. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar/beheerder.
c. registratie in HartslagNu
Via www.hartslagnu.nl dient de Aed-eigenaar de Aed te registreren. De adresgegevens én
beschikbaarheid van de betreffende Aed-locatie zijn op deze manier bekend bij de meldkamer. Na
aanmelding in het systeem is de betreffende Aed beschikbaar voor burgerhulpverleners. De gemeente
kan toetsen of een Aed daadwerkelijk is aangemeld in het systeem. Registratie is een belangrijke
voorwaarde
d. plaatsing van de beschermkast
De aanvrager dient zelf een geschikte locatie voor de Aed te kiezen en dient zorg te dragen voor
adequate bevestiging van de beschermingskast. Eventuele kosten voor het ophangen/plaatsen van de
kast worden niet gesubsidieerd.
e. verzekering en onderhoud
Aangezien de AED buiten hangt en gevoelig is voor klimaat en vernieling dienen er specifieke
maatregel te worden genomen om het functioneren te garanderen.
Verzekerings- en/of onderhoudskosten van zowel een geregistreerde Aed als een Aedbeschermingskast worden niet vergoed.
f. gebruik burgerhulpverleners
Via het systeem HartslagNu krijgen getrainde burgerhulpverleners een melding met een toegangscode zodat zij toegang hebben tot de beveiligde beschermingskast.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie
Na indiening van een subsidieverzoek met toelichting over locatie en noodzaak en het overleggen van
een offerte van een beschermingskast door de aanvrager bij de gemeente kan de subsidieaanvraag in
behandeling genomen worden. Hierbij geldt dat de gemeente 50% van de kosten van de kast
vergoed tot een maximum van €400.De daadwerkelijke uitbetaling van de subsidie vindt pas plaats nadat:
a. Het subsidieverzoek is goedgekeurd
b. een kopie van de betreffende factuur bij de gemeente is ingediend
c. de Aed 24/7 is aangemeld binnen Hartslag NU
d. De Aed binnen 14 dagen na ontvangen van de beschikking door de gemeente daadwerkelijk buiten
hangt.
Artikel 5 Subsidieplafond
Jaarlijks is maximaal € 7.000,- voor de beleidsregel beschikbaar.
Artikel 6 en 7 Inwerkingtreding en citeertitel
Deze artikelen behoeven geen toelichting.
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