
                                                        

 

   

                            III.M.6 

Motie  

 

Onderwerp:  Burgerhulpverlening 

  

 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 15 november 2017,  

 

 

Overwegende dat: 

 

• Elke week 300 mensen in Nederland een hartstilstand krijgen; 

• Van deze mensen de meesten het thuis overkomt; 

• Het starten van reanimatie in de eerste zes minuten levens kan redden;  

• Een burgerhulpverlener vaak eerder dan de professionele zorg ter plaatse kan zijn en de 

reanimatie opstarten; 

• Ook een geregistreerde AED door een burgerhulpverlener kan worden opgehaald en ingezet 

bij een mogelijke circulatiestilstand; 

• Eind oktober door de Hartstichting het streven is gelanceerd om van Nederland een 6 

minuten zone te maken; 

• Dit te willen bereiken door zo veel mogelijk vrijwilligers een reanimatiecursus te laten 

volgen;  

• Het ondersteunen en faciliteren van dit initiatief past binnen het gezondheidsbeleid van de  

gemeente Weert en op 28 januari 2014 door het college een vast bedrag van 3 cent per 

inwoner ter beschikking is gesteld; 

• In de periode voor 2014 onder de noemer Hart voor Limburg door de provincie Limburg is 

ingezet op burgerhulpverlening en dit resultaat heeft gehad: in 2013 had Weert 331 

burgerhulpverleners en 55 defibrillatoren;  

• Een reanimatiecursus kost gemiddeld € 35 inclusief lesboekje. 

• Het gemeentebestuur en organisatie ‘het goede voorbeeld’ moet geven als het gaat om 

burgerhulpverlening. 

 

Draagt het college op: 
 

1. Voor 2018 in te zetten op het geven van een reanimatiecursus aan bestuur en organsiatie 

van de gemeente Weert, zodat het aantal burgerhulpverleners (verder) vergroot wordt; 

2. De incidentele kosten hiervan, zijnde € 14.000 (uitgaande van 400 deelnemers), zouden 

gedekt kunnen worden uit het begrotingsresultaat 2018. 

3. Dit een start te laten zijn om in overleg met betrokken organisaties het aantal 

burgerhulpverleners en locaties van AED’s in Weert verder te vergroten en in de eerste 

helft 2018 hier een plan aan de gemeenteraad voor te leggen hoe dit te bereiken. 

4. In dit plan eveneens de periode 2014-2017 te evaluaren  en ondernomen acties na de 

informatie aan de gemeenteraad (TILS-851). 

  

 En gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

Fractie SP,   

 

                    

 

Bert Peterse 

 

 


