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Voorstel van GS tot vaststelling Provinciale Begroting 2017

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld ondenruerp;

Gonstaterende dat:
- Bij een hartstilstand het direct starten met reanimeren en het inzetten van een defibrillator (AED) van

levensbelang kan zijn;

- ln Nederland een uitgebreid netwerk van burgerhulpverleners bestaat die getraind zijn AEDs te

bedienen wanneer dat noodzakelijk is;

- Gestreefd wordt naar beschikbaarheid van een AED binnen zes minuten, ongeacht de locatie waar een

hartstilstand zich voordoetl ;

- De kans op reanimatie in Zuid-Holland volgens de Hartstichting het kleinst is van alle provincies2;

- AEDs zo geplaatst kunnen worden dat zij alleen toegankelijk zijn wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld

door middel van een toegangscode die bij een noodoproep kan worden verstrekt;

Ovenrvegende dat:
- ln Nederland een uitgebreid netwerk van burgerhulpverleners bestaat die getraind zijn AEDs te

bedienen wanneer dat noodzakelijk is;

- De provincie eerder in antwoord op schriftelijke vragen van het CDA3 heeft toegezegd om op de

bemenste locaties die bij de provincie in beheer zijn AEDs te (doen) plaatsen;

- Er nog veel kansrijke locaties in provinciaal beheer overblijven (bruggen, toeristische overstappunten,

bushaltes) waar een AED geplaatst zou kunnen worden;

Verzoeken het college
1. ln overleg met de Hartstichting en het Rode Kruis een inventarisatie te maken van bij de provincie in

beheer zijnde locaties waar het wenselijk en nuttig zou zijn een AED te plaatsen, onder meer gelet op

de drukte van de locatie;

2. Voor de zomer 2017 hierover aan Provinciale Staten te rapporteren, inclusief de financiële gevolgen

van plaatsing en onderhoud van AEDs op deze locaties;

en gaan over tot de orde van de dag!
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