
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum : 18 november 2011      (binnen gekomen bij de griffie op 30 november 2011) 

aan : Janina Luttik-Swart 

van : Lydia Schaefers 

kopie aan :  

onderwerp : Raadsvraag betreffende AED Hanswijk 

Vraag:  
 

1. Vanuit de gemeenteraad is verzocht een toelichting te geven over de 
plaatsbepaling van een AED bij het Dorpscentrum Hanswijk in Egmond aan den 
Hoef. 

2. Komen AED bezitters in aanmerking voor een vergoeding als hun AED is 
ingezet via Burger AED? 

 
Toelichting: 
Ad1. 
In 2009 heeft het Dorpscentrum Hanswijk subsidie gevraagd voor de aanschaf van een AED 
tbv het centrum. In het voorbereidings- en beslistraject van Burger AED was het onderzoek 
naar  de keuze voor opzet van het AED netwerk nog in volle gang. De gemeente heeft in 
afwachting van de besluitvorming aangegeven geen individuele toezeggingen te doen. 
Dit is meegedeeld met de toelichting dat iedere instelling vrij is een AED aan te schaffen ten 
behoeve van de hulpverlening binnen een eigen gebouw.  
 
Vervolgens heeft Dorpshuis Hanswijk in 2010 zelf een AED aangeschaft en in het pand 
gehangen.   
 
De besluitvorming op het gebied van het creëren en bijhouden van een netwerk van AED 
zones was in maart 2011 gereed. Het college en de gemeenteraad heeft ingestemd met het 
volledig faciliteren van een AED netwerk waarbij 25 zones in de openbare ruimte zijn die 24 
per dag toegankelijk zijn voor iedere vrijwilliger of hulpverlener.  
  
In oktober 2011 heeft contact plaatsgevonden met de beheerder van Hanswijk1 over het 
ophangen van een AED buitenkast aan het pand. Er is altijd sprake geweest om Hanswijk 
als centrale plaats in de kern Egmond aan den Hoef aan te houden als AED zone. Met de 
beheerder zijn afspraken gemaakt om de AED -van overigens hetzelfde type als het project 
Burger AED hanteert- die in 2010 is aangeschaft over te nemen.  
Dit is inmiddels gebeurd. De financiële afwikkeling is in gang gezet.  
 
Ad2. 
Het project Burger AED in de gemeente Bergen is uitgerold met een basisnetwerk van 25 
zones. Dit basisnetwerk wordt volledig verzorgd door de gemeente. Daarnaast kunnen 
particulieren zelf hun AED aanmelden bij het Meldkamersysteem. Er is dan sprake van een 
verdichting van het basisnetwerk. Dit gebeurd vrijwillig. De kosten van onderhoud en inzet 
zijn voor de particulieren zelf. Er bestaat immers altijd de kans dat hun AED ingezet kan 
worden, ook buiten het project Burger AED om.  
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