
MOTIE Hartveilig Drenthe

(artikel 37 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Ingediend door LT, VVD, D66, CDA, GB en PVDA

Raadsvergadering d.d. 21 april 2020

Agendapunt: Vreemd aan de orde

De raad van de gemeente Tynaarlo;

in vergadering bijeen op 21 april 2020

constaterende dat:
- op 23 april 2019 de Hartstichting en de Minister van Volksgezondheid een oproep 

hebben gedaan aan alle Nederlandse gemeenten om een financiële bijdrage te 
leveren aan een dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners;

- veel (Drentse) gemeenten inmiddels gehoor hebben gegeven aan de oproep om bij 
te dragen aan dit dekkend netwerk;

- in het portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn van de Vereniging Drentse 
Gemeenten op 27 juni 2019 de ambitie is uitgesproken om toe te werken naar dit 
dekkend netwerk;

- onze inwoners dit dekkend netwerk van groot belang vinden, gezien het grote aantal 
inmiddels aangemelde en getrainde vrijwilligers c.q. burgerhulpverleners;

- het college van B&W op 3 maart 2020 ondanks bovenstaande niet heeft ingestemd 
met een collegevoorstel van 19 december 2019 om een financiële bijdrage te 
vertrekken voor dit netwerk.

overwegende dat: 
- de gevraagde bijdrage voor een gemeente dekkend netwerk van AED’s en 

burgerhulpverleners een zeer minimaal effect heeft op de gemeentelijke begroting;
- dit netwerk in de meest letterlijke zin van levensbelang is voor onze inwoners, omdat 

dit de kans vergroot dat mensen een hartstilstand overleven;
- deze kosten daarmee in positieve zin in geen enkele verhouding staan tot het 

beoogde doel, met andere woorden: dat het doel vele malen zwaarder weegt dan de 
kosten;

- een positief besluit over de bijdragen niet alleen een financieel besluit is, maar ook 
een blijk van waardering richting allen die zich har(t)d maken voor deze zaak.

draagt het college op:
- alsnog positief te reageren op het verzoek van de stichting HartslagNu om een 

jaarlijkse bijdrage van € 2.022 en het verzoek van de stichting Hartveilig Drenthe om 
een jaarlijkse bijdrage van € 843 en de daarbij behorende besluiten uit het 
collegevoorstel van 9 december 2019 (zie bijlage);

- voor 2020 de gevraagde bijdragen van € 2.022 en € 843 alsnog te verstrekken en de 
hiervoor benodigde middelen te vinden in de huidige begroting;

- voor 2021 t/m 2023 de gevraagde bijdragen van € 2.022 en € 843 op te nemen in de 
perspectievennota en begroting van de gemeente.

en gaat over tot de orde van de dag.


