
MOTIE

Onderwerp: Reanimatie + AED trainingen 

De raad van de gemeente Tiel, in openbare vergadering bijeen op 21 december 2022, 

Constaterende dat: 
- Elke week 300 mensen in Nederland een hartstilstand krijgen;
- Een hartstilstand de meesten van deze mensen thuis overkomt;
- Het starten van reanimatie in de eerste zes minuten levens kan redden;
- AED’s ervoor zorgen dat het hartritme hersteld wordt wanneer het hartritme verstoord is;
- Het inzetten van een AED belangrijk is voor de overlevingskans van mensen met een 

hartstilstand;
- Het belangrijk is dat er een dekkend netwerk is van burgerhulpverleners die een AED 

kunnen bedienen;
- De ambulance meestal niet zo snel ter plekke is als een burgerhulpverlener uit de buurt;
- In de tijd dat de ambulance onderweg is de burgerhulpverlener al kan starten met 

reanimeren en een AED kan gebruiken; 
- Er al veel AED’s 24/7 beschikbaar zijn in Tiel;
- Wij trots mogen zijn op de vele vrijwilligers die zich als burgerhulpverlener inzetten voor 

onze inwoners;
- Particulieren en organisaties een activiteitensubsidie kunnen aanvragen 

(https://www.tiel.nl/eenmalige-activiteitensubsidie-sociale-basis) voor activiteiten die 
gericht zijn op het vergroten van de samenredzaamheid en zelfredzaamheid.

Overwegende dat:
- Door de coronacrisis het aantal burgerhulpverleners in Tiel niet heeft kunnen groeien;
- Het beoogde doel van meer samenwerking is: Meer burgerhulpverleners.
- Niet alle organisaties op de hoogte zijn van de mogelijkheden van de activiteitensubsidie 

‘Sociale basis’.

Verzoekt het college: 
- Organisaties die burgerhulpverleners opleiden te attenderen op de activiteitensubsidie 

‘Sociale basis’ en hen duidelijk te maken dat Reanimatie + AED trainingen als activiteit 
onder voorwaarden in aanmerking kunnen komen voor subsidie;

- Inwoners van Tiel door communicatie jaarlijks te motiveren zich in te zetten als 
burgerhulpverlener;

- Op die manier bij te dragen aan een dekkend netwerk burgerhulpverleners + AED’s en 
zo de kracht van de samenleving en de veiligheid van onze inwoners te vergroten.

en gaat over tot de orde van de dag

https://www.tiel.nl/eenmalige-activiteitensubsidie-sociale-basis
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