Aan het College van B&W van de gemeente Halderberge
Postbus 5
4730 AA Oudenbosch
Hoeven, 29 november 2017
Onderwerp: ---Artikel 38 vraag---EHBO- verenigingen
Geacht College,
Binnen de gemeente Halderberge zijn een viertal EHBO verenigingen actief. Met deze
verenigingen hebben we op 22 november j.l. een goed overleg gehad. De verenigingen
waren over het algemeen goed te spreken over de gemeente en hadden hun zaakjes
keurig op orde.
Aangegeven werd dat het ledenaantal de laatste jaren behoorlijk achteruit gaat. Het totaal
aantal leden is circa 150. Daar waar nodig weten de verenigingen elkaar te vinden.
Zo worden er bijvoorbeeld gezamenlijk nieuwe cursussen georganiseerd. Huisvesting is op
dit moment geen probleem. Fuseren van de verenigingen is niet gewenst. Vaak zijn de
leden al jarenlang lid van de vereniging en is het een hechte club.
De verenigingen gaven aan met de volgende problemen te maken te hebben:
-

Het aantal leden neemt steeds verder af;
Het is moeilijk bestuursfuncties in te vullen;
Het is moeilijk EHBO cursussen te organiseren, omdat daarvoor een minimum
aantal cursisten benodigd is;
Het volgen van een EHBO cursus is kostbaar en vormt daardoor vaak een drempel
een cursus te volgen;
Cursussen reanimatie en bediening AED zijn kostbaar en dit drukt extra op de
begroting van de verenigingen, waardoor deze cursussen minder worden gegeven;
De hoogte van het subsidiebedrag dat verstrekt wordt door de gemeente, is
afhankelijk van het aantal leden,dat woonachtig is in de gemeente Halderberge;
Veel EHBO-ers binnen de gemeente zijn geen lid zijn van een vereniging, maar
volgen via bedrijven/overheden de noodzakelijke cursussen.

Het CDA is overtuigd van nut en noodzaak van de EHBO- verenigingen binnen onze
gemeente . Zij worden vaak gevraagd om EHBO- ers beschikbaar te stellen bij activiteiten,
die georganiseerd worden door verenigingen binnen onze gemeente. Een alternatief is het
inzetten van professionele bedrijven. De kosten zijn dan beduidend hoger, wat vaak een
probleem is voor de verenigingen, die activiteiten organiseren.
Daarnaast vinden wij het van belang dat binnen de gemeente Halderberge de inzet van
AED’s goed georganiseerd is. Onlangs zijn een aantal extra AED’s door de gemeente
beschikbaar gesteld. Daarvoor onze complimenten. De EHBO- verenigingen spelen daarbij
ook een belangrijke rol. Zij leiden mensen op om op een professionele wijze met die AED’s
om te gaan.
Het CDA vindt het jammer dat veel EHBO’ers binnen de gemeente Halderberge niet zijn
aangesloten bij de plaatselijke verenigingen. Hierdoor kan er geen gebruik gemaakt
worden van elkaars kennis en inzet. Daarnaast zal daardoor het aantal mensen dat is
aangemeld bij Hartslag Nu beperkt zijn. (Hartslag Nu is het oproepsysteem dat
burgerhulpverleners via een bericht op de mobiele telefoon oproept om ter plaatse te
gaan bij een eventuele reanimatie.)

Het CDA heeft voor U de volgende vragen:
-

-

-

-

-

-

-

-

Op welke wijze wordt aan onze bewoners van Halderberge bekend gemaakt waar
AED’s aanwezig zijn? Is het mogelijk dat dit bekend gemaakt wordt in de
gemeentegids of in de afvalwijzer van Saver, die op elke deurmat valt?
Hoeveel AED’s zijn er dag en nacht beschikbaar voor alle bewoners van onze
gemeente?
Is er een volledige dekking van AED’s binnen de gemeente, die dag en nacht
beschikbaar zijn om binnen 10 minuten na melding een AED beschikbaar te hebben
bij een hartstilstand?
Hoeveel mensen zijn er aangesloten bij Hartslag Nu binnen de gemeente
Halderberge? Heeft de gemeente een verantwoordelijkheid dat dit zo breed
mogelijk wordt weggezet binnen de gemeenschap?
Wie is er verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van AED’s en het onderhoud
ervan?
In hoeverre worden de EHBO- verenigingen gefaciliteerd door de gemeente?
Hoeveel leden moeten er minimaal lid zijn van een EHBO- vereniging om in
aanmerking te komen voor een subsidie? Is het mogelijk om i.v.m. het beperkte
ledental voor EHBO- verenigingen af te wijken t.o.v. andere verenigingen?
De aanschaf van reanimatiepoppen,verband enz. is voor een kleine vereniging een
kostbare aankoop. Is het mogelijk dat de gemeente daarvoor incidenteel een extra
bijdrage beschikbaar stelt als dergelijke kostbare inkopen moeten worden gedaan?
Voor het volgen van aanvullende cursussen hartreanimatie met gebruik met AED
zijn relatief hoge kosten gemoeid. Is de gemeente bereid om hiervoor een extra
bijdrage te leveren?
Het geven van een cursus voor nieuwe EHBO’ers kost per persoon tussen de €
180,-- en € 200,-. Dit is een hoog bedrag voor mensen die een EHBO-diploma
willen halen. Het is ook vaak een drempel om deze cursus te volgen. Is het college
bereid om een deel van deze kosten te subsidiëren of op een andere wijze een
bijdrage te verstrekken?
In hoeverre heeft de gemeente de mogelijkheid meer bekendheid te geven aan de
bestaande verenigingen, zodat het aantal leden hopelijk toe zal nemen? Is het
college bereid een artikel te plaatsen op de gemeentelijke pagina’s in de
Halderbergse Bode?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie CDA- Halderberge
Ad van Tetering

