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Betreft

Continueren van deelname Stan/HartslagNu

Voorgesteld besluit

1. De deelname aan Stan/HartslagNu te continueren;
2. de structurele jaarlijkse exploitatiekosten ten bedrage van circa € 10.000,- per
jaar voor de uitvoering van nazorg en support van Stan/HartslagNu voor de
periode 2019 tot en met 2022 te dekken uit de reeds beschikbare middelen in het
begrotingsprogramma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht.
Samenvatting

In 2015 heeft de gemeenteraad besloten deel te nemen aan burgerparticipatieproject
Hart voor Zuid-Holland Zuid (RIS dossier 1479836). Sinds 2016 is Dordrecht
aangesloten op het alarmeringssysteem Stan/HartslagNu (voorheen HartveiligWonen)
en is het project uitgerold met als doel het creëren van 6-minuten zones binnen de
gemeente Dordrecht. Mede dankzij de inzet vanuit de werkgroep is er binnen de
gemeente Dordrecht een minimale dekking van burgerhulpverleners en is het aantal
aangemelde Automatische Externe Defibrillators (AED's) verzesvoudigd.
U wordt voorgesteld om de deelname aan Stan/Hartslag Nu te continueren en de
structurele kosten voor de uitvoering van nazorg en support van het project Stan/
HartslagNu te dekken uit de reeds beschikbare middelen in het begrotingsprogramma
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht.
Inleiding

In 2015 heeft u besloten om deel te nemen aan het burgerparticipatieproject
Hart voor Zuid-Holland Zuid. Sinds 2016 is Dordrecht aangesloten op het
alarmeringssysteem Stan/HartslagNu (voorheen HartveiligWonen). In november 2016
heeft in het Stadhuis de officiële aftrap van het project plaatsgevonden en is een
werkgroep gevormd - bestaande uit betrokken burgerhulpverleners - om het project
in Dordrecht verder uit te rollen. Het doel van de uitrol is het creëren van 6-minuten
zones binnen de gemeente Dordrecht. Voor het behalen van het doel zijn er
voldoende burgerhulpverleners en AED’s nodig die mee gealarmeerd kunnen worden
bij een reanimatie melding.
Mede dankzij de inzet vanuit de werkgroep zijn er nu binnen de gemeente Dordrecht
1220 burgerhulpverleners en 99 AED's aangemeld bij Stan/HartslagNu (zie bijlage).
Hiermee is de minimale dekking van het aantal burgerhulpverleners behaald, dit is
1% van het aantal inwoners met een goede spreiding. De 24/7 AED dekking is in de
gemeente Dordrecht niet volledig. Om de AED dekking volledig te krijgen, zijn
aanvullende financiële middelen nodig voor de aanschaf van buitenkasten en/of
AED's.
In 2015 is bij de besluitvorming over de deelname aan het project afgesproken dat
de raad in 2018 opnieuw een besluit neemt over het de continuering van het project.
Met dit voorstel wordt u gevraagd om te besluiten om de deelname aan het Stan/
HartslagNu te continueren.

Pagina 1/3

-O

MIX
P»ple>

Datum

8 januari 2019

Ons kenmerk

STD/2210801

Doelstelling

Het vergroten van de overlevingskans van burgers bij een acute circulatiestilstand
(hartstilstand) door het creëren van 6-minutenzones van burgerhulpverleners en
AED's binnen de gemeente Dordrecht.
Argumenten

1.1 Burqerhulpverleninq werkt
Naar schatting overleeft 1 op de 10 mensen in Nederland een hartstilstand. De kans
op overleving wordt groter als binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie en
daarbij een AED wordt ingezet. Onderzoek van het Maastricht UMC+ heeft het
positieve effect van het oproepsysteem voor burgerhulpverleners aangetoond. Meer
dan een kwart van de mensen overleeft een hartstilstand als burgerhulpverleners
binnen 6 minuten worden gemobiliseerd door middel van een berichtje op hun
telefoon.
In de periode januari t/m augustus 2018 zijn er in Dordrecht 64 meldingen geweest
waarbij burgerhulpverleners door Stan/HartslagNu zijn gealarmeerd om hulp te
verlenen. In 2017 zijn er in Dordrecht 114 meldingen geweest.
1.2 In de periode 2016-2018 is het proleet succesvol uitqerold
Mede dankzij de inzet van de werkgroep is het project succesvol uitgerold over de
gemeente Dordrecht. Inmiddels zijn er binnen de gemeente Dordrecht
1.220 burgerhulpverleners en 99 AED's aangemeld bij Stan/HartslagNu. De
onderstaande tabel laat de toename zien van het aantal aangemelde
burgerhulpverleners en AED's in Dordrecht. De minimale dekking van het aantal
burgerhulpverleners (1% van het aantal inwoners met een goede spreiding) is
inmiddels behaald. Er zijn 6x meer AED's aangemeld dan bij de start De 24/7 dekking
van AED's is in Dordrecht (nog) niet volledig.
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2.1 De kosten voor het project zijn afqenomen
In de periode 2016-2018 waren de structurele kosten van het project € 15.443,- per
jaar. Daarnaast waren er eenmalige kosten (€ 22.586,-) voor projectbegeleiding.
Ten opzichte van de vorige periode zijn de jaarlijkse kosten afgenomen en bedragen
circa € 10.000,- per jaar.
Kanttekeningen en risico's

1.1 Het project vraagt een structurele gemeentelijke bijdrage
De voortzetting van het project vraagt een structurele gemeentelijke bijdrage voor
nazorg en support van burgerhulpverleners. De kosten voor het project zijn lager dan
in de opstartfase (zie argument 2.1).
1.2 Voor een 24/7 dekking van AED's ziin aanvullende financiële middelen nodig
De afgelopen periode zijn veel organisaties bereid geweest om hun AED aan te
melden bij Stan/HartslagNu, maar zijn veelal niet bereid om zelf te voorzien in een
buitenkast voor hun AED (ten behoeve van de 24/7 dekking). Om in Dordrecht een
24/7 dekking van AED's te realiseren zijn aanvullende financiële middelen nodig.
Binnen het begrotingsprogramma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht zijn geen middelen
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beschikbaar om te investeren in de aanschaf van AED's en/of buitenkasten. Uit
navraag bij Stan/HartslagNu blijkt dat het realiseren van een 24/7 dekking van AED's
een investering vergt van maximaal € 78.000,-.
Kosten en dekking

De jaarlijkse structurele kosten voor het project Stan/HartslagNu bedragen circa
€ 10.000,-. Het betreft kosten voor nazorg en support van burgerhulpverleners. De
kosten worden gedekt vanuit de reeds beschikbare middelen in het
begrotingsprogramma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en indusiefbeleid

Het besluit over continuering de deelname aan project Stan/HartslagNu wordt
gecommuniceerd naar de werkgroep en burgerhulpverleners.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Wij verlenen aan Stan/HartslagNu de opdracht voor de uitvoering van nazorg en
support in de periode 2019-2022. De voortgang van het project wordt ten minste
jaarlijks besproken met Stan/HartslagNu. Het college stelt voor om in 2022 opnieuw
een besluit te nemen over de voortzetting van het project.
Bijlagen

- ontwerp besluit;
- rapportage gemeente Dordrecht - Stan.
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