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In 2015 heeft de gemeenteraad besloten deel te nemen aan burgerparticipatie-project
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.
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BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2019 14:00
De raad stemt in met het voorstel.

In vergadering
Besluit

Sociale Leefomgeving - dinsdag 9 april 2019 20:00
Meerdere fracties geven aan dat er in Dordrecht 24/7 dekking van AED's moet komen. In
het voorstel staat dat dit 78 duizend euro kost. De gemeente hoeft dit niet per se zelf te
financieren, in de stad zijn talloze particuliere initiatieven van bijvoorbeeld bedrijven en
buurten om AED's aan te schaffen. De wethouder zegt toe de 24/7 dekking in orde te
maken en als gemeente hierin de regie te nemen, gebruikmakend van initiatieven in de
stad. Met de toezegging besluit de commissie het voorstel als hamerstuk naar de raad te
sturen.

In vergadering
Besluit

Sociale Leefomgeving - dinsdag 22 januari 2019 20:10
De commissie besluit het voorstel te bespreken met de politieke vraag (BVD): kunnen
fracties ermee instemmen dat de gemeente geen extra geld vrijmaakt voor AED's?
De commissie besluit het uitspreken van uitgangspunten voor de Onderwijsvisie te
agenderen voor 12 februari.

