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Beste raadsleden,

ln deze brief infomeren wij u over het geactualiseerde en verbeterde plan van aanpak van

het project Hartveilig Harlingen.

lnleiding
ln 2019 is het project Hartveilig gestart in de gemeente Harlingen. Eind 2O2Ozijn door de

raad vragen gesteld over de hartveiligheid in de gemeente. Naar aanleiding hiervan is in

2021 een evaluatie uitgevoerd over de afgelopen twee jaar. De resultaten zijn positief.

Daarnaast kwamen enkele aandachtspunten naar voren uit de evaluatie. Deze zijn met de

plannen in de vervolgnotitie aangepakt.
Hieronder volgt een overzicht van de succesfactoren en aandachtspunten.

Succesfactoren
1. het aantal beschikbare AED's in gemeente Harlingen is tijdens het project toegenomen;
2. het aantal bij HartslagNu geregistreerde AED's groeiende is en potentie heeft om te
groeien;

3. de EHBO-vereniging Harlingen traint veel burgerhulpverleners;
4. het aantal burgerhulpverleners in gemeente Harlingen toereikend is;

5. -bij 20 van de 21 reanimaties (2019-heden) waren burgerhulpverleners snel ter plaatse.

Aandachtspunten
1. onduidelijkheid over uitvoering van controle en onderhoud van de gemeentelijke AED's;

2. het aantal buitenkasten met AED's die 2417 beschikbaar zijn blijft achter;

3. twee locaties in de gemeente Harlingen hebben geen goede dekking.

Conclusie
Op basis van bovenstaande is gebleken dat Hartveilig Harlingen een succesvol project is.

Vooral op de inzet van burgerhulpverleners bij reanimaties mag de gemeente Harlingen en
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verleners getraind zijn. Hier is en blijft de EHBO-vereniging een belangrijke partij in.

ln de vervolgnotitie zijn afspraken gemaakt over de drie aandachtspunten. Ten eerste
worden controle en onderhoud middels een nieuwe subsidieregeling belegd bij de EHBO-

vereniging van Harlingen. Ten tweede is er een communicatieplan opgesteld voor promotie
van de bestaande subsidieregeling. En ten derde zijn in de zomer van2O2L twee nieuwe
AED's in de gemeente Harlingen geplaatst.

Financiën
Voor het project werd in 2019 een budget van € 12.500,-- per jaar vastgesteld.

Voor het vervolg van het project wordt gekozen de begroting in te vullen met hetzelfde

budget (met dien verstande dat het aangepast wordt naar het werkelijke bedrag op de

gemeentelijke begroting).

Voor de periode 2021.-2025 heeft de vervolgnotitie onderstaande consequenties:
* het budget wordt vastgesteld op € 12.000,-- (in plaats van l-2.500,--) conform de begroting
van gemeente Harlingen;
* de kostenpost voor HartslagNu wordt aangepast ten gunste van kosten voor onderhoud en

vervanging van AED's en/of overige kosten
x de uitgebreide subsidieregeling voor controle en onderhoud van gemeentelijke AED's

wordt toegevoegd aan de begroting;

Dit geeft het vo nde beeld voor de komende jaren

Structureel budget € 12.000,-

Project Hartveilig
Harlingen 2OZL-

2025
Posten Bed ragen

Hartveilig Fryslàn /
HartslagNu
Subsidieregeling
Training
burgerhulpverleners
Deel basistraining

€ 1.000,00

€ 6.000,00

Deel herha lingstraining

Subsidieregeling
buitenkasten AED's

€ 2.500,00

Subsidieregeling
Onderhoud AED's

€ 2.500,00

lncidenteel
vervanging AED's en

Overige kosten

Totaal per jaar € 12.000,00
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Planning
De vervolgnotitie en gemaakte plannen en afspraken gelden voor de periode 2O2t-2025.|n
2024 zal het plan wederom geëvalueerd worden.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Harlingen,

de f,

S.C. van Gent C. M.

Bijlagen:

Vervolgnotitie Hartveilig Harlingen doc.nr. 152506


