
    
 

  
 

  

 
 
 
Amendement uitvoering Hart Veilig Oss  
 
De raad van de gemeente Oss in vergadering bijeen op 8 november 2018. 
 
Constaterende: 
 

• Op 21 december 2017  de raad de motie ‘Hartveilig Oss’ aangenomen heeft. 
Daarbij is aan het college de opdracht gegeven om: 
“Samen met de lokale AED-Stichtingen, EHBO verenigingen, centrummanagement 
Oss en andere betrokken partijen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in 
het realiseren van een dekkend en goed functionerend netwerk van AED’s en 
vrijwillige hulpverleners”; 

• Dat als er in de openbare ruimte voldoende AED’s aanwezig zijn én voldoende 
vrijwilligers die adequaat kunnen handelen, de sterftekans of de kans op ernstige 
gevolgschade aanzienlijk daalt. 

• Genoeg vrijwilligers met voldoende kennis noodzakelijk is; 
• Dat in de loop van de jaren zijn op veel verschillende plaatsen in de gemeente 

maatschappelijke initiatieven ontstaan om AED’s beschikbaar te hebben. Hart 
voor Lith, EHBO Berghem, AED Beheer Geffen, Hart voor Oss, EHBO MHM, EHBO 
Ravenstein en EHBO Herpen zijn de bekende voorbeelden in onze gemeente. 

• Verschillende verenigingen bezig zijn om voldoende vrijwilligers op te leiden om te 
komen tot een goed dekkend netwerk.   

 
Overwegende: 
 

• Hoewel de gemeente geen wettelijk taak heeft, De gezondheid van onze inwoners 
ons aan het hart gaat; 

• Dat verschillende partijen, zich hard maken om een dekkend netwerk van AED’s 
in gemeente Oss te krijgen. 



• Het belangrijk is dat maatschappelijke betrokkenheid gestimuleerd blijft worden 
en gezorgd wordt dat de verschillende actieve partijen beter kunnen 
samenwerken. 

 
Draagt het college op: 
 

1. Om voor de kadernota 2020 met een voorstel te komen waarbij een effectief 
dekkend netwerk AED’s in de publieke ruimte geborgd is. Hierbij wordt ook 
gekeken welke AED-kasten er in de (semi) overheidsgebouwen van binnen naar 
buiten geplaatst moeten worden. 

2. Dit samen met de betrokken verenigingen te realiseren.  
 

 
 

En besluit: 

Voor 2019 Het onderhoud van AED’s in de publieke ruimte op zich te nemen. Dit 
eenmalig te dekken uit het innovatiebudget WMO. 
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