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Onderwerp Stichting Fryslân Hartveilig 

 
Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Gezondheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Inbrenger Mevr. T. Koster 

Auteur M. de Graaf/A. Zijlstra 

Bijlagen 1. Factsheet Fryslân Hartveilig 
2. Notitie “Samen maken we Fryslân hartveilig” 

Vergaderdatum 15 juni 2016 

Agendapunt 6 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

Gemeente Leeuwarden (Jacob Jongejan), St. Fryslân Hartveilig (dhr. E. 
Duursma en dhr. G. van Iperen) 

OR/GO  OR       GO 

 

Conceptbesluit 

1. Voor de korte termijn worden gemeenten gevraagd om zich te verbinden aan het manifest van 
Stichting Fryslân Hartveilig, zodat er een dekkend netwerk van burgerhulpverleners en aangemelde 
AED’s in Fryslân kan worden gerealiseerd. 
2. Die gemeenten die zich hieraan willen verbinden, maken daarover afzonderlijk nadere afspraken 
met de vertegenwoordigers van de Stichting Fryslân Hartveilig. 
3. Voor de langere termijn voelen gemeenten zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren 
van het borgen van de opgezette meldingsstructuur. De bestuurscommissie gezondheid vraagt 
daarom aan het bestuur van de VRF om dit onderwerp te verkennen.  

 
Inleiding 

Op verzoek van mevr. Koster, lid Agendacommissie Gezondheid, is dit onderwerp op de agenda 
geplaatst. Daarnaast heeft de Stichting Fryslân Hartveilig de VRF benaderd met de vraag wat de 
VRF/GGD kan betekenen in het kader van de borging van de taken op langere termijn.  
 
Dhr. E. Duursma, voorzitter, zal in de vergadering een presentatie geven over de stand van zaken in 
Fryslân, en wat nodig is om te komen tot een dekkend netwerk. 
De Stichting Fryslân Hartveilig is in 2014 opgericht met als doel een dekkend Fries netwerk van 
reanimatieburgerhulpverleners en aangemelde AED’s te realiseren. Er is inmiddels een startfinanciering 
voor twee jaar toegekend van De Friesland Zorgverzekeraar.  
Belangrijke vraag is tevens hoe het opgebouwde netwerk in de toekomst geborgd kan worden, en of hier 
een taak ligt voor gemeenten en/of de VRF/GGD, of andere partijen. 
 
 
 
Besluit : 
 

 

 niet vastgesteld Paraaf secretaris:  
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 ongewijzigd vastgesteld 

 
 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
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