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      College van B&W en gemeenteraad van Papendrecht 
      Postbus 11 
      3350 AA Papendrecht 
 
 
Papendrecht,  4 november  2020 
 
 
Ref.2020-1004 
 
 
 
Geacht college en leden van de gemeenteraad, 
 
 
Naar aanleiding van de ontvangen brief d.d. 03-09-2020 en het bericht van uw wethouder met de 
betreffende portefeuille werd ons als Stichting HartslagNu medegedeeld dat de door u aangeboden 
en toegezegde subsidie voor 2021  mogelijk niet zal worden verstrekt. 
 
Hoewel wij er alle begrip voor hebben dat zaken veranderd zijn t.o.v. de toezegging in uw schrijven 
van d.d. 26-11 2019, willen wij toch onze zorg uiten als u er toe besluit dat de subsidie niet meer 
wordt verstrekt aan onze stichting. 
 
Wie zijn wij? 
 
Wij zijn een stichting die eerst als werkgroep in 2017 is opgericht, mede op verzoek van uw 
gemeenteraad in 2016. 
Op 13 december  2018 hebben wij vanuit de werkgroep een stichting opgericht waarin wij nu met 
een aantal personen van de werkgroep het bestuur vormen. 
Door het ontwikkelen van allerhande activiteiten proberen wij gelden te verwerven voor het beheer 
en onderhoud van de AED’s binnen de gemeente Papendrecht. 
Vanwege de omstandigheden van de Corona pandemie worden we net als vele andere verenigingen 
en stichtingen enorm beperkt in onze initiatieven in het belang van onze medemens.  
 
Wat is de doelstelling van Stichting Hartslag NU? 
 
De stichting heeft ten doel en spant zich in voor het continue en voldoende beschikbaar hebben van 
Automatische Externe Defibrillators (AED`s ) in Papendrecht , alsmede beschikbaar hebben van 
voldoende burgerhulpverleners, zodat bij een noodtoestand , op korte termijn , adequate hulp 
geboden kan worden totdat de hulpdiensten aanwezig zijn. 
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Producten en activiteiten van de Stichting? 
 
De stichting zet zich enerzijds in voor het zorgen van voldoende (24/7) beschikbare AED`s , anderzijds 
voor het werven van voldoende vrijwilligers . Dit gebeurt door het verstrekken van informatie (o.m. 
via Puur Papendrecht ) maar ook o.a. het trachten te verwerven van voldoende middelen o.m. door 
sponsoring. Daarnaast zorgen we voor het beheer en onderhoud van door sponsoring verworven 
AED`s. 
 
Wat doen wij? 
 
Wij zijn een stichting die bestaat uit vrijwilligers en zich puur inzet voor onze burgers van 
Papendrecht. 
Wij beheren, onderhouden en controleren de  inzet van AED`s bij een incident. 
Dit heeft voor ons de hoogste prioriteit. 
In elke AED bevindt zich een accu en electroden die in een cyclus van 2-5 jaar vervangen dienen te 
worden. Daar gebruiken wij uw jaarlijkse subsidie van EUR 1.000,= voor. 
 
Wat hebben wij reeds gedaan? 
 
Op 10 juli 2018 heeft uw college besloten voor het oplossen van “witte vlekken” binnen Papendrecht 
EUR 8.000,= ter beschikking te stellen voor aanschaf van AED`s en buitenkasten. Dit konden wij mooi 
aanvullen op een actie van de Rotary destijds. Hiermee hebben wij Papendrecht veilig kunnen 
maken. Maar daar stopt het niet mee. De AED’s hebben hun onderhoud nodig en dat kost geld. 
Daarom is toen door ons gevraagd, en door u toegezegd, om voor het jaarlijks onderhoud en  overige 
kosten een bijdrage van EUR 1.000,= per jaar beschikbaar te stellen. In ieder geval voor de komende 
vijf jaar. Na deze vijf jaar zou het herzien worden. 
 
Wat is onze zorg? 
 
Hoewel we er alles aan zullen doen om de genoemde activiteiten van onze stichting voort te zetten 
hopen wij dat u zult begrijpen dat indien u besluit om de subsidie stop te zetten het voor ons in het 
licht van burgerhulpverlening aan de inwoners van Papendrecht een zeer moeilijke en onzekere zaak 
wordt. 
 
Wij hopen dat u mede naar aanleiding van onze motivatie dit zeer ter harte zult nemen en wensen u 
veel wijsheid in het nemen van uw besluit. 
 
 
Namens het bestuur getekend, 
 
Voorzitter     Secretaresse   Penningmeester 

 
M.Andriesse        D. Roeland   E. Mekking 

 
 
 

 


