
 

 

Onderwerp:  Schriftelijke vragen EHBO bij dorpsfeesten 

Datum: 8 juni 2018 

 

 

Geacht college, 

 

Op grond van artikel 35 van het regelement van orde van de raad hebben wij de volgende 

vragen. 

 

Inleiding 

Uit gesprekken met de organisatoren van de zomerfeesten in Saasveld hebben wij begrepen 

dat er door de gemeente gecommuniceerd is dat er één EHBO’er wordt geëist met een 

aantekening drank- en drugsincidenten. Deze eis zou gelden voor alle evenementen waar 

alcoholische drank wordt geschonken 

 

Wij constateren dat als er één van de aanwezige EHBO’ers bij evenementen in het bezit 

moet zijn van de aantekening drank- en drugsincidenten dit grote impact heeft op de 

organisatie van evenementen en de toekomst van EHBO verenigingen. Er is (voor zover bij 

ons bekend) geen erkende opleiding door de onafhankelijke certificerende organisatie op het 

gebied van eerste hulp: het Oranje Kruis. Er zijn wel grote verschillen in het huidige aanbod 

van opleidingen (in o.a. kwaliteit) en zijn vaak erg kostbaar. Doordat EHBO verenigingen de 

medische hulpverlening verzorgt op lokale evenementen kunnen de kosten laag worden 

gehouden waardoor evenementen kunnen worden gerealiseerd. EHBO verenigingen werven 

inkomsten door vrijwilligers in te zetten bij lokale evenementen, hierdoor houden zij de 

vereniging levensvatbaar en kunnen meer EHBO’ers worden opgeleid. 

 

Vragen 

De CDA fractie heeft de volgende vragen aan het college:  

1. Heeft de gemeente twee weken vóór het plaatsvinden van het evenement in Saasveld 

gecommuniceerd over de gestelde eisen omtrent de medische hulpverlening? 

Zo ja: waarom wordt dit laat gecommuniceerd? 

Zo nee: wanneer, op welke wijze en met welke instanties is dit gecommuniceerd? 

2. Klopt het dat er bij evenementen waar alcoholische drank wordt geschonken een 

EHBO’er met de aantekening drank- en drugsincidenten is vereist? 

Zo ja: op basis van welke wet- of regelgeving? 

Zo nee: welke eisen zijn gesteld? 

3. Bent u bereid om een training te (laten) verzorgen voor EHBO’ers op het gebied van 

drank- en drugsincidenten zodat zij hulp kunnen verlenen bij evenementen in de 

gemeente? 

Zo ja: binnen welke termijn? 

Zo nee: wat is hiervoor de reden? 

4. Bent u bereid om in gesprek te gaan met organisatoren van evenementen en EHBO 

verenigingen omtrent de verwachte medische hulpverlening bij evenementen? 

Zo ja: binnen welke termijn? 

Zo nee: wat is hiervoor de reden? 

 

 

 



Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de CDA fractie 

 

Marc Smellink 

Gemeenteraadslid namens CDA 


