
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

Aanschaf reddingsboot Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade ter vervanging van de oude 

reddingsboot en toebehoren uit/vanaf 2005. 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 december 2017  

 

 

b e s l u i t: 

 

1. Een bijdrage van € 42.000,- ten behoeve van de aanschaf van een reddingsboot plus 

toebehoren voor de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade beschikbaar te stellen; 

2. Dit bedrag te dekken uit de flexibele algemene reserve bij wijziging van de begroting 2018 

via verwerking in het begrotingsresultaat. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 1 februari 2018 

 

 
  , voorzitter 

 

 
 

 

    , griffier 

Besluit raad: aangenomen 

Stemmen voor: unaniem 

Stemmen tegen: 

Afwezig:3 (LB (2), D66 (1) 

Raadsvergadering d.d. : 1 februari 2018 

Commissievergadering d.d. : 18 januari 2018 

Commissie : Commissie Bestuur en Middelen 

Portefeuillehouder : Burgemeester E. Roest 

Programmaonderdeel : 102. Openbare orde en veiligheid 

102001. Openbare orde en veiligheid 

Registratienummer : 2017023123 

Productiedatum : 30 november 2017 
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Voorgesteld besluit 

Voorgesteld wordt om de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade € 42.000,- ter beschikking te 

stellen zodat ze tot aanschaf van een reddingsboot plus toebehoren ter vervanging van de huidige 

afgeschreven en recent zwaarder beschadigde boot, kunnen overgaan. Zie bijgevoegde drie foto’s. 
 

Aanleiding en beoogd effect 

Gelet op de schade van de huidige boot, de gesprekken die burgemeester recent heeft gehad met 

de reddingsbrigade over deze boot, het voor de begroting van 2017 nog niet zo duidelijk was dat 

de boot dermate beschadigd was, niet meer water/zeewaardig was en vervangen diende te 

worden, blijkt dat uitvoering en aanschaf van een nieuwe boot niet uitgesteld kan worden (tot de 

begroting van 2019) omdat de boot noodzakelijk is voor de inzet in 2018 en er tijd nodig is om de 

boot te kopen en vaarklaar te maken. 

 

De Vrijwillige Bloememdaalse Reddingsbrigade heeft aangegeven niet zelf over voldoende 

financiële middelen te beschikken en te kunnen ‘verkrijgen’ om tot de noodzakelijke vervanging 

van een reddingsboot te kunnen overgaan.  

 

De Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade (VBRB) heeft een verzoek met hoge urgentie gericht 

aan het college voor het beschikbaar stellen van een bijdrage voor de aanschaf/ vervanging van 

een reddingsboot en toebehoren. 

De huidige boot die is aangeschaft in 2005 is al zes/zeven jaar langer in gebruik dan volgens de 

afschrijvingstermijn gebruikelijk/verantwoord is. Deze boot is momenteel dermate beschadigd  en 

stuk dat varen, gebruik voor operaties op zee onverantwoord is, niet meer mogelijk is. De 

‘neus’/voorplecht is onder andere gebroken en uitgescheurd en de drivers zijn nagenoeg poreus. 

Kortom het vaartuig is niet zeewaardig en e boot dient als sloop aangemerkt worden. 

 

Voorheen trachtte de VBRB de aanschaf van voertuigen, middelen te financieren door verkregen 

gelden uit sponsering, het organiseren van bedrijfsuitjes waaronder het varen met de reddings-

boten, inzamelacties, verkoop van loten, etc. Voor komend jaar is er onder andere geen nieuwe 

‘hoofdsponsor’ gevonden die bereid is om flink bij te dragen aan de reddingsbrigade en zijn de 

overige inkomsten teruggelopen. 

 

Ook de bijdragen van de strandpaviljoenhouders die zij doneerden voor de inzet van de 

reddingsbrigade ter zake EHBO activiteiten en vervoer van ‘slachtoffers’ tijdens de feesten en 
evenementen, die elk weekeinde plaatsvonden, vormden een belangrijk bestanddeel van 

voornoemde verkregen gelden. 

 

De teruglopende inkomsten van deze gelden en de ‘recente’ toepassing/inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan 2013 Bloemendaal aan Zee waardoor het aantal toegestane feesten/ 

evenementen die in/vanuit de strandpaviljoens werden georganiseerd drastisch wordt verminderd, 

slaan een flinke bres in de ‘eigen’ financiering. 
 

De boot is een noodzakelijk vaartuig dat in het belang van de veiligheid van badgasten, zwemmers 

en watersporters wordt ingezet indien genoemden in nood zijn of door omstandigheden niet meer 

op eigen kracht de kust kunnen bereiken. 

 

Uw raad dient voor de aanschaf van het vaartuig en toebehoren een besluit te nemen om de 

aankoop door de VBRB mogelijk te maken. 
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Politieke keuzeruimte 

De raad stelt éénmaal per vier jaar de doelen voor het veiligheidsbeleid vast die de gemeente op 

het terrein van veiligheid nastreeft. Hieronder valt de taak voor de zorg en veiligheid van het 

strand en tot 1 kilometer in zee en m.b.t. de activiteiten die daar plaatsvinden door de inzet van de 

Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade.  

 

Gemeenten met water en kust hebben de verantwoordelijkheid en taak om voor de veiligheid en 

gezondheid zorg te dragen door in dit kader het inzetten en faciliteren van een reddingsbrigade.  

Dit behoort tot een van de kerntaken van de lokale overheid. 

 

De zogenoemde strandwachttaak wordt hierbij primair uitgeoefend door de Reddingsbrigade in 

samenwerking met de politie. De strandwachttaak bestaat uit a. redding op zee, b. verlening van 

eerste hulp en slachtoffervervoer vanuit zee of het strand naar plaats waar een hulpverlenings-

voertuig van de politie, brandweer of ggd/ambulance kan komen en c. opsporing en hereniging van 

vermiste kinderen of andere personen. 

 

De grondslag voor de aanschaf/inzet/middelen die de Reddingsbrigade ligt in het besluit van 

burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2005, onder nummer: 2004010529 waarin is bepaald 

dat de gemeente de reddingsbrigade faciliteert bij voorzieningen en bijdraagt aan grote 

kapitaalinvesteringen. Met genoemd besluit zijn tevens de verhoudingen tussen de gemeente en de 

reddingsbrigade bekrachtigd door de ondertekening van een convenant. 

 

Overwegingen van het college 

Deze reddingsboot is een basisvoorziening en noodzakelijk voor de inzet. 

De huidige reddingsboot plus toebehoren zijn vanaf 2005 in gebruik genomen en ‘afgeschreven’. 
De punt/steven van de boot is stuk waardoor er ook niet meer mee gevaren kan worden. 

Vervanging van de oude boot is onuitstelbaar en onontkoombaar om de hulpverlening in het kader 

van veiligheid en gezondheid van/voor alle gebruikers/gasten van het strand en de zee te kunnen 

uitoefenen. 

 

Een optie/alternatief om gebruik te maken van bijvoorbeeld de/een reddingsboot van de 

reddingsbrigade te Zandvoort is geen optie. Beide reddingsbrigades hebben zeker gedurende de 

zomermaanden maar in feite al in het voorseizoen en ook in het naseizoen allebei een of meerdere 

reddingsboten nodig voor een directe inzet. De VBRB heeft in Bloemendaal heeft een kustlengte 

van circa 4,3 kilometer te bestrijken. 

Vaak wordt er ook assistentie aan elkaar verleend en worden twee of meer reddingsboten 

tegelijkertijd ingezet bij een actie. 

 

Het delen van een boot, onafhankelijk van de strandplaats van die boot is geen optie omdat het de 

inzetbaarheid en de inzet-/uitruktijd van één van de reddingsbrigades onverantwoord vertraagd.  

 

In het overleg dat heeft plaatsgevonden tussen de burgemeester en de voorzitter van de 

reddingsbrigade is afgesproken dat de VBRB onderzoek gaat doen naar het benodigde materieel 

dat de reddingsbrigade ‘echt’ nodig heeft als primaire middelen. Het betreft een onderzoek met de 

vraag: wat heeft de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade minimaal nodig aan vaartuigen en 

voertuigen en aan welke kwalificaties moeten deze voldoen om uitvoering te kunnen geven aan de 

‘Strandwachttaak’, waarbij de zorg en veiligheid op een adequate wijze kan plaatsvinden. 
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Middelen 

De raad dient te besluiten over de benodigde middelen. De raad wordt voorgesteld een bijdrage 

van € 42.000,-  ten behoeve van de aanschaf/vervanging van een reddingsboot ten laste van de 

algemene flexibele reserve ter beschikking te stellen.  

 

De algemene reserve is hiervoor toe- reikend. De beschikbaarstelling van het budget leidt tot 

wijziging van de begroting 2018 via verwerking van de in het begrotingsresultaat. De raad dient 

overeenkomstig tot wijziging van de begroting 2018 te besluiten. 

 

De Vrijwillige Bloemendaalse reddingsbrigade krijgt een jaarlijkse subsidie van circa € 43.000,- 
Dit bedrag wordt grotendeels gebruikt voor het onderhouden van het materieel zoals dat in de 

subsidieaanvraag en het bijbehorende investeringsoverzicht wordt vermeld.  

 

De kapitaalinvesteringen voor aankoop en vervanging van materieel zijn hierin niet opgenomen. 

De reddingsbrigade is hiervoor afhankelijk van incidenteel door de gemeente te beschikking 

gestelde gelden. 

 

De middelen/het materieel dat vervangen en aangekocht moet worden door de reddingsbrigade 

betreft. 

 Een reddingsboot met een investeringsbedrag van:   € 14.000,- 
 Een buitenboordmotor met een investeringsbedrag van:  € 12.000,- 
 Een bok en toebehoren met een investeringsbedrag van:  €  8.000,-  
 Waterdichte mobilofoon en accu’s met een investeringsbedrag van: €  6.000,- 
 Een trailer voor het vaartuig met een investeringsbedrag van:  €  2.000,- 

Totale investering voor 2017      € 42.000,-  
 

Deze bedragen zijn netto. 

 

De boot die vervangen moet worden is sloopwaardig en kan niet meer gerepareerd worden. 

Getracht wordt deze als ‘sloop’ te verkopen. Ook wordt getracht de oude/afgeschreven 

buitenboordmotor via de Hiswa te verkopen, evenals de bok en de trailer. Zo mogelijk worden deze 

laatste twee voorwerpen zelf gesloopt en worden onderdelen gebruikt voor andere werkzaam-

heden. De opbrengst van de verkochte voorwerpen wordt gebruikt voor onderhoud van het huidige 

materieel en wordt verantwoord in de boekhouding. De oude mobilofoon wordt als reserve 

gehouden. 

 

Participatie 

Gesprekken met de burgemeester, de wethouder Financiën en de Reddingsbrigade hebben 

meerdere malen plaatsgevonden. Uw raad heeft 1 september jongstleden een werkbezoek 

gebracht aan de Reddingsbrigade waarbij u bent geïnformeerd over het ‘werk’, de inzet van de 
reddingsbrigade en het materieel wat daarvoor noodzakelijk is en gebruikt wordt.  

 

Communicatie 

De communicatie tussen de gemeente en de reddingsbrigade vindt frequent plaats. 

 

Samenwerking (Heemstede) 

N.v.t. 

 

Vervolgproces/evaluatie 

De reddingsbrigade zo spoedig mogelijk het bedrag ter beschikking stellen zodat zij tot aanschaf 

kunnen overgaan. 
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Bijlagen 

In de hierbij gevoegde bijlage onder nummer: 2017022581 ‘meerjarige investeringsbegroting 

materieel van Reddingsbrigade Bloemendaal / vanaf 2017’, vindt u onder het eerste blok het 
overzicht aan van de reddingsboot en de toebehoren die het betreffen en die vervangen moeten 

worden. Tevens treft u drie foto’s aan van de huidige beschadigde boot, onder kenmerk: 

2017023541, 2017023542 en 2017023543. 

 

Achterliggende documenten 

De grondslag voor de aanschaf/inzet/middelen van de Reddingsbrigade ligt in het besluit van 

burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2005, onder nummer: 2004010529 waarin is bepaald 

dat de gemeente de reddingsbrigade faciliteert bij voorzieningen en bijdraagt aan grote kapitaal-

investeringen. Met genoemd besluit zijn tevens de verhoudingen tussen de gemeente en de 

reddingsbrigade bekrachtigd door de ondertekening van een convenant. 

 

Naast de inzet voor de zorg en veiligheid die de reddingsbrigade op en aan het strand kan de 

reddingsbrigade ook worden ingezet bij rampen en calamiteiten in de regio. Dit is vastgelegd in een 

convenant tussen de VRK en de reddingsbrigades in Kennemerland. De tekst hier luidt aldus: 

 

‘Daadwerkelijke inzet (repressie/respons) 

1. De reddingsbrigades worden bij daadwerkelijk calamiteiten gealarmeerd door het Meld-,  

informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK). 

De reddingsbrigades leveren hiertoe actuele gegevens voor de alarmering bij de verschillende  

incident- en ramptypen. Samen met de actuele gegevens van de Veiligheidsregio Kennemerland 

worden deze gegevens in een bijlage bij dit convenant vastgelegd; 

2. De reddingsbrigades worden in het geval van multidisciplinaire opschaling bij GRIP1 

(Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure), in het CoPi (Commando Plaats 

Incident) vertegenwoordigd door de leidende discipline (dit kan de brandweer of GGD/GHOR of 

politie zijn). Op verzoek van de leidende discipline aan de Leider CoPI kan een liaison van de 

reddingsbrigade worden toegevoegd als adviseur van de leidende discipline; 

3. In geval GRIP 2 en/of hoger worden de reddingsbrigades vertegenwoordigd door de leidende 

discipline.’ 
 

Verder heeft de reddingsbrigade werkafspraken vastgelegd met zowel de Kustwacht, brandweer, 

de ggd/ghor en de politie voor de samenwerking, hulpverlening en diensten/inzet die verleend 

kunnen worden. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 

 


	Aldus besloten in de openbare vergadering
	Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

