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Voorwoord
Voor u ligt het onderzoeksrapport van het onderzoek naar de financiering van de Vrijwillige
Bloemendaalse Reddingsbrigade door de gemeente Bloemendaal. Dit onderzoek is uitgevoerd door een
student van de Hogeschool van Amsterdam in opdracht van de gemeente Bloemendaal. Het beoogde
resultaat van dit onderzoek is de samenwerking tussen de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade
en de gemeente Bloemendaal op het financiële vlak te verbeteren.
Tijdens dit onderzoek is getracht informatie van andere reddingsbrigaden te verzamelen en hiermee
aan de slag te gaan. Achteraf is gebleken dat veel reddingsbrigaden niet of nauwelijks meewerkten aan
het onderzoek. Desalniettemin is er voldoende informatie vergaard om er een volwaardig onderzoek
van te maken.
Na afloop van dit onderzoek zou ik mijn begeleiders van de gemeente Bloemendaal genaamd P.
Eichhorn, C. Veldwijk & burgemeester E.J. Roest hartelijk willen bedanken voor hun hulp en steun
tijdens dit traject. Ook gaat mijn dank uit naar de heer C.A. de Groot die mij vanuit de Hogeschool van
Amsterdam heeft begeleid.
Tot slot wens ik u veel leesplezier en ik hoop dat de gemeente Bloemendaal dan wel de Vrijwillige
Bloemendaalse Reddingsbrigade iets aan dit document hebben.
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Samenvatting
De Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade (hierna ook wel genoemd als ‘de reddingsbrigade’) is een
vrijwilligersorganisatie die aanwezig is op het Bloemendaalse strand. Door de gemeente Bloemendaal
(hierna ook wel genoemd als ‘de gemeente’) wordt de reddingsbrigade financieel ondersteund door
een exploitatiesubsidie en investeringsbijdragen. Dit is niet genoeg en daarom tracht de reddingsbrigade doormiddel van sponsoren, sponsoracties enz. zo veel mogelijk geld op te halen.
De gemeentebegroting en die van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade sluiten/sloten niet
goed op elkaar aan, waardoor (vervangings)investeringen (die de VBRB zelf wel in haar begroting had
opgenomen) tot op heden telkens separaat moesten worden aangevraagd. De gemeente had/heeft het
geld voor de vervangs(investringen) niet begroot en de VBRB moet/moest bij een vervangings(investering) steeds opnieuw naar de gemeente voor de financiering. Hierdoor lopen/liepen de
vervangingen en(onnodig) vertraging op.
De gemeente zelf heeft/had geen inzicht wat voor en hoeveel materieel de reddingsbrigade nodig
heeft, hoe lang dit materieel mee dient te gaan en hoe de reddingsbrigade door de gemeente
gefinancierd moet worden. Omdat de drie tekortkomingen uiteindelijk allemaal met geld te maken
hebben is de volgende doelstelling opgemaakt: ‘Het doel van het onderzoek is te onderzoeken wat de
optimale financieringsmethode is van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade door de gemeente
Bloemendaal.’ Hieruit ontstaat de volgende centrale vraag: ‘Wat is de optimale financieringsmethode
van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade door de gemeente Bloemendaal?’ Tot slot zijn uit de
centrale vraag de volgende deelvragen opgemaakt:
- Welke omstandigheden gelden op het Bloemendaalse strand?
- Wat voor en hoeveel materieel hebben andere reddingsbrigades of overige instanties aan de
Noordzeekust en hoe is dit bepaald?
- Welke gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van materieel wordt door andere reddingsbrigades
of overige instanties aan de Noordzeekust gehanteerd en hoe is dit bepaald?
- Hoe is de financiële ondersteuning aan andere reddingsbrigades aan de Noordzeekust door de
bijbehorende gemeenten?
Om antwoord op de vragen te verkrijgen is er een vragenlijst gestuurd naar alle reddingsbrigades aan
de Noordzeekust en de KNRM. Al snel bleek dat veel reddingsbrigaden niet enthousiast waren om mee
te werken aan dit onderzoek. Na een remindermail en telefonisch contact is meer respons verkregen.
De uitkomsten zijn dat de soort/hoeveelheid materieel en de levensduur/afschrijvingstermijn hiervan
voornamelijk worden bepaald door ervaring uit het verleden. Verder is de soort en hoeveelheid groot
materieel per reddingsbrigade afgezet in een spreadsheet, hier zijn de volgende factoren aan
toegevoegd: Lengte van het strand, aantal reddingsposten en het aantal bezoekers. Aan de hand
hiervan is een landelijk gemiddelde berekend. Van de levensduur/afschrijvingstermijn is tevens een
gemiddelde berekend. In hoofdstuk 4 en 5 meer over de uitkomsten. Tot slot is de financiering van
andere reddingsbrigades aan de Noordzeekust onderzocht. In veel gevallen bekostigen gemeenten of
een stichting grote uitgaven en wordt er geen jaarlijkse bijdrage gegeven zodat reddingsbrigaden zelf
voor hun investeringen kunnen sparen. Verder blijkt dat er door andere reddingsbrigaden relatief
weinig met sponsoring wordt gedaan en hebben sommige reddingsbrigaden zelfs betaalde krachten.
Op die manier kunnen de kosten voor de gemeente hoog oplopen.
Aan de hand van dit document is bekend wat voor en hoeveel groot materieel de reddingsbrigade zou
moeten hebben als wordt gekeken naar het landelijk gemiddelde van reddingsbrigades aan de
Noordzeekust, ook de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn hiervan is nu bekend. Omdat veel
reddingsbrigades duidelijk maken dat het eerder genoemde is gebaseerd op ervaring uit het verleden is
het raadzaam dat de gemeente en de reddingsbrigade met elkaar gaan overleggen. Met de informatie
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in dit document en de ervaring van de reddingsbrigade zou moeten worden vastgesteld wat voor en
hoeveel materieel nodig is en hoelang dit mee dient te gaan. Als dit goed wordt vastgelegd komt de
gemeente niet langer voor financiële verassingen te staan en kan de huidige manier van financieren
gehandhaafd worden.

Resume
The Vrijwillige Bloemendaal Reddingsbrigade (literally translated ‘Voluntary Bloemendaalse Lifeguard’
and hereafter also referred as 'the lifeguard') is a voluntary organization which is present on the beach
of Bloemendaal. The municipality of Bloemendaal (hereafter also referred as ‘the municipality’) give
financially support to the lifeguard by an operating subsidy and an investment contribution. This is not
enough and therefore the lifeguard tries to collect money by sponsors, events, etc. However, the
municipality is often unpleasantly surprised because the lifeguard is requesting new equipment, the
required amount of money for this invest is not included in the budget and therefore it is difficult for
the municipality to deal with this. The municipality has no insight into what for and how much
equipment the lifeguard needs, how long this equipment should last and how the lifeguard should be
financed by the municipality. Because the three shortcomings all have to do with money, the following
objective has been drawn up: ‘The aim of the research is to investigate the optimal financing method of
the Voluntary Bloemendaalse Lifeguard by the municipality of Bloemendaal.’ This raises the following
central question: ‘What is the optimal financing method of the Voluntary Bloemendaalse Lifeguard by
the municipality of Bloemendaal?’. Finally, the following so called ‘part questions’ were formulated
from the central question:
- What conditions apply on the beach of Bloemendaal?
- What kind of and how many equipment do other lifeguards or other organizations at the North Sea
coast have and how is this determined?
- What average lifetime/depreciation period for equipment is used by other lifeguards or other
organizations at the North Sea coast and how is this determined?
- How is the financial support to other lifeguards at the North Sea coast by the associated
municipalities?
To get answers to the questions, a questionnaire was sent to all lifeguards at the North Sea coast and
the KNRM. It soon became clear that many lifeguards were not enthusiastic about participating in this
investigation. More response was obtained after a reminder email and telephone contact. The results
are that the type/quantity of equipment and the lifetime/depreciation period of this are mainly
determined by experience from the past. Furthermore, the type and quantity of large equipment per
rescue brigade is set out in a spreadsheet, the following factors have been added: Length of the beach,
number of rescue stations and the number of visitors. A national average has been calculated based on
this. An average has also been calculated for the lifetime/depreciation period. More about the results in
chapters 4 and 5. Finally, the financing of other lifeguards on the North Sea coast was investigated. In
many cases, municipalities or a foundation pay large expenses and no annual contribution is given so
that lifeguards themselves can save for their investments. Furthermore, it appears that relatively few
sponsoring is done by other lifeguards and some lifeguards even have paid employees. In this way the
costs for the municipality can be high.
With this document it is known what kind of and how much big equipment the lifeguard should have
when looking at the national average of lifeguards at the North Sea coast, also the average
lifetime/depreciation period of equipment is known. Many lifeguards indicate that the type/quantity
and lifetime/depreciation period of equipment is based on experience from the past. Because of that it
is advisable that the municipality and the lifeguard start negotiate together. The information in this
document and the experience of the lifeguard should determine what kind and quantity of equipment
10

is needed and what its lifetime/depreciation period will be. If this is properly recorded, the municipality
will no longer be faced with financial surprises so the current way of financing can be maintained.

1. Inleiding
1.1 Probleemanalyse
De Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade bestaat uit een groep vrijwilligers die zich inzet voor de
veiligheid en gezondheid op het strand van Bloemendaal aan zee. Ook is deze organisatie opgenomen
in de crisisbestrijdingsorganisatie van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Zonder de juiste
middelen en financiering kan deze organisatie niet functioneren en daarom ontvangt de
reddingsbrigade geld van sponsoren en donateurs. Tot slot draagt de gemeente Bloemendaal op basis
van een convenant een groot aandeel bij door middel van exploitatiesubsidie en investeringsbijdragen.
De reddingsbrigade heeft in de loop der jaren voertuigen, vaartuigen en andere middelen zoals
wetsuits etc. aangeschaft uit de eerder genoemde financiële bijdragen. Dit materieel dient bij
instandhouding onderhouden en of op termijn vervangen te worden. Als de reddingsbrigade financiële
hulp van de gemeente nodig heeft voor het onderhoud, vervanging of aanschaf van middelen, dient de
reddingsbrigade een verzoek in bij de gemeente. De gemeenteraad beslist op voorstel door het college
uiteindelijk wel of niet in te stemmen met dit verzoek. Dit betreft dan een voor de gemeente
onvoorziene uitgave die in de begroting verwerkt moet worden. Indien er niet zou worden ingestemd
met een verzoek dan houdt dat in dat er bijvoorbeeld geen reddingsboot kan worden aangeschaft ter
vervanging van de oude afgeschreven of kapotte boot.
De reddingsbrigade ontvangt tot op heden geen structurele subsidie om alle middelen te kunnen
onderhouden dan wel te vervangen. De vraag om financiële hulp komt soms onverwacht en de
bedragen die er mee gemoeid zijn, zijn aanzienlijk. Wel is er in 2018 op verzoek van de burgemeester
door de reddingsbrigade een meerjarige investeringsbegroting voor 7 jaar opgesteld. Dit document
draagt de naam ‘Meerjarige investeringsbegroting materieel van Reddingsbrigade Bloemendaal / 2018
– 2024’. Om dit onderzoeksrapport leesbaar te houden zal worden verwezen naar ‘meerjarige
investeringsbegroting (2018)’ In dit document staat per jaar aangegeven welk materieel volgens het
bestuur van de reddingsbrigade vervangen moet worden en welke kosten hiermee gepaard gaan. Ook
staan hierin de verwachte levensduur en afschrijving vermeld. Aan de hand van document heeft de
gemeente een helder beeld hoe groot de investeringsbijdragen volgens de reddingsbrigade in de
komende jaren zullen zijn, dit gaat dan om de investeringsbijdragen aan de reddingsbrigade.
De gemeente heeft onvoldoende inzicht in de materie om te kunnen beoordelen of het materieel dat
de reddingsbrigade heeft opgebouwd ook daadwerkelijk nodig/noodzakelijk is voor de uitoefening van
de strandwachttaak zoals omschreven in het convenant. Ook wil de gemeente een inzicht hebben of
sommige uitgaven echt nodig zijn en of de informatie over bijvoorbeeld levensduur van het materieel
realistisch is. Een kader om het één en ander te kunnen beoordelen is (landelijk) niet aanwezig.
Om opheldering te verkrijgen heeft de gemeente contact opgenomen met Reddingsbrigade Nederland
(dit is de overkoepelende organisatie van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade). De gemeente
heeft aan Reddingsbrigade Nederland de vraag gesteld welk materieel de Vrijwillige Bloemendaalse
Reddingsbrigade in de Bloemendaalse situatie nodig heeft om haar taken sober en doelmatig uit te
kunnen voeren. Reddingsbrigade Nederland geeft aan dat er geen landelijk kader is dat gemeenten
houvast biedt om subsidieaanvragen (professioneel) te kunnen beoordelen. Om een antwoord op deze
vraag te krijgen is door de gemeente Bloemendaal een student van de Hogeschool van Amsterdam
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aangesteld om dit te onderzoeken. Tevens wordt van deze student verwacht dat hij ook onderzoek
doet naar de levensduur/afschrijvingstermijnen van het materieel en tot slot dient de financiering van
de reddingsbrigade ook in het onderzoek te worden meegenomen. Deze student volgt de opleiding
maritiem officier, zijn naam is Jort Stremler en zijn docent de heer C.A. de Groot gaat hem begeleiden.

1.2 Doelstelling
Het doel van het onderzoek is te onderzoeken wat de optimale financieringsmethode is van de
Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade door de gemeente Bloemendaal.
Bovenstaande zal worden onderzocht door informatie te verzamelen van andere reddingsbrigades en
overige instanties aan de Noordzeekust. Dit zal vervolgens in een kader worden geplaatst, een
referentiekader. Aan de hand hiervan zal worden getoetst wat voor en hoeveel materieel de Vrijwillige
Bloemendaalse Reddingsbrigade nodig heeft en wat de levensduur/afschrijvingstermijn van dit
materieel zou moeten zijn. Als de gemeente Bloemendaal informatie heeft over de aankoopprijs van dit
materieel wordt duidelijk wanneer er welke kosten worden gemaakt. Tevens zal worden bepaald op
welke manier andere reddingsbrigades aan de Noordzeekust financiële steun krijgen van de
bijbehorende gemeenten, deze informatie zal ook worden meegenomen in het onderzoek.

1.3 Centrale vraag
Wat is de optimale financieringsmethode van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade door de
gemeente Bloemendaal?

1.4 Deelvragen
- Welke omstandigheden gelden op het Bloemendaalse strand?
Deze deelvraag moet antwoord geven op de vraag welke omstandigheden op het Bloemendaalse
strand gelden. Op gebied waar een reddingsbrigade aanwezig is zijn andere omstandigheden en
daarom heeft elke reddingbrigade ook ander en meer of minder materieel nodig.
- Wat voor en hoeveel materieel hebben andere reddingsbrigades of overige instanties aan de
Noordzeekust en hoe is dit bepaald?
De gemeente Bloemendaal weet niet wat voor en hoeveel materieel de reddingsbrigade nodig heeft,
om die reden is deze deelvraag opgesteld. Er zal onderzocht worden wat voor en hoeveel materieel
andere reddingsbrigades of overige instanties aan de Noordzeekust bezitten en hoe dit is bepaald. Met
deze informatie zal bepaald worden wat voor en hoeveel materieel de Vrijwillige Bloemendaalse
Reddingsbrigade nodig heeft.
- Welke gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van materieel wordt door andere reddingsbrigades
of overige instanties aan de Noordzeekust gehanteerd en hoe is dit bepaald?
Deze deelvraag gaat antwoord geven wat de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van materieel
is wat door andere reddingsbrigades of overige instanties aan de Noordzeekust gebruikt wordt. De
gemeente heeft geen inzicht of de levensduur/afschrijvingstermijn die momenteel gehanteerd wordt
realistisch is en aan de hand van deze deelvraag zal hier duidelijkheid in worden verkregen.
- Hoe is de financiële ondersteuning aan andere reddingsbrigades aan de Noordzeekust door de
bijbehorende gemeenten?
De gemeente kan niet inschatten of de huidige manier van financieren juist of gebruikelijk is. Door
informatie te vergaren van andere reddingsbrigades zal hierover duidelijkheid worden geschept.
Worden ze enkel onderhouden door sponsoren? Krijgen ze geld van sponsoren en vult de gemeente
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het tekort aan? Is het bedrag dat de betreffende gemeente aan de reddingsbrigade geeft een vast
bedrag per jaar of geeft de betreffende reddingsbrigade elk jaar aan hoeveel ze nodig hebben? Enz.
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2. Theoretisch kader
2.1 Wie is de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade en wat doet ze
Op de website van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade is voor het 90 jarig jubileum in 2013
een artikel geplaatst met daarin informatie over de geschiedenis en de ontwikkeling van de
reddingsbrigade. In dit artikel staat beschreven dat de reddingsbrigade is opgericht op 15 juni 1923, dit
is gedaan onder de toenmalige naam Bloemendaalse Reddingsbrigade afgekort B.R.B. Deze
reddingsbrigade bevond zich op reddingspost de Kentering, door de lokale bewoners wordt deze locatie
ook wel Kop Zeeweg genoemd. Op 25 januari 1962 werd er een tweede reddingsbrigade opgericht
genaamd Vrijwillige Kustbrigade Bloemendaal, afgekort V.K.B. Deze reddingsbrigade bevond zich op
reddingspost Parnassia. Na een paar jaar zijn B.R.B en de V.K.B. op 1 maart 1964 gefuseerd en hieruit is
de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade ontstaan, afgekort V.B.R. De Vrijwillige Bloemendaalse
Reddingsbrigade beheert tot op de dag van vandaag beide reddingsposten de Kentering & Parnassia
(Reddingsbrigade-Bloemendaal, 2013).
Zoals hierboven is beschreven beschikt de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade over twee
posten, hoofdpost de Kentering & hulppost Parnassia. In reddingspost de Kentering bevindt zich de
meldkamer waar alle meldingen binnenkomen. Verder beschikt dit gebouw over een grote ruimte waar
het materieel staat opgeslagen, een EHBO ruimte, douches, kleedkamers, slaapplaatsen en doet het
dienst als dagverblijf van de strandwachten. Onderstaand in figuur 1 een afbeelding van reddingspost
de Kentering.

Figuur 1 (Reddingsbrigade-Bloemendaal, z.d.)
Als het zomers druk is wordt hulppost Parnassia geopend. Deze post bevindt zich op het familiestrand
en ongeveer 2 kilometer ten noorden van hoofdpost de Kentering. Onderstaand in figuur 2 een
afbeelding van hulppost Parnassia. Bij deze reddingspost wordt voornamelijk EHBO verleend.

Figuur 2 (eigen foto)
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Op 13 mei 2005 is er tussen de gemeente Bloemendaal en de Vrijwillige Bloemendaalse
Reddingsbrigade en convenant gesloten. In dit convenant hebben de twee partijen hun onderlinge
verhouding vastgelegd. Door dit convenant is duidelijkheid ontstaan over de strandwachttaak en de
opdrachtgeverschap daarvan. Het document waarin dit convenant is opgenomen draagt de volgende
titel: ‘Verhouding gemeente Bloemendaal en VBR vastgelegd.’ VBR staat voor Vrijwillige Bloemendaalse
Reddingsbrigade. Om dit verslag leesbaar en duidelijk te houden zal niet worden verwezen naar
‘Verhouding gemeente Bloemendaal en VBR vastgelegd (2005)’ maar zal worden verwezen naar ‘het
convenant (2005)’. Het convenant (2005) is te vinden in bijlage I.
Volgens het convenant (2005) is de strandwachttaak van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade
vastgelegd als:
a) Preventie en redding
b) Eerste hulp en slachtoffervervoer
c) Het opsporen van vermiste en terugbezorgen van aangebrachte kinderen
Deze taken dienen te worden uitgevoerd in goede samenwerking met andere
hulpverleningsorganisaties zoals: brandweer, politie, ambulance en het kustwachtcentrum.
Overige taken van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade zijn het verzorgen van
zwemopleidingen en het bieden van hulp bij overstromingen doormiddel van deelname aan de
nationale reddingsvloot.
Het werkgebied van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade is als volgt vastgelegd in het
convenant (2005): “De Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade draagt bij aan de veiligheid in een
specifiek gebied, namelijk de kustzone. De gemeentegrens ligt op één kilometer in zee en de kustzone
is het gebied vanaf de duinvoet tot de gemeentegrens in zee” (p. 3).
Volgens de Strandnota 2016-2021 (2016) is het Bloemendaalse strand 4,25 kilometer lang (tussen paal
62,75 en 58,5). In het convenant (2005) staat beschreven dat de Vrijwillige Bloemendaalse
Reddingsbrigade van oudsher ook de strandwachttaak uitvoert op een stuk strand van Zandvoort, in
het convenant staat dit omschreven als tot aan paviljoen ‘Riche’. Paviljoen ‘Riche’ bestaat niet meer,
het heet het nu ‘Bernie’s’. Volgens het convenant (2005) is hier het volgende motief voor gegeven: “Dit
komt doordat de post van Bloemendaal over dit stuk een optimaal overzicht biedt, door de afstand tot
post Noord van de Zandvoortse reddingsbrigade is zodoende de veiligheid het best geborgd. Bij
uitrukken gelden overigens niet de gemeentelijke grenzen maar de operationele grenzen” (p. 8-9).
Kortom draagt de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade zorg over een groter stuk strand dan de
gemeente Bloemendaal bezit.
Op 8 juli 2011 is er een convenant getekend tussen de veiligheidsregio Kennemerland en alle 7
reddingsbrigades in Kennemerland (Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, IJmuiden, Wijk
aan Zee en Zandvoort). Dit convenant moet de samenwerking tussen hulpverleningsinstanties en de
reddingsbrigades in de veiligheidsregio Kennemerland verbeteren (Convenant tussen de
Veiligheidsregio Kennemerland & de Reddingsbrigade in Kennemerland, 2011).
Op 22 maart 2014 is er tussen de 7 reddingsbrigades in Kennemerland het samenwerkingsconvenant
‘Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR)’ ondertekend. Door dit samenwerkingsconvenant is de
samenwerking krachtiger geworden. Sinds 2002 werken de 7 reddingsbrigades in Kennemerland al
samen maar voor 22 maart 2014 was dit binnen de ‘Samenwerkende Reddingsbrigades Kennemerland
(SRK)’. Het doel van de RVR is zorgen voor prestatie- en kwaliteitsontwikkelingen van de
hulpverleningstaken en opleidingstaken. Verder is de voorbereiding op een mogelijke grootschalige
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watersnoodramp verbeterd en zal de samenwerking tussen de 7 reddingsbrigades ingeval van een
watersnoodramp beter verlopen (RVR Kennemerland, 2014).
Zoals eerder genoemd draagt de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade ook zorg over een stuk
strand van Zandvoort. In het document RVR Factsheets 2016 (2016) staat dan ook het stuk strand van
de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade vermeld. Hierin staat dat het primair werkgebied van de
Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade zich bevindt tussen paal 64 en 58,4. In dit geval is het
primair werkgebied 5,6 km lang. Het document waarin dit staat beschreven is een zogenaamde
factsheet, later in dit verslag zal dit verder naar voren komen. De factsheet van de Vrijwillige
Bloemendaalse Reddingsbrigade staat in bijlage XXI.

2.2 Financiering
In de probleemanalyse is duidelijk geworden dat de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade van de
gemeente Bloemendaal een exploitatiesubsidie ontvangt en investeringsbijdragen als er grote
investeringen worden gedaan. De exploitatiesubsidie bedraagt tussen de 40.000 en 50.000 euro per
jaar. De investeringsbijdragen wisselen en waren voordat de meerjarige investeringsbegroting die dit
jaar is opgezet soms onverwacht. Volgens de meerjarige investeringsbegroting (2018) zal er per jaar
voor gemiddeld 59.000 euro worden geïnvesteerd (de verwachte investeringsuitgaven van de jaren
2018-2024 zijn bij elkaar opgeteld en gedeeld door 7, hieruit komt een bedrag van 59.029 euro). Zowel
de exploitatiesubsidie als de investeringsbijdragen gaan over aanzienlijke bedragen.
Op 27-09-2018 is de hoofdpost (de Kentering) bezocht om kennis te maken met de voorzitter en de
reddingsbrigade. De voorzitter vertelde dat er door de vrijwilligers gewerkt wordt om zoveel mogelijk
geld op te halen doormiddel van sponsoracties, bedrijfsuitjes bij de reddingsbrigade, helpen bij
evenementen enz. Per jaar wordt daarmee een bedrag van rond de 50.000 euro opgehaald. De leden
van de reddingsbrigade krijgen daarentegen niets in financiële vorm zoals een vrijwilligersvergoeding.
Verder dienen de leden die daadwerkelijk het water op gaan zelf hun wetsuit aan te schaffen.
Door de gemeente wordt elk jaar een begroting gemaakt voor 4 jaar. Om die reden is het bruikbaar dat
er dit jaar door de reddingsbrigade op verzoek van de burgemeester een meerjarige
investeringsbegroting is gemaakt. Als de gemeente dit document als leidraad gebruikt, is het voor de
gemeente bekend welke investeringsbijdragen aan de reddingsbrigade het de komende jaren te
verwerken krijgt.
Het nieuwe systeem van de meerjarige investeringsbegroting zal goed moeten werken. Het is voor de
gemeente duidelijk hoe groot de investeringsbijdragen in de toekomst zullen zijn en de enigszins vaste
exploitatiesubsidie wordt elk jaar uitgekeerd. Het voordeel van dit systeem is dat de gemeente de
controle en leiding heeft als het gaat om investeringen voor de reddingsbrigade. Indien een
investeringsbijdrage wordt uitgekeerd heeft dit gelijk zichtbaar resultaat in de vorm van bijvoorbeeld
een nieuw voer- of vaartuig.
Er is ook een andere mogelijke manier van financieren. De exploitatiesubsidie en investeringsbijdragen
kunnen worden samengevoegd tot een vast bedrag en dit kan jaarlijks worden uitgekeerd. Hierdoor
stelt de gemeente de reddingsbrigade in staat om zelf te sparen voor investeringsuitgaven. Een nadeel
hiervan is dat de gemeente minder inzicht heeft in de uitgaven van de reddingsbrigade. Elk jaar wordt
door de reddingsbrigade een financieel rapport opgesteld en aan de gemeente overhandigt, pas dan zal
de gemeente openlijk inzicht hebben in de uitgaven van de reddingsbrigade.
In de probleemanalyse is vermeld dat de gemeente onvoldoende inzicht in de materie heeft om goed te
kunnen beoordelen of het materieel dat de reddingsbrigade heeft opgebouwd ook daadwerkelijk
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nodig/noodzakelijk is voor de uitoefening van de strandwachttaak zoals omschreven in het convenant.
Ook heeft de gemeente geen goed inzicht of sommige uitgaven echt nodig zijn en of informatie over
bijvoorbeeld levensduur van het materieel realistisch is.
Aan de hand van dit onderzoek zal worden getracht om meer inzicht te vergaren wat voor en hoeveel
materieel de reddingsbrigade nodig heeft en hoe lang dit mee dient te gaan. Tevens zal in dit onderzoek
worden onderzocht op welke manier andere reddingsbrigades aan de Noordzeekust door de
bijbehorende gemeente financieel gesteund worden.

2.3 Gebruikte begrippen
2.3.1 Subsidie
Reinders (geciteerd in Muisje, 2010, Wat is subsidie, par. 3) hanteert de volgende omschrijving: “Een
geldelijke of op geld waardeerbare uitkering vanwege de overheid aan particuliere instellingen ten
behoeve van bepaalde activiteiten die de overheid in het algemeen belang oordeelt maar die zij om
verschillende redenen niet zelf ter hand neemt.”
De Nederlandse website van het Lycaeus Juridisch Woordenboek (z.d.) omschrijft subsidie als volgt:
“Aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde
activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen
of diensten. Bijv. gemeentelijke ~ aan lokale musea of buurthuizen.”
De Belgische website van het Lycaeus Juridisch Woordenboek (z.d.) gebruikt de volgende omschrijving:
“Financiële steun die de overheid verstrekt om een persoon of een instelling in staat te stellen een
bepaalde, vaak culturele, activiteit te organiseren of te onderhouden.”
In dit onderzoek zal de omschrijving van Muisje (2010) gebruikt worden, dit omdat het begrip
‘algemeen belang’ naar voren komt. De Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade valt immers ook
onder algemeen belang.

2.3.2 Exploitatiesubsidie
De gemeente Gorinchem (z.d.) gebruikt voor dit begrip de volgende omschrijving: “De
exploitatiesubsidie is een financiële bijdrage op grond van het exploitatietekort.”
De definitie is volgens Muisje (2010): “Een exploitatiesubsidie wordt gegeven aan instellingen die voor
hun financiering voor een bepaald gedeelte van overheidsgeld afhankelijk zijn” (Wat is subsidie, Par. 9).
Bij dit begrip zal de definitie van Muisje (2010) worden gebruikt omdat er in de probleemanalyse niet
specifiek wordt gesproken over een exploitatietekort.

2.3.3 Investeringsbijdragen
In de begrippenlijst op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (z.d.) staat het
begrip investeringsbijdragen als volgt omschreven: “Kapitaaloverdrachten die bestemd zijn om
geheel of gedeeltelijk de investeringen in vaste activa van andere eenheden te financieren.”
Omdat in dit begrip het weinig gebruikte woord ‘activa’ staat omschrijft dezelfde online
begrippenlijst van het Centraal Bureau voor de Statistiek (z.d.) dit begrip op de volgende manier:
“Posten op de debetzijde van een balans, vaak betrekking hebbend op bezittingen en te
ontvangen vorderingen.”

2.3.4 Referentiekader
Op de Nederlandse website van het Lycaeus Juridisch Woordenboek (z.d.) is dit begrip als volgt
omschreven: “Normen en waarden waarnaar een persoon zich in zijn handelen en opvattingen richt.”
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Edu’Actief (geciteerd in Encyclo.nl, z.d.) noemt het: “Een soort persoonlijk uitgangspunt waaraan je
kunt afmeten of iets goed of slecht is.”
Scholieren.com (geciteerd in Betekenis-definitie.nl, z.d) spreekt van: “Het geheel van persoonlijke
waarden, normen, kennis en ervaring. Het bepaalt de wijze waarop iemand gebeurtenissen bekijkt.”
Naar aanleiding van het gesprek met de burgemeester (persoonlijke communicatie, 9 oktober 2018) is
naar voren gekomen dat de burgemeester een referentiekader voor de reddingsbrigade wil hebben.
Aan de hand van dit referentiekader hoopt hij inzicht te krijgen wat de reddingsbrigade nodig heeft aan
materieel, wat de levensduur/afschrijvingstermijn van dit materieel is en hoe de gemeente de
reddingsbrigade financieel moet steunen. Om referentie te verkrijgen zal informatie worden vergaard
van andere reddingsbrigades of overige instanties aan de Noordzeekust, de vergaarde informatie zal in
het referentiekader worden gezet.
De genoemde definities van internet verkondigen allen dat een referentiekader iets persoonlijks is.
Voor deze opdracht zal een referentiekader niets persoonlijks zijn maar een tastbaar document waar de
gemeente baat bij heeft.

2.4 Wat gaat de opdracht opleveren
In de toelichting van de doelstelling is duidelijk gemaakt dat er een referentiekader met inhoud zal
worden gemaakt, dit zal worden gebruikt om de onderzoeksvragen en vervolgens de centrale vraag te
beantwoorden. Referentie zal worden verkregen door informatie te vergaren van voornamelijk andere
reddingsbrigades aan de Noordzeekust. Behalve reddingsbrigades zijn er ook andere instanties die
soortgelijk materieel gebruiken. Instanties als de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij) maken ook veel gebruik van rubberboten, buitenboordmotoren, strandvoertuigen,
communicatieapparatuur, overlevingspakken enz. Ook aan instanties als deze kan de vraag gesteld
worden hoe lang ze met bepaald materieel doen en hoe dit bepaald is.
In dit referentiekader zal voornamelijk worden getracht om per reddingsbrigade het volgende te
noteren indien dit relevant is:
- Wat voor en hoeveel materieel heeft deze reddingsbrigade en hoe is dit bepaald.
- Wat de levensduur/afschrijvingstermijn van het betreffende materieel is en hoe dit is bepaald.
- Hoe de financiële ondersteuning aan de reddingsbrigade door de bijbehorende gemeente is.
- Enige relevantie informatie over de omstandigheden waarin deze reddingsbrigade opereert, het
formaat strand en het aantal bezoekers.
Ook zal de verkregen informatie van overige instanties zoals de KNRM in het referentiekader worden
genoteerd.
In hoofdstuk 4 worden vervolgens conclusies getrokken, hierin wordt bijvoorbeeld worden beschreven
wat de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van een buitenboordmotor is.
Aan de hand van dit referentiekader zal duidelijk moeten worden wat de Vrijwillige Bloemendaalse
Reddingsbrigade nodig heeft qua materieel, wat de levensduur/afschrijvingstermijn hiervan is en hoe
de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade door de gemeente gefinancierd moet worden.

2.5 Wat is er al bekend/onderzocht
Over de kwestie wat een reddingsbrigade nodig heeft, hoe lang materieel mee moet gaan en hoe een
reddingsbrigade gefinancierd moet worden is weinig tot niets bekend. Er één document gevonden dat
enige overeenkomsten heeft met deze opdracht voor de gemeente Bloemendaal.
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Het gevonden document komt uit het project ‘120 km Kustkwaliteit’. Op de website van Grensregio
staat het project als volgt omschreven:
Dit project heeft het strand- en kustbeheer langs de Vlaams-Zeeuwse kustlijn duurzaam en
innovatief verbeterd en vernieuwd. De concrete acties waren ecologisch en alternatief strandbeheer
via grensoverschrijdendende [sic] bewustmakingscampagnes, renovatie van strandreddingsdiensten
en de uitwerking van de veiligheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid aan de kust. (grensregio, z.d.,
120 km Kustkwaliteit, par. 1)
Volgens Grensregio (z.d.) is dit project uitgevoerd in opdracht van de gemeente Veere en de volgende
projectpartners waren bij het project betrokken: gemeente Middelkerke, stad Blankenberge, gemeente
Knokke-Heist, Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer, provincie Zeeland, gemeente Sluis, gemeente
Vlissingen, Stichting Strandexploitatie Walcheren, gemeente Noord-Beveland en gemeente SchouwenDuiveland. Het project liep tussen 01-07-2008 en 30-06-2012 (Grensregio z.d.).
Een onderdeel van het project 120 km Kustkwaliteit was ‘strandveiligheid’, hier is een apart onderzoek
naar gedaan door de heer Pijpers en zijn bevindingen zijn vastgelegd in een rapport. Na het lezen van
dit rapport genaamd Strandveiligheid doe je samen (z.d.) kwam de nadruk te liggen dat het beter zou
zijn dat de verschillende reddingsbrigades meer gaan samenwerken en naar elkaar communiceren. Ook
een gelijke uitstraling van de verschillende reddingsbrigades werd een punt van belang. Kortom werd er
aangeraden om gezamenlijk inkopen te doen zodat men over dezelfde kleding beschikt en hetzelfde
materieel gebruikt, dit is goedkoper en geeft elke reddingsbrigade dezelfde uitstraling. Ook
communicatie door bijvoorbeeld vlaggen en informatieborden bij de strandopgang zouden in iedere
plek hetzelfde moeten zijn. Verder viel het hem op dat een aantal gemeenten gebruik maken van
betaalde strandwachten en een aantal van vrijwillige strandwachten.

2.6 Literatuuronderzoek
Zoals eerder genoemd is er weinig tot geen informatie over deze kwestie openbaar te verkrijgen. De
enige informatie die enigszins in de buurt komt is het document van het project ‘120 km Kustkwaliteit’
genaamd ‘Strandveiligheid doe je samen’, geschreven door de heer Pijpers (z.d.). Voor de beschrijvende
deelvraag en het theoretisch kader is o.a. literatuur gebruikt van de gemeente Bloemendaal. Behalve
de Strandnota 2016-2021 (2016) staat deze literatuur niet openbaar op internet. Tot slot is voor het
beantwoorden van de onderzoeksvragen geen literatuur benodigd.

2.7 Beschrijvende deelvraag: Welke omstandigheden gelden op het Bloemendaalse
strand?
Eerder is naar voren gekomen dat het Bloemendaalse strand volgens de Strandnota 2016-2021 (2016)
een lengte heeft van 4,25 km. Dit stuk strand is opgedeeld in 4 themastranden namelijk het algemene
recreatieve strand, activiteitenstrand, familiestrand en een natuurstrand. Een plattegrond van het
Bloemendaalse strand die achter in de Strandnota 2016-2021 (2016) staat bevindt zich in bijlage II. De
breedte van het Bloemendaalse strand is variabel door stroming, wind, menselijk handelen, stijging van
de zeespiegel enz. In 2009 heeft onderzoeksbureau Decisio een onderzoek uitgebracht genaamd:
Toeristisch recreatief belang van zandsuppleties in Noord-Holland. In dit document staat beschreven
dat Rijkswaterstaat sinds 1990 zandsuppleties uitvoert om alle functies van de kust te beschermen,
kortom betreft dit ook de toeristische functie. Het Bloemendaalse strand heeft last van strandafkalving
en daarom heeft dit strand regelmatig te maken met zandsuppleties om te zorgen dat het strand
voldoende breed blijft. In het uitgebrachte onderzoek van Decisio (2009) staan meetgegevens van het
Bloemendaalse strand, dit zijn gegevens vanaf paal 60,5 tot paal 63. De gegevens zijn verzameld vanaf
1979 tot en met 2008. Tussen paal 60,5 en paal 63 is het droge strand tussen 1979 en 2008 gemiddeld
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36,2 meter breed. Het droge strand is de afstand tussen de gemiddelde hoogwaterlijn en de duinvoet.
Omdat men vanaf 1990 aan zandsuppleties doet zal de breedte van het strand niet veel meer
veranderen. Vanaf 1990 tot 2008 is de gemiddelde breedte van het droge Bloemendaalse strand
(tussen paal 60,5 en 63) 39,1 meter.
Als men het strand via de hoofd strandopgang betreedt komt men op het algemene recreatieve strand,
hier bevinden zich 7 strandpaviljoens op een kleine afstand van elkaar. Regelmatig worden in deze
strandpaviljoens strandfeesten gehouden wat veel publiek aantrekt. Door de alcoholconsumptie en
mogelijk drugsgebruik brengen deze strandfeesten overlast met zich mee. Tijdens deze strandfeesten is
de reddingsbrigade op de post aanwezig om slachtoffers te helpen. Meestal gaat dit om mensen die al
dan niet door drank of drugs onwel zijn geworden of mensen die door bijvoorbeeld een glasscherf
EHBO behoeven.
Het Bloemendaalse strand trekt grote bezoekersaantallen, de Strandnota 2016-2021 (2016) meld: “Uit
de zwemprofielen van Rijkswaterstaat blijkt dat op een zomerse dag 100.000 mensen het
Bloemendaalse strand, zee en naaste omgeving aandoen” (p. 16).
Tot slot is het Bloemendaalse strand aangesloten bij de Blauwe Vlag. Voor het behalen van deze status
moet de recreatieplaats volgens de Blauwe Vlag voldoen aan de volgende eisen:
- het zwemwater is van uitstekende kwaliteit
- het strand wordt schoongehouden
- op het strand bevinden zich voldoende toiletten en afvalbakken
- reddingsmaterialen en een EHBO-post zijn op het strand aanwezig
- ter bescherming van het natuurlijk milieu van zee, strand en duinen worden
voorlichtingsactiviteiten georganiseerd
(geciteerd in Decisio, 2009, Toeristisch recreatief belang van zandsuppleties in Noord-Holland, p. 18)
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3. Onderzoeksmethoden
De eerste deelvraag is een beschrijvende deelvraag en is voornamelijk door literatuuronderzoek
beantwoord. In de beginfase van deze opdracht hebben oriënterende gesprekken met de betrokken
partijen plaatsgevonden. Informatie die hieruit is verkregen is ook gebruikt voor het beantwoorden van
de beschrijvende deelvraag. Persoonlijke communicatie als bron is niet te controleren maar kan indien
gewenst worden nagevraagd aan de betrokken partijen. De overige drie deelvragen zijn
onderzoeksvragen en worden door onderzoek beantwoord. Deze onderzoeksvragen worden
beantwoord door kwalitatief onderzoek. Er zijn vragenlijsten opgesteld met daarin vragen over het
materieel, de levensduur/afschrijvingstermijn, hoe het eerder genoemde bepaald is en het financiële
aspect. Tevens is er nog een interview afgenomen, deze tweede onderzoeksmethode heeft het
onderzoek versterkt.
Om in het referentiekader ook informatie te vermelden over de omstandigheden waarin de
desbetreffende reddingsbrigade opereert zijn ook hierover enkele vragen gesteld, dit is benodigd voor
het trekken van conclusies. Dit zijn vragen over de lengte van het strand waarop de reddingsbrigade
toezicht houdt en over het aantal bezoekers die op piekmomenten tijdens zomers weer het strand
bezoeken. Het kort vermelden van de omstandigheden waarin de desbetreffende reddingsbrigade
opereert is een relatief klein onderdeel en daarom is hier geen aparte deelvraag over gemaakt.
In de vragenlijst zijn open vragen gebruikt. Er is gebruik gemaakt van open vragen zodat diegene die de
vragen beantwoord uitgebreid antwoord kan geven.

3.1 Het onderzoek
Er is een vragenlijst gemaakt met daarin open vragen over de genoemde onderwerpen. Vanaf 19-122018 tot en met 21-12-2018 is de vragenlijst verstuurd naar 29 reddingsbrigades en de KNRM. De
instanties waarnaar een vragenlijst is gestuurd zijn te vinden in Bijlage III.
De vragenlijst zoals hij naar de meeste reddingsbrigades is gestuurd is te vinden in bijlage IV. De
verstuurde vragenlijsten zijn niet allemaal hetzelfde, in een aantal gevallen kwam het beter uit door
sommige woorden anders te verwoorden. Het woord ‘reddingsbrigade’ werd bijvoorbeeld verandert in
‘strandwacht’ als er op de website van de betreffende reddingsbrigade expliciet gesproken werd over
een strandwacht. Voor een instantie als de KNRM zijn een aantal vragen die in de vragenlijst zijn
opgenomen niet relevant, de KNRM ontving daarom een kleinere vragenlijst.
In de mail is vermeld dat er onder alle inzendingen een Bol.com cadeaukaart ter waarde van €50 wordt
verloot, dit is gedaan om de respons te vergroten. De ontvangers moeten er tijd in steken om de
vragenlijst te beantwoorden en als het ze niets oplevert was de verwachting dat er weinig respons zou
komen. Om de ontvangers kans te laten maken op een aannemelijke prijs waar de meeste
vrijwilligersorganisaties wel baat bij hebben is er gekozen voor een Bol.com cadeaukaart. De kans op
deze prijs zou de ontvangers over de streep moeten trekken om de vragenlijst te beantwoorden.
Verder is in de mail gevraagd de vragenlijst voor 18-01-2019 retour te sturen, op deze manier hebben
de ontvangers 4 weken de tijd om te reageren. Dit is ruim genomen omdat de feestdagen er tussen
zitten en de ontvangers dan weinig tijd hebben te antwoorden of mogelijk op wintersport gaan/zijn.
In bijlage V bevindt zich de mail die is verstuurd is, deze is in de algemene vorm en werd gebruikt als de
mail naar een algemeen mailadres werd gestuurd. De mailadressen komen van de websites van de
reddingsbrigades en KRNM. Op sommige websites van reddingsbrigades stonden meerdere
mailadressen, bijvoorbeeld van de voorzitter, secretaris, penningmeester enzovoort. In die gevallen is
de mail met vragenlijst rechtstreeks naar de voorzitter gestuurd, dit om gelijk de juiste persoon te
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benaderen om de vragenlijst beantwoorden en anders kan de voorzitter de mail doorsturen naar een
daarvoor geschikt persoon. De mail die in bijlage V te zien is wordt dan aangepast. ‘Geachte
heer/mevrouw,’ wordt dan verandert in ‘Geachte heer of mevrouw (achternaam voorzitter),’.
Zoals eerder is beschreven is van 19-12-2018 tot en met 21-12-2018 een mail met vragenlijst verstuurd
naar de instanties. De tijd tussen het versturen van de mail + vragenlijst en de deadline van 18-01-2019
is vrij lang en daarom is besloten om op 14-01-2019 een remindermail te versturen naar de instanties
die nog niet hebben gereageerd. De eerste mail verstuurd naar één mailadres, meestal was dit een
algemeen mailadres als info@[naam reddingsbrigade].nl Indien er contactgegevens van de voorzitter
op de website van de reddingsbrigade waren te vinden is de mail enkel naar de voorzitter gestuurd. De
remindermail is indien mogelijk verstuurd naar meerdere mailadressen, dat hing er vanaf hoeveel
mailadressen er te vinden waren. Als de eerste mail enkel naar de voorzitter was gestuurd werd de
remindermail ook naar de voorzitter gestuurd met meerdere mailadressen in de cc, dit om het toch
persoonlijk te houden. In de mail werd dan uitgelegd dat de mail naar meerdere mailadressen is
gestuurd om de om de kans op reactie te vergroten. De remindermail zoals hij is verstuurd naar één
enkel mailadres is te vinden in bijlage VI.
Nadat de deadline bereikt was is er na afloop van dat weekend telefonisch contact geweest met
reddingsbrigades die nog niets van zich hadden laten horen. Hiermee werd getracht alsnog antwoorden
te verkrijgen. Ook is er gebeld naar een aantal reddingsbrigades die wel via de mail hadden gereageerd
maar de vragenlijst niet hadden beantwoord. Aan hen is de vraag gesteld waarom ze de vragenlijst niet
wouden beantwoorden zodat ook die informatie kon worden meegenomen in het onderzoek.

3.2 Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade
Om de voorzitter van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade (Ruud Cloeck) op de hoogte te
houden is de vragenlijst ook naar de voorzitter gestuurd. Dezelfde avond reageert de voorzitter met
een mail en benoemt dat hij factsheets toe zal laten sturen van de meeste reddingsbrigades in Noord
Holland. Een factsheet is een klein PDF document met informatie over een reddingsbrigade. Per
reddingsbrigade kan het enigszins verschillen maar over het algemeen staat hierin informatie over het
werkgebied, taken, openingstijden, materieel, voorzieningen, bestuursleden, contactgegevens van de
bestuursleden en nog wat overige informatie. Via verkregen literatuur van de gemeente Bloemendaal
was er al beschikking over de factsheets van 2015 en 2016 van de 7 reddingsbrigades in Kennemerland.
Later die avond stuurt medebestuurslid Jasper Abelman een mail met in de bijlage zo goed als alle
factsheets van de reddingsbrigades aan de Noordzeekust. In de mail benoemt hij onder andere het
volgende:
In de bijlage tref je zogenaamde factsheets aan welke inzicht geven in de meeste vragen die jij stelt.
Ik denk dat een Reddingsbrigade niet snel antwoord geeft op de financiële vraagstukken.
Daar kan je dan beter de desbetreffende gemeente voor benaderen.
Wij zijn van mening dat je hiermee een stuk sneller vooruit kan komen.
Omdat alle mails naar de reddingsbrigades al verstuurd waren is het onderzoek zoals dat in het
onderzoeksplan is opgesteld gehandhaafd. Een factsheet geeft immers ook geen antwoorden op de
volgende vragen:
- Hoeveel bezoekers trekt het strand op piekmomenten tijdens zomers weer gemiddeld per dag?
- Hoe wordt bepaald met wat voor en hoeveel materieel deze reddingsbrigade is uitgerust?
- Wat is de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het materieel?
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- Hoe wordt bepaald wat de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het materieel is?
- Krijgt deze reddingsbrigade financiële steun van de gemeente en/of derden? Zo ja, in welke
vorm/financieringsmethode (bijdragen, subsidie, sponsorgelden enz.) en om welke bedragen gaat dit?
De mailconversatie van met de voorzitter en Jasper Abelman is te lezen in bijlage VII.

23

4. Resultaten
4.1 Resultaten per instantie
Per instantie is een aparte bijlage gemaakt. Uitzondering hierop zijn de Schoorlse Reddingsbrigade
(Schoorl), Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen (Bergen aan Zee), Egmondse Reddingsbrigade (Egmond
aan Zee) en de Castricumse Reddingsbrigade (Castricum), in de bijlage van deze reddingsbrigades is
duidelijk gemaakt waarom.
In de bijlagen van de instanties bevindt zich in elk geval een toelichting, in de meeste gevallen een
factsheet en soms overige informatie zoals mailberichten. In de toelichting van de bijlage zal naar de
overige informatie verwezen worden indien dit aanwezig is. Onderstaand is te lezen welke instantie bij
welke bijlage hoort.
Texelse Reddingsbrigade (Texel)
bijlage VIII
Reddingsbrigade Den Helder (Den Helder)
bijlage IX
Reddingsbrigade Callantsoog (Callantsoog)
bijlage X
Reddingsbrigade Sint Maartenszee (Sint Maartenszee)
bijlage XI
Reddingsbrigade Petten (Petten)
bijlage XII
Schoorlse Reddingsbrigade (Schoorl), Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen (Bergen aan Zee), Egmondse
Reddingsbrigade (Egmond aan Zee) en Castricumse Reddingsbrigade (Castricum)
bijlage XIII
Bij deze instanties zijn nog meerdere bijlagen betrokken namelijk:
Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Bergen – Reddingsbrigaden (bijlage XIV)
Jaarafspraken Gemeente Bergen – Reddingsbrigaden (bijlage XV)
Materieelnota Gemeente Bergen (bijlage XVI)
Interview (bijlage XVII)
In de toelichting van bijlage XIII wordt meer over de vier bovenstaande bijlagen toegelicht.
Heemskerker Reddingsbrigade (Heemskerk)
bijlage XVIII
Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade (Wijk aan Zee)
bijlage XIX
IJmuider Reddingsbrigade (IJmuiden)
bijlage XX
Zandvoortse Reddingsbrigade (Zandvoort)
bijlage XXII
Noordwijkse Reddingsbrigade (Noordwijk)
bijlage XXIII
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Katwijkse Reddingsbrigade (Katwijk aan Zee)
bijlage XXIV
Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade (Den Haag)
bijlage XXV
Monsterse Reddingsbrigade (Monster)
bijlage XXVI
's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade (’s-Gravenzande)
bijlage XXVII
Strandwacht Hoek van Holland (Hoek van Holland)
bijlage XXVIII
Rotterdamse Reddingsbrigade (Rotterdam)
bijlage XXIX
Reddingsbrigade Rockanje (Rockanje)
bijlage XXX
Helvoetse Reddingsbrigade (Hellevoetsluis)
bijlage XXXI
Ouddorpse Reddingsbrigade (Ouddorp)
bijlage XXXII
Strandreddingsbrigade Westerschouwen (Westerschouwen)
bijlage XXXIII
Reddingsbrigade Vrouwenpolder (Vrouwenpolder)
bijlage XXXIV
Domburgse Reddingsbrigade (Domburg)
bijlage XXXV
Stichting Strandexploitatie Veere (Gemeente Veere)
bijlage XXXVI
Strandwacht Gemeente Vlissingen (Vlissingen)
bijlage XXXVII
RSG Safety (Gemeente Sluis)
bijlage XXXVIII
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KRNM) (Hoofdkantoor: IJmuiden)
bijlage XXXIX
Na afloop van het onderzoek hebben 8 reddingsbrigades de vragenlijst ingevuld en retour gestuurd. Via
Theo Kraan is er nog eens uitgebreide informatie ontvangen van 3 reddingsbrigades waarvoor die
informatie zo goed als ook geldt voor de Castricumse Reddingsbrigade. Ook de KRNM heeft de
vragenlijst beantwoord. 4 reddingsbrigades hebben expliciet duidelijk gemaakt dat ze de vragenlijst niet
willen beantwoorden. Verder is er tijdens telefoongesprekken informatie verkregen die ook gebruikt
kan worden.
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4.2 Deelvraag: Wat voor en hoeveel materieel hebben andere reddingsbrigades of
overige instanties aan de Noordzeekust en hoe is dit bepaald?
Het materieel van alle reddingsbrigades (behalve de stations van KNRM Lifeguards) aan de
Noordzeekust is te vinden in de bijlagen. De Hoeveelheid materieel per reddingsbrigade is sterk
verschillend. De reddingsbrigade in Heemskerk heeft bijvoorbeeld één auto en één vaartuig terwijl de
reddingsbrigade in ’s-Gravenhage vijf auto’s en tien vaartuigen bezit.
In de vragenlijst is onder andere de volgende vraag gesteld: Hoe wordt bepaald met wat voor en
hoeveel materieel deze reddingsbrigade is uitgerust? (Is dit vastgesteld door een convenant of een
andere vorm van een contract? Bepaalt de gemeente het of iemand anders?)
Instanties die de vragenlijst hebben ingevuld hebben deze vraag beantwoord. Met veel instanties is
telefonisch contact geweest, tijdens een aantal telefoongesprekken is deze vraag min of meer
beantwoord of kan het antwoord op deze vraag worden opgemaakt. Om een overzichtelijk beeld te
geven van de antwoorden op deze vraag zijn de antwoorden opgenomen in bijlage XL.
Uit de gegevens in bijlage XL blijkt dat de antwoorden sterk wisselen. Een aantal reddingsbrigades geeft
aan dat de gemeente of stichting bepaald met wat voor en hoeveel materieel ze worden uitgerust. Er
zijn ook een aantal reddingsbrigades die aangeven dat ze zelf bepalen met wat voor en hoeveel
materieel ze zijn uitgerust. Tot slot is er nog een grijs gebied waar uitgaven in overleg met betrokken
partijen worden gedaan of waar het aantal materieel is vastgelegd in een
convenant/dienstverleningsovereenkomst die met of zonder overleg van de reddingsbrigade door de
betreffende gemeente is gemaakt. Wel komt vaak (dan wel in verkapte vorm) naar voren de soort en
hoeveelheid materieel is gebaseerd op eerdere ervaringen, aan de hand hiervan bepaald de
reddingsbrigade, de gemeente/stichting of allebei wat voor en hoeveel materieel nodig is.
Zoals eerder vermeld is het materieel van alle reddingsbrigades (behalve de stations van KNRM
Lifeguards) aan de Noordzeekust te vinden in de bijlagen. Op Reddingsbrigade Vrouwenpolder na is er
van elke reddingsbrigade waarnaar onderzoek is gedaan een factsheet aanwezig in de bijlagen. In de
factsheets staat in de meeste gevallen beschreven met welke voertuigen, vaartuigen,
communicatieapparatuur en veiligheidskleding elke reddingsbrigade is uitgerust.
In de vragenlijst is ook een vraag opgenomen waarin gevraagd wordt met wat voor en hoeveel
materieel de betreffende reddingsbrigade is uitgerust. Theoretisch gezien was deze vraag niet nodig
maar toen de vragenlijst gemaakt en verstuurd werd was er nog geen beschikking over de factsheets.
Zoals eerder genoemd loopt het beschikbare materieel per reddingsbrigade sterk uitéén. Op de Blauwe
Vlag na zijn er geen regels die bepalen met wat voor en hoeveel materieel een reddingsbrigade
uitgerust moet worden. De eisen om voor een Blauwe Vlag in aanmerking te komen zijn te lezen onder
hoofdstuk 2.7. Om toch verbanden te vinden in de hoeveelheid materieel zijn een aantal variabelen
gebruikt namelijk:
- Lengte van het strand
- Aantal reddingsposten
- Aantal bezoekers per dag
Tijdens het onderzoek is informatie verkregen over de drie bovenstaande variabelen. Met deze drie
variabelen, de soort en hoeveelheid materieel is in Excel is een document gemaakt waar per
reddingsbrigade het één en ander is uitgedrukt in getallen zodat er aan gerekend kan worden, deze
spreadsheet is te vinden in bijlage XLI. In veel gevallen zijn er dubbele antwoorden verkregen. Een
voorbeeld hiervan is dat de hoeveelheid voer- en vaartuigen staan beschreven in de factsheet maar ook
in de vragenlijst. In alle gevallen zijn de gegevens van de vragenlijst leidend omdat deze recenter zijn.
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Omdat er veel opmerkingen bij deze spreadsheet vermeldt dienen te worden is hier een aparte bijlage
voor gemaakt, bijlage XLII.
Van de reddingsbrigades die zijn meegenomen in het onderzoek is uiteindelijk een gemiddelde
berekend van materieel per km strand, per reddingspost en per 1000 bezoekers. Reddingsbrigade
Vrouwenpolder is hier niet in meegenomen omdat die geen eigen strand heeft.
Uit de berekening zijn de volgende waarden naar voren gekomen:
Aantal voertuigen per km strand:
Aantal vaartuigen (incl. snelle vaartuigen) per km strand:
Aantal snelle vaartuigen per km strand:

0,54969418
1,01924473
0,8183826

Aantal voertuigen per reddingspost:
Aantal vaartuigen (incl. snelle vaartuigen) per reddingspost:
Aantal snelle vaartuigen per reddingspost:

1,3485931
2,7070346
2,0876543

Aantal voertuigen per 1000 bezoekers:
0,27466667
Aantal vaartuigen (incl. snelle vaartuigen) per 1000 bezoekers: 0,4104444
Aantal snelle vaartuigen per 1000 bezoekers:
0,32322222
Om het document niet te groot te maken is deze berekening enkel uitgevoerd voor ‘groot’ materieel. In
de factsheets en ingevulde vragenlijsten staat in de meeste gevallen ook informatie over
communicatieapparatuur en benodigde kleding. Voor deze categorieën zou een soortgelijke berekening
gemaakt kunnen worden.

4.3 Deelvraag: Welke gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van materieel wordt
door andere reddingsbrigades of overige instanties aan de Noordzeekust gehanteerd en
hoe is dit bepaald?
Allereerst zal worden behandeld hoe de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van materieel is
bepaald. Hierover is een vraag gesteld in de vragenlijst, deze is als volgt: Hoe wordt bepaald wat de
gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het door u eerder genoemde materieel is?
In veel gevallen kon het antwoord op deze vraag rechtstreeks uit de vragenlijst gehaald worden. In
andere gevallen kon het antwoord zelf worden opgemaakt uit gestuurde documenten of
telefoongesprekken. De antwoorden op deze vraag zijn te vinden in bijlage XLIII.
Uit de informatie in bijlage XLIII is gebleken dat de levensduur/afschrijvingstermijn op verschillende
manieren is bepaald en als het mogelijk is wordt verlengd. Het komt vaak naar voren dat de gemiddelde
levensduur/afschrijvingstermijn is gebaseerd op eerdere ervaringen. Door de jaren heen hebben
reddingsbrigades ervaring op gedaan hoe lang verschillend materieel mee gaat en in deze moderne tijd
zijn die gegevens gebruikt in documenten als de materieelnota van de gemeente Bergen of een
meerjareninvesteringsbegroting zoals de Katwijkse Reddingsbrigade gebruikt. Ook komt naar voren dat
de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van materieel wat een reddingsbrigade gebruikt
bepaald kan worden door verschillende instanties. De gemeente kan dit bepalen maar ook de
reddingsbrigade zelf, bij één reddingsbrigade wordt dit bepaald door Reddingsbrigade Nederland. Tot
slot valt het op dat dit onderwerp in sommige gevallen wordt besproken met een financiële afdeling, er
moet tenslotte wel geld zijn indien men iets wil vervangen.
In de vragenlijst is ook een vraag opgenomen waarin concreet gevraagd wordt naar de gemiddelde
levensduur/afschrijvingstermijn van het materieel. Deze vraag is als volgt in de vragenlijst opgenomen:
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Wat is gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het door u eerder genoemde materieel per
voer- vaartuig etc.?
Sommige instanties hebben deze vraag uitgebreid beantwoord en anderen juist summier, ook de
antwoorden lopen uiteen. De materieelnota van de gemeente Bergen die in bijlage XVI staat geeft een
goed overzicht van alle duurdere materialen die de drie reddingsbrigades in de gemeente Bergen
gebruiken. Achter al dit materieel is de betreffende afschrijvingstermijn, vervangingstermijn of beide
ingevuld.
De verkregen gegevens zijn per instantie verwerkt in bijlage XLIV met de gegevens in bijlage XLIV zijn
vervolgens berekeningen uitgevoerd om de gemiddelde
levensduur/afschrijvingstermijn/vervangingstermijn te bepalen. Echter gelden hierbij wel de volgende
notities.
- De antwoorden van de Schoorlse Reddingsbrigade, Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen en Egmondse
Reddingsbrigade zijn weergegeven als één antwoord dat uit de materieelnota afkomstig is. Omdat dit
antwoord voor drie reddingsbrigades geldt is het drie keer meegenomen in de berekening.
- De antwoorden van de Katwijkse Reddingsbrigade zijn niet gebruikt bij de berekening, dit omdat er te
summier geantwoord is.
- Ook de antwoorden van Reddingsbrigade Vrouwenpolder zijn niet gebruikt bij de berekening, dit
omdat deze reddingsbrigade geen eigen strand heeft en de materialen daardoor niet frequent worden
gebruikt.
Vervolgens de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn bepaald.
Voertuigen:
Gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn voertuigen = (10+8,67+8,67+8,67+6+3+7+7+7)/9 = 7,61
jaar.
- De gemeente Bergen hanteert in de meeste gevallen een afschrijvingstermijn die gelijk is aan het
vervangingstermijn. Een tractor vormt hierop een uitzondering en heeft een afschrijvingstermijn van 8
jaar en vervangingstermijn 16 jaar. In de berekening is hiervan het gemiddelde genomen, 12.
- Voor een Quad hanteert de gemeente Bergen een afschrijvings- en vervangingstermijn van 7 jaar,
voor een Toyota Landcruiser ook 7 jaar. Om voor alle voertuigen één gemiddelde te krijgen is het
gemiddelde genomen van 7, 7 en 12 jaar. Het antwoord hierop is 8,67 jaar. Dit is gedaan omdat andere
instanties alleen spreken over voertuigen en deze niet hebben onderverdeeld in verschillende
categorieën voertuigen.
Vaartuigen:
Gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn vaartuigen = (7+9+9+9+10+4+5+10+5)/9 = 7,56 jaar.
- Ook in dit geval heeft de gemeente Bergen de vaartuigen onderverdeeld. Het afschrijvingstermijn en
vervangingstermijn van een waterscooter is 7 jaar, van een RIB 8 jaar en van een vlet 12 jaar. Kortom
wordt er gemiddeld 9 jaar met een vaartuig gedaan.
Waterscooters apart:
Gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn waterscooter = (7+7+7+4+5)/5 = 6 jaar.
Buitenboordmotoren:
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Gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn buitenboordmotoren is 5 jaar.
Trailers/aanhangers:
Gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn trailers/aanhangers = 10 jaar.
Kleding (wetsuits, overlevingspakken, reddingsvesten enz.):
Gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn speciale kleding = (5+5+5+9+3+3)/6 = 5 jaar.
- De Noordwijkse Reddingsbrigade had de volgende afschrijvingstermijnen opgegeven in de vragenlijst:
overlevingspakken 8 jaar en reddingsvesten 10 jaar. Voor de berekening is een gemiddelde genomen
van 9 jaar.
Communicatieapparatuur:
Gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van vaste apparatuur is 8 jaar en van draagbare
apparatuur 5 jaar.
Computers en schermen:
Gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van computers en schermen = (4+4+4+3)/4 = 3,75jaar.

4.4 Deelvraag: Hoe is de financiële ondersteuning aan andere reddingsbrigades aan de
Noordzeekust door de bijbehorende gemeenten?
Om een antwoord op deze deelvraag te verkrijgen is de volgende vraag opgenomen in de vragenlijst:
Krijgt deze reddingsbrigade financiële steun van de gemeente en/of derden? Zo ja, in welke
vorm/financieringsmethode (bijdragen, subsidie, sponsorgelden enz.) en om welke bedragen gaat dit?
Deze vraag lag gevoelig omdat er in veel gevallen niet uitgebreid op geantwoord is. De antwoorden per
reddingsbrigade zijn opgenomen in bijlage XLV Omdat veel reddingsbrigades niet tijdig via de mail
hebben gereageerd is er telefonisch contact met die betreffende reddingsbrigades gezocht. Tijdens een
aantal telefoongesprekken is informatie vergaard over de financiering, ook deze informatie is vermeld
in bijlage XLV. Tot slot is informatie vergaard uit documenten van de gemeente Bergen die betrekking
hebben op de drie reddingsbrigades in die gemeente.
Uit de verkregen antwoorden blijkt dat veel reddingsbrigades bijna volledig door de gemeente dan wel
stichting worden betaald en sponsoren en of contributie het aanvullen. Een aantal reddingsbrigades
worden zelfs volledig door de gemeente of stichting betaald. Het komt vaak naar voren dat hier
duidelijke afspraken over zijn gemaakt door gebruik te maken van een dienstverleningsovereenkomst.
De betreffende bedragen lopen uiteen omdat zowel kleine als grote reddingsbrigaden de vragenlijst
hebben beantwoord. Eén van de uitkomsten is dat gemeenten geen subsidie aan reddingsbrigades
geven zodat ze zelf potjes kunnen maken om te sparen voor grote uitgaven. Kleine uitgaven worden
doorgaans achteraf aan de reddingsbrigade terug betaald en grote uitgaven (investeringen) worden
door de gemeente dan wel stichting gedaan. Ook valt het op dat een aantal reddingsbrigades gebruik
maken van betaalde krachten of een vrijwilligersvergoeding geven, dit wordt door de gemeente of
stichting betaald.
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5. Conclusies en discussie
Tijdens het onderzoek is duidelijk geworden dat veel reddingsbrigades niet graag antwoord geven op
(sommige) vragen die in de vragenlijst zijn opgenomen, in het bijzonder bij financiële kwesties was dit
het geval. Dit had als resultaat dat veel vragen niet uitgebreid of zelfs helemaal niet beantwoord zijn.
Jasper Abelman had dit via de mail in bijlage VII al voorspeld. Toch is naar aanleiding van de mail van de
heer Abelman niet de keuze gemaakt om direct contact op te nemen met de betreffende gemeenten
om informatie over het financiële aspect op te vragen. Verwacht werd dat reddingsbrigaden toch wel
informatie over het financiële aspect zouden geven maar gevoelige informatie over daadwerkelijke
bedragen achterwege zouden houden. Als ze enkel informatie zouden geven over de manier van
financieren zou dat al voldoende zijn.
De gemeenten zijn in eerste instantie niet aangeschreven omdat de kans bestond dat de
reddingsbrigaden die een vragenlijst hebben ontvangen voor het beantwoorden daarvan contact
opnemen met hun gemeente, dit is achteraf in een aantal gevallen ook gebeurt. Als gelijk na het
aansturen van de reddingsbrigaden ook contact wordt opgenomen met de betreffende gemeenten, en
vervolgens nemen de reddingsbrigaden en gemeenten contact met elkaar op voor het beantwoorden
van de vragen kan dit leiden tot spanningen tegen de gemeente Bloemendaal. Dit omdat contact is
gezocht met een reddingsbrigade en de bijbehorende gemeente zonder dat deze twee instanties dit
van elkaar weten.
De matige tot zelfs sobere respons komt het onderzoek niet ten goede. Als er meer tijd beschikbaar zou
zijn dan zou nog wel contact worden gezocht met een aantal gemeenten die een reddingsbrigade in
hun gemeente hebben, dit omdat er niet meer gerekend hoeft te worden op steun vanuit een aantal
reddingsbrigaden. Wellicht willen gemeenten wel inzage geven in de (financiële) afspraken die zij met
hun reddingsbrigade(s) hebben. Ook zouden financiële jaarverslagen die sommige reddingsbrigades op
hun websites publiceren gebruikt kunnen worden voor deze opdracht als er meer tijd beschikbaar was.

5.1 Deelvraag: Wat voor en hoeveel materieel hebben andere reddingsbrigades of
overige instanties aan de Noordzeekust en hoe is dit bepaald?
In bijlage XLI bevindt zich een spreadsheet waar per reddingsbrigade staat aangegeven met hoeveel
groot materieel (voertuigen, vaartuigen en het aandeel snelle vaartuigen) een reddingsbrigade is
uitgerust. Om tot een gemiddeld overzicht te komen is dit materieel afgezet tegen de lengte van het
strand, het aantal reddingsposten die de reddingsbrigade gebruikt en het aantal bezoekers tijdens
piekmomenten. Aan de hand van deze gegevens zou berekend kunnen worden hoeveel en wat voor
groot materieel de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade nodig heeft als het landelijk gemiddelde
van reddingsbrigades aan de Noordzeekust leidend is.
Onderstaand de uitkomsten:
Aantal voertuigen per km strand:
Aantal vaartuigen (incl. snelle vaartuigen) per km strand:
Aantal snelle vaartuigen per km strand:

0,54969418
1,01924473
0,8183826

Aantal voertuigen per reddingspost:
Aantal vaartuigen (incl. snelle vaartuigen) per reddingspost:
Aantal snelle vaartuigen per reddingspost:

1,3485931
2,7070346
2,0876543

Aantal voertuigen per 1000 bezoekers:
0,27466667
Aantal vaartuigen (incl. snelle vaartuigen) per 1000 bezoekers: 0,4104444
Aantal snelle vaartuigen per 1000 bezoekers:
0,32322222
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Ook is onderzoek gedaan hoe bepaald is wat voor en hoeveel materieel benodigd is. In de meeste
gevallen (dan wel in verkapte vorm) komt naar voren de soort en hoeveelheid materieel is gebaseerd
op eerdere ervaringen, aan de hand hiervan bepaald de reddingsbrigade, de gemeente/stichting of
allebei wat voor en hoeveel materieel benodigd is.

5.2 Deelvraag: Welke gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van materieel wordt
door andere reddingsbrigades of overige instanties aan de Noordzeekust gehanteerd en
hoe is dit bepaald?
Aan de instanties is gevraagd wat de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het materieel is.
Uit alle verkregen informatie is een gemiddelde opgemaakt.
Onderstaand de uitkomsten:
Vaartuigen:
Waterscooters:
Buitenboordmotoren:
Trailers/aanhangers:
Speciale kleding:
Vaste communicatie apparatuur:
Draagbare communicatie apparatuur:
Computers en schermen:

7,56 jaar
6 jaar
5 jaar
10 jaar
5 jaar
8 jaar
5 jaar
3,75 jaar

Tevens is onderzocht hoe de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn bepaald is. In de meeste
gevallen is dit bepaald door ervaring uit het verleden.

5.3 Deelvraag: Hoe is de financiële ondersteuning aan andere reddingsbrigades aan de
Noordzeekust door de bijbehorende gemeenten?
Wat vooral naar voren kwam is dat veel reddingsbrigades bijna volledig gefinancierd worden door de
gemeente of stichting, sponsoren en of contributie leveren hier een klein aandeel aan bij. Tijdens het
onderzoek is ook gebleken dat een aantal reddingsbrigades volledig door de gemeente of stichting
worden betaald. Ook zijn er een aantal reddingsbrigaden die gebruik maken van betaalde krachten, of
dat de vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding ontvangen. In beide gevallen wordt dit door de gemeente
of stichting betaald.
Over de manier van financieren is gebleken dat gemeenten geen subsidie aan reddingsbrigades geven
zodat ze zelf kunnen sparen voor grote uitgaven. Kleine uitgaven worden doorgaans achteraf aan de
reddingsbrigade terug betaald en grote uitgaven (investeringen) worden door de gemeente dan wel
stichting zelf gedaan. In veel gevallen worden hier duidelijke afspraken over gemaakt door gebruik te
maken van een dienstverleningsovereenkomst. De betreffende bedragen lopen uiteen omdat zowel
kleine als grote reddingsbrigaden de vragenlijst hebben beantwoord.

5.4 Centrale vraag: Wat is de optimale financieringsmethode van de Vrijwillige
Bloemendaalse Reddingsbrigade door de gemeente Bloemendaal?
Na de deelvragen te hebben beantwoord is inzicht gekregen in de volgende onderwerpen:
- Het Bloemendaalse strand.
- Wat voor en hoeveel materieel andere reddingsbrigades aan de Noordzeekust hebben.
- Hoe bepaald is wat voor en hoeveel materieel andere reddingsbrigades of overige instanties aan de
Noordzeekust nodig hebben.
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- De gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van materieel wat reddingsbrigades of overige
instanties aan de Noordzeekust gebruiken.
- Hoe de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van materieel wat reddingsbrigades of overige
instanties aan de Noordzeekust gebruiken bepaald is.
- Hoe andere reddingsbrigades aan de Noordzeekust financieel gesteund worden.
In de samenvatting en inleiding is duidelijk is geworden dat de gemeente Bloemendaal antwoord nodig
heeft op de volgende drie vragen:
- Wat voor en hoeveel materieel heeft de reddingsbrigade nodig?
- Wat zou de levensduur/afschrijvingstermijn van dit materieel moeten zijn?
- Hoe zou de reddingsbrigade door de gemeente moeten worden gefinancierd?
Al deze vragen hebben uiteindelijk met geld te maken en aan de hand daarvan is deze centrale vraag
opgesteld (Wat is de optimale financieringsmethode van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade
door de gemeente Bloemendaal?).

5.4.1 Wat voor en hoeveel materieel
In bijlage XLI is de hoeveelheid materieel per km strand, per reddingspost en per 1000 bezoekers
uitgerekend. Hieronder staan de berekende gegevens wederom vermeldt. Met deze gegevens kan
worden uitgerekend hoeveel voertuigen, vaartuigen en het aandeel snelle vaartuigen de Vrijwillige
Bloemendaalse Reddingsbrigade nodig heeft als de berekende gegevens als leidraad worden genomen.
Aantal voertuigen per km strand:
Aantal vaartuigen (incl. snelle vaartuigen) per km strand:
Aantal snelle vaartuigen per km strand:

0,54969418
1,01924473
0,8183826

Aantal voertuigen per reddingspost:
Aantal vaartuigen (incl. snelle vaartuigen) per reddingspost:
Aantal snelle vaartuigen per reddingspost:

1,3485931
2,7070346
2,0876543

Aantal voertuigen per 1000 bezoekers:
0,27466667
Aantal vaartuigen (incl. snelle vaartuigen) per 1000 bezoekers: 0,4104444
Aantal snelle vaartuigen per 1000 bezoekers:
0,32322222
De Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade houdt toezicht op 5,6 km strand. Als de lengte van het
Bloemendaalse strand bepalend zou zijn voor de hoeveelheid voer en vaartuigen zou de
reddingsbrigade het volgende nodig hebben:
0,54969418 * 5,6 = 3,08 voertuigen
1,01924473 * 5,6 = 5,71 vaartuigen (incl. snelle vaartuigen)
0,8183826 * 5,6 = 4,58 snelle vaartuigen
In dit geval zou de reddingsbrigade moeten beschikken over 3 voertuigen en 6 vaartuigen waarvan 5
snelle.
De Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade gebruikt 2 reddingsposten. Als het aantal reddingsposten
bepalend zou zijn voor het aantal voer en vaartuigen zou het volgende nodig zijn:
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1,3485931 * 2 = 2,7 voertuigen
2,7070346 * 2 = 5,41 vaartuigen (incl. snelle vaartuigen)
2,0876543 * 2 = 4,18 snelle vaartuigen
Het valt op dat de uitkomsten niet veel verschillen. Bij deze berekening komt men uit bij 3 voertuigen
en tussen de 5 en 6 vaartuigen waarvan 4 snelle.

Op piekmomenten bezoeken rond de 100.000 mensen het Bloemendaalse strand. Als het aantal
bezoekers bepalend zou zijn voor het materieel zal men uitkomen op het volgende:
0,27466667 * 100 = 27,47 voertuigen
0,4104444 * 100 = 41,04 vaartuigen (incl. snelle vaartuigen)
0,32322222 * 100 = 32,32 snelle vaartuigen
Deze antwoorden zijn in de praktijk niet uitvoerbaar maar laten wel zien dat het Bloemendaalse strand
beduidend drukker is dan andere stranden die in het onderzoek zijn meegenomen.

Als het gemiddelde wordt genomen van de lengte van het strand en het aantal reddingsposten komt
men op het volgende uit:
(3,08 + 2,7) / 2 = 2,89 voertuigen
(5,71 + 5,41) / 2 = 5,56 vaartuigen (incl. snelle vaartuigen)
(4,58 + 4,18) / 2 = 4,38 snelle vaartuigen
Omdat het Bloemendaalse strand beduidend drukker is dan de andere stranden is het raadzaam om de
hoeveelheid materieel te verhogen. Men komt dan uit op 3 tot 4 voertuigen, tussen de 6 en 7
vaartuigen waarvan 5 tot 6 snelle. De voertuigen zouden bijvoorbeeld als volgt kunnen worden
ingedeeld: 1 tractor, 1 strandambulance, 1 quad en 1 terreinwagen.
Als referentie zou ook gekeken kunnen worden naar de naastgelegen reddingsbrigades IJmuiden en
Zandvoort. De IJmuider reddingsbrigade bezit volgens de factsheet in bijlage XX 2 voertuigen en 7
vaartuigen waarvan 5 snelle. De Zandvoortse Reddingsbrigade doet daar nog een schepje bovenop en
heeft volgens de factsheet in bijlage XXII 2 voertuigen en 9 vaartuigen waarvan 7 snelle.

5.4.2 Levensduur/afschrijvingstermijn van het materieel
In een andere deelvraag is de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn bepaald. Dit is als volgt:
Vaartuigen:
Waterscooters:
Buitenboordmotoren:
Trailers/aanhangers:
Speciale kleding:
Vaste communicatie apparatuur:
Draagbare communicatie apparatuur:
Computers en schermen:

7,56 jaar
6 jaar
5 jaar
10 jaar
5 jaar
8 jaar
5 jaar
3,75 jaar
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5.4.3 Antwoord centrale vraag
Tijdens dit onderzoek is informatie vergaard van andere reddingsbrigades. Hierdoor is referentie
verkregen en dit kan vergeleken worden met de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade. De
gemeente Bloemendaal zou feitelijk trots moeten zijn op hun reddingsbrigade omdat deze organisatie
veel geld ophaalt doormiddel van sponsoren en sponsoracties. Een aantal andere reddingsbrigades
worden volledig door de gemeente of stichting betaald en bij andere reddingsbrigades dragen
sponsoracties hier een klein aandeel aan bij.
Ook krijgen de leden van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade geen vrijwilligersvergoeding of
loon voor hun bewezen diensten. Bij een aantal andere reddingsbrigades is dit wel het geval. Bij de
Reddingsbrigade van Den Helder krijgen de vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding voor hun inzet in het
voor en naseizoen. De reddingsposten van de Schoorlse Reddingsbrigade maken op doordeweekse
dagen gebruik van betaalde krachten, hierover is meer te lezen in hoofdstuk 10 van bijlage XV Verder
maken de drie reddingsbrigades van de gemeente Bergen gebruik van een strandvergoeding voor de
vrijwilligers. Aan het eind van het jaar wordt er een waarderingsbijdrage uitgekeerd aan alle actieve
leden. Meer informatie over de strandvergoeding en de waarderingsbijdrage is te vinden in hoofdstuk
13 en 14 van bijlage XIV en bijlage XV. In het theoretisch kader is het project 120 km Kustkwaliteit
behandeld. Een onderdeel hiervan is ‘strandveiligheid’, hier is een apart onderzoek naar gedaan door
de heer Pijpers en zijn bevindingen zijn vastgelegd in een rapport. In dit rapport kwam naar voren dat
de gemeente Veere, Vlissingen en Sluis gebruik maken van betaalde krachten. In de vragenlijst van de
gemeente Vlissingen is dit ook aangegeven. De gemeente Vlissingen maakt gebruik van uitzendkrachten
en zij zijn hier 53.000 euro per jaar aan kwijt.
Als de reddingsbrigade geen actie zou ondernemen om sponsoren te werven of zich op een andere
manier zou inspannen om geld te verdienen zou de gemeente op jaarbasis 50.000 euro meer kwijt zijn,
dit bedrag wordt immers opgehaald door sponsoren, sponsoracties enz. Ook werken de leden vrijwillig
zonder vergoeding, ook dit scheelt in de kosten. Tot slot schaffen nieuwe leden van de reddingsbrigade
die daadwerkelijk het water op gaan zelf hun wetsuit aan. Al deze dingen wekken de indruk dat de
reddingsbrigade zorgvuldig te werk gaat en geen geld over de balk smijt. Hieruit blijkt dat de gemeente
Bloemendaal relatief gezien met een ‘grote’ reddingsbrigade goedkoop uit is en dat het daardoor best
coulant zou kunnen zijn als het om geld gaat.
Nu bekend is wat voor en hoeveel materieel de reddingsbrigade nodig heeft en hoe lang dit mee dient
te gaan is er voor de gemeente Bloemendaal duidelijkheid geschept. Hoewel dit in hoofdstuk 5.4.1 en
5.4.2 is vermeld hoeft dit nog niet leidend te zijn. Tijdens het onderzoek is voornamelijk naar voren
gekomen dat de hoeveelheid benodigd materieel en de levensduur/afschrijvingstermijn is bepaald door
ervaring uit het verleden. Dit betekend dat er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over de
hoeveelheid materieel en de verwachte levensduur/afschrijvingstermijn hiervan.
Uit het onderzoek is gebleken dat gemeenten geen subsidie aan reddingsbrigades zodat deze kunnen
sparen voor grote uitgaven. Kleine uitgaven worden doorgaans achteraf aan de reddingsbrigade terug
betaald en grote uitgaven (investeringen) worden door de gemeente dan wel stichting zelf gedaan.
Als de meest voorkomende financieringsmethode die door de respondenten wordt gebruikt als leidraad
wordt genomen moet de gemeente geen subsidie moeten geven zodat de reddingsbrigade zelf kan
sparen voor grote uitgaven zoals een nieuw voer- of vaartuig, bij de meeste andere reddingsbrigades
worden deze uitgaven immers door de gemeente gedaan. Op deze manier behoud de gemeente de
controle en als er geld wordt uitgegeven heeft dit gelijk zichtbaar resultaat. Kortom kan de subsidie in
de vorm van een exploitatiesubsidie en investeringsbijdragen gehandhaafd worden. Wel zullen er
duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over de hoogte van de exploitatiesubsidie.
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6. Aanbevelingen
6.1 Advies voor nu
Zoals bij het beantwoorden van de centrale vraag al enigszins benoemd is zouden de gemeente en de
reddingsbrigade met elkaar om de tafel moeten zitten. Tijdens dit gesprek zullen duidelijke afspraken
moeten worden gemaakt over de hoeveelheid materieel, de levensduur/afschrijvingstermijn van het
materieel en de financiering. Deze afspraken zouden bij het convenant kunnen worden gevoegd zodat
dit document is bijgewerkt met de nieuwe afspraken.
De gemeente heeft nu inzicht wat voor en hoeveel groot materieel de reddingsbrigade nodig heeft als
het landelijk gemiddelde van reddingsbrigades aan de Noordzeekust leidend is. Echter geven veel
reddingsbrigades aan dat het aantal en soort materieel is bepaald door ervaring uit het verleden al dan
niet door de reddingsbrigade of gemeente/stichting beslist. Met dit document en de ervaring van de
reddingsbrigade zou een juiste beslissing kunnen worden genomen in de bepaling wat voor en hoeveel
materieel de reddingsbrigade nodig heeft.
Dit zelfde geldt voor de levensduur/afschrijvingstermijn van het materieel. Middels dit document weet
de gemeente de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van groot en duur materieel zoals dit door
andere reddingsbrigades aan de Noordzeekust en de KNRM gehanteerd wordt. Ook in dit geval geven
veel instanties die de vragenlijst hebben beantwoord aan dat dit bepaald is door ervaring uit het
verleden. Ook in dit geval zal met de informatie in dit document en de ervaring van de reddingsbrigade
tot een juiste oplossing worden gekomen.
Om het overzicht te bewaren kan een soortgelijk document als de materieelnota van de gemeente
Bergen (bijlage XVI) worden gemaakt. Tijdens het interview met dhr. K. heeft hij duidelijk gemaakt dat
indien gewenst de ICT'er voor Bloemendaal een soortgelijke materieelnota kan maken. Indien de
gemeente en de reddingsbrigade dit wensen kan er contact worden opgenomen met dhr. K.
De financiering zou via het nieuwe/huidige systeem kunnen blijven verlopen. De exploitatiesubsidie kan
jaarlijks worden uitgekeerd en de gemeente voorziet de reddingsbrigade in de investeringsbijdragen.
Doordat bekend is geworden wat voor en hoeveel materieel nodig is en wat de
levensduur/afschrijvingstermijn hier van is zal de gemeente niet langer voor financiële verassingen
komen te staan. Echter is het raadzaam om met de reddingsbrigade overleg te plegen over de hoogte
van de exploitatiesubsidie. De reddingsbrigade doet zijn best om via allerlei manieren geld binnen te
halen zodat de gemeente minder lasten heeft en daarom kan het voor de reddingsbrigade zeer
vervelend zijn als ze ondanks hun inzet moeite hebben het hoofd boven water te houden. Als de
reddingsbrigade de 50.000 euro via sponsoring niet ontving en gebruik maakte van betaalde krachten
zouden de kosten voor de gemeente fors hoger zijn.

6.2 Vervolgonderzoek
Na afloop van dit onderzoek is vervolgonderzoek mogelijk. Om de respons van dit onderzoek aan te
vullen zou contact kunnen worden gezocht met gemeenten van reddingsbrigades die geen gehoor aan
het onderzoek hebben gegeven. Omdat de gemeente hoger staat als een reddingsbrigade is naar alle
waarschijnlijkheid de kans groter dat een gemeente ook meer informatie geeft over afspraken en
financiën.
Om meer inzicht in de kosten van een reddingsbrigade te verkrijgen zouden financiële jaarverslagen die
een aantal reddingsbrigades op hun website publiceren geanalyseerd kunnen worden. Indien
reddingsbrigades deze niet op hun website publiceren kunnen ze misschien worden opgevraagd.
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6.3 Advies toekomstige onderzoekers
Tijdens dit onderzoek is gebleken dat reddingsbrigades doorgaans slecht bereikbaar zijn via de mail. Het
is ook mogelijk dat reddingsbrigades geen belang hebben om de vragenlijst te beantwoorden en de
mailberichten om die reden negeren. Als men informatie van reddingsbrigades wil vergaren kan men
beter telefonisch contact zoeken. Indien het om veel vragen gaat is het misschien beter een interview
te plannen.
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Bijlage I

Foto: VBR, H. Verzijlbergh

Verhouding gemeente Bloemendaal en VBR
vastgelegd
Het is voor elkaar, de gemeente Bloemendaal en de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade hebben
hun onderlinge verhouding vastgelegd. Hierdoor is duidelijkheid ontstaan, onder andere over de
strandwachttaak en het opdrachtgeverschap daarvan.
http://www.redned.nl/aaa DN 10 - 27 mei/documenten DN 10/Tekenen convenant Ruud BM.JPGBegin
2001 is de VBR aan de slag gegaan om een aantal zaken beter te regelen en het eindresultaat mag er
zijn. Vooral het slachtoffervervoer was aanleiding aan het werk te gaan. De strandwachttaak van de VBR
is nu vastgelegd als:
a) preventie en redding,
b) Eerste Hulp en slachtoffervervoer en
c) het opsporen van vermiste en terugbezorgen van aangebrachte kinderen.
Uiteraard uit te voeren in goede samenwerking met de gemeente, politie, brandweer, ambulancezorg en
het kustwachtcentrum. Op 13 mei is het convenant dat de relatie voor de toekomst zeker stelt
ondertekend door de burgemeester van Bloemendaal, mevrouw L.A. Snoeck-Schuller en de voorzitter
van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade, de heer R.P. Cloeck.
Onderstaand het collegebesluit en de bijlagen.
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BESLUIT genomen door B&W d.d. 26 april 2005
Reddingsbrigade Bloemendaal
Het college besluit de verhouding tussen de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade en de gemeente te bekrachtigen
door het convenant strandveiligheid Bloemendaal aan Zee te ondertekenen.
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1. Aanleiding
De Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade (VBR) maakt inmiddels meer dan 80 jaar deel uit van de
Bloemendaalse samenleving. De Bloemendaalse Reddingsbrigade is opgericht op 15 juni 1923 en heeft de
burgemeester van de gemeente Bloemendaal als beschermheer. In de gemeente Bloemendaal vormde het
toenemend strandbezoek naar Bloemendaal aan Zee de noodzaak tot het oprichten van een reddingsbrigade.
Ten aanzien van de strandveiligheid in het algemeen en de reddingsbrigade in het bijzonder is er relatief
weinig in gemeentelijk beleid vastgelegd. Wel bestaan er uitstekende persoonlijke relaties tussen gemeente
en de VBR. Het is wenselijk de verhoudingen tussen de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade en de
gemeente Bloemendaal vast te leggen. De bekrachtiging van de verhouding én samenwerking tussen de
VBR en de gemeente sluit aan bij de gemeentelijke rol binnen het lokaal veiligheidsbeleid.
2. De probleemstelling
Veiligheid is een prioriteit van uw college en van de gemeenteraad. De Vrijwillige Bloemendaalse
Reddingsbrigade draagt bij aan de veiligheid in een specifiek gebied, namelijk de kustzone. De
gemeentegrens ligt op één kilometer in zee en de kustzone is het gebied vanaf de duinvoet tot de
gemeentegrens in zee. Echter er is ten aanzien van de strandveiligheid en de VBR weinig in beleid
vastgelegd. Daar komt bij dat de reddingsbrigade niet kan steunen op een wettelijk omschreven taakstelling,
zoals bijvoorbeeld wel ten aanzien van andere hulpverleningsdiensten geldt. Dit maakt duidelijkheid extra
gewenst. Om de relatie te ondersteunen is het gewenst dat de verhouding tussen de gemeente en de VBR
vastgelegd wordt door deze nota en het convenant.
3. De doelstelling
Het terugtrekken van de reguliere hulpverleningsdiensten op hun kerntaken maakt een goed functionerende
reddingsbrigade in het strandgebied noodzakelijk. Vorig jaar is een einde gekomen aan het bestaan van het
door de politie aangestuurde ondersteuningsteam, de zogenaamde beach- & parkingwatchers. Het
opgestelde convenant past in de maatschappelijke vraag naar vastlegging van taken en
verantwoordelijkheden en op die manier duidelijkheid te verschaffen over de taken van de reddingsbrigade.
De hiervoor genoemde redenen geven aanleiding zorg te besteden aan een goed functionerende
reddingsbrigade aangezien zij de belangrijke taak van strandtoezicht met name tijdens de zomerperiode
uitvoeren. De werkzaamheden van de Vrijwillige Reddingsbrigade Bloemendaal binnen de veiligheidsketen
zijn in de tweede bijlage van de reddingsbrigade opgenomen. Het gaat om activiteiten op het gebied van proactie, preventie, preparatie, respons (repressie) en nazorg.
4. De oplossingen
De gemeente stelt kaders voor de veiligheid door het lokaal veiligheidsbeleid. Ook in de kustzone behoort het
veilig te zijn. Op termijn komt de nota strandbeleid uit, waarin beschreven is - mede vanuit het pro-actieve
uitgangspunt - dat het strand is ingedeeld naar verschillende gebruiksfuncties. Eerder heeft de gemeente
zorggedragen voor goede bepalingen over de kustzone in de plaatselijke verordening (APV). Om de
samenwerking te bekrachtigen is een convenant een wezenlijke stap in de goede richting.
Een andere reden hiervoor is de vervlechting van de hulpverlening in de kustzone. De daadwerkelijke
uitvoering van taken op het gebied van de veiligheid geschiedt vervolgens vooral door de politie en door de
reddingsbrigade. De gemeente vertrouwt de strandwachttaak namelijk toe aan de Vrijwillige Bloemendaalse
Reddingsbrigade, waarbij het bestuur van de reddingsbrigade verantwoordelijk is voor de goede uitvoering.
De strandwachttaak bestaat uit a) preventie en redding op zee, b) Eerste Hulp en slachtoffervervoer en c) de
opsporing en terugbezorging van vermiste kinderen. Het primaire werkgebied van de VBR is de gemeentelijke
kustzone. De gemeente stelt een gebouw (Zeeweg 78 met trap, oprit en parkeerplaats) beschikbaar en keert
een jaarlijkse exploitatiesubsidie uit. Voor de twee reddingsposten ‘de Kentering’ en ‘Parnassia’ reserveert de
gemeente voor de brigade een strandgedeelte. Verder faciliteert de gemeente aan de reddingsbrigade
gerelateerde zaken, zoals de aanleg van voorzieningen bij de post Parnassia, het leveren van borden en
draagt zij bij aan grote kapitaalinvesteringen, zoals de Unimog.
Voor de uitvoering van de strandwachttaak is formeel het kustwachtcentrum Den Helder - vanwege haar taak
redding op zee - medeverantwoordelijk. Daarnaast is er ook voor de brandweer een rol weggelegd, omdat zij
als taak heeft het redden van mensen binnen de gemeente, zowel op land als op zee. Voor wat betreft de
Eerste Hulp en het vervoer van slachtoffers draagt ook de Regionale Ambulancezorg Voorziening
verantwoording. De politie is verantwoordelijk voor het terugbezorgen van opgespoorde vermiste kinderen.
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Na het vervallen van de Eerste Hulpfunctie en de kinderopvang bij de politiepost op de Kop van de Zeeweg
ontvangt de brigade een gemeentelijke donatie voor de verzwaring van de werkzaamheden die hierdoor bij
de reddingbrigade is ontstaan. Verder is de gemeente verantwoordelijk voor een schoon strand, zodat er een
minimale kans is op het oplopen van letsels. De gemeente past binnen dit kader een stringent
vergunningenbeleid toe.
Bij een ramp in de Bloemendaalse kustzone zal de reddingsbrigade betrokken zijn bij de hulpverlening vanuit haar
reguliere strandwachttaak. De VBR schaalt in zo’n geval maximaal op en vraagt tevens assistentie bij omliggende
brigades. Bij multidisciplinair overleg sluit de VBR in principe aan bij de leidinggevende GHOR-functionaris. In het
geval dat de kustwacht betrokken is, onderhoudt de reddingsbrigade contact met het kustwachtcentrum in Den Helder.
Gezien het beschikbare potentieel van de reddingsbrigade ligt het voor de hand dat de brigade een bijdrage levert bij
calamiteiten en rampen waar dan ook in de gemeente. Inmiddels is de reddingsbrigade in het gemeentelijk rampenplan
binnen het proces Opvang en Verzorging opgenomen. De reddingsbrigade vervult een coördinerende en ondersteunende
rol in het gemeentelijk opvangcentrum.
Bij de werkzaamheden van de reddingsbrigade dient steeds nadrukkelijker rekening te worden gehouden met
geldende wetgeving, die ook op de reguliere hulpdiensten van toepassing is: gedogen is uit en handhaven is
in. Onder andere de ARBO-wetgeving heeft consequenties voor de bedrijfsvoering. De wet- en regelgeving
waar de reddingsbrigade mee te maken heeft, is veelomvattend en is complex te noemen. Indien gewenst en
als daar de mogelijkheden toe zijn, is de aanwezige gemeentelijke kennis en kunde beschikbaar om de
reddingsbrigade te ondersteunen.
5. De effecten
Verantwoordelijkheid
Door duidelijkheid te scheppen wordt de veiligheid in de kustzone verbeterd, omdat diverse deelaspecten en
hun samenhang integraal en consistent zijn benoemd. Ook sluit het aan op het vastleggen van kerntaken van
de reguliere hulpverleningsdiensten en de gevolgen daarvan. Voorts ontstaat een solide basis voor
werkafspraken. De taken (en activiteiten) van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade zijn omschreven
als: het voorkomen en beheersen van ongevallen op de overgang van land en water. De VBR voert dit uit
door 1) opleidingen zwemmen en zwemmend redden te verzorgen (voorkomen), 2) de strandwachttaak op
het gemeentelijk strand- en zeegebied uit te oefenen (voorkomen en beheersen) en 3) door een taak bij
rampen bij grote waterongevallen in Nederland uit te voeren (beheersen). Een uitwerking hiervan is
opgenomen in de tweede bijlage.
Afhankelijkheid
De VBR is een autonome vereniging, maar tegelijkertijd afhankelijk van de gemeente. Zo is zij voor de
financiering voor ongeveer de helft afhankelijk van de gemeente. De rest wordt dankzij de zelfwerkzaamheid
van de leden opgebracht. Anderzijds is de gemeente afhankelijk van de reddingsbrigade voor het uitvoeren
van de strandwachttaak. De reddingsbrigade is voorts afhankelijk van de goede samenwerking met de
reguliere hulpverleningsdiensten, zoals de politie, ambulancedienst en het kustwachtcentrum plus hun
respectievelijke meldkamers. Daarnaast van de samenwerking met de buurbrigades en de naburige KNRMstations, de koepelorganisatie Reddingsbrigades Nederland, de donaties van haar donateurs en sponsors en
natuurlijk vooral van de inzet van haar eigen leden. In het verlengde van het voorkomen en beheersen van
ongevallen op de overgang van land en water verzorgt reddingsbrigade Bloemendaal
evenementenhulpverlening en voorlichting. Kortom de reddingsbrigade is een hulpverleningsorganisatie met
een specifieke taak en valt als zodanig onder de veiligheidsportefeuille van de burgemeester.

6. Milieu-aspecten
Niet van toepassing.
7. Gevolgen Tijdelijke Referendumwet
Niet van toepassing.
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8. Communicatie-aspecten
Communicatie verloopt via directe lijnen tussen de ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid en de
Bloemendaalse reddingsbrigade. Aan het ondertekenen van het convenant wordt aandacht besteedt in de
lokale media door een persbericht.
9. Financiële aspecten/risico’s
Niet van toepassing.
10. Voorstel
Deze nota maakt de verhouding tussen de gemeente en de Bloemendaalse Reddingsbrigade duidelijker. Ik
stel uw college voor deze verhouding tussen de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade en de gemeente
te bekrachtigen door het convenant strandveiligheid Bloemendaal aan Zee te ondertekenen. Dit convenant is
opgenomen als bijlage I
11. Uitvoering
Niet van toepassing.

Sectorhoofd III,
S. v.d. Berg
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Bijlage I
Convenant strandveiligheid Bloemendaal aan Zee
De gemeente Bloemendaal en de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade
Overwegende, dat
 de gemeente Bloemendaal (hierna aangeduid als ‘gemeente’) als primaathouder op het gebied van het lokaal
veiligheidsbeleid de uitvoering van de strandwachttaak toevertrouwd heeft aan de Vrijwillige Bloemendaalse
Reddingsbrigade (hierna aangeduid als ‘reddingsbrigade’);
 de gemeente de reddingsbrigade ondersteunt;
 de reddingsbrigade staat voor een efficiënte en effectieve hulpverlening bij ongevallen op het gemeentelijk
strand- en zeegebied;
 de reddingsbrigade behoefte heeft aan een bestuurlijk bekrachtigd convenant als basis voor structureel
samenwerken en daardoor de relatie tussen de gemeente en de reddingsbrigade sterker en toekomstvast te
maken;

Bekrachtigen de partijen de samenwerking én komen zij overeen, dat
 zij de samenwerking van de afgelopen jaren voortzetten;
 jaarlijks voorafgaand aan het zomerseizoen én na het zomerseizoen een overleg te organiseren waarbij de
Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade en haar uitvoering van de taken besproken worden;
 de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade de gemeente informeert over relevante ontwikkelingen op het
strand;
 de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade zijn taken zo goed mogelijk afstemt met de verschillende
hulpverleningsdiensten. Waarbij de gemeente Bloemendaal bijdraagt aan een verdere uitwerking van de
onderlinge samenwerking tussen de reddingsbrigade en de andere partners.
Aldus getekend door
de gemeente Bloemendaal, L.A. Snoeck-Schuller, burgemeester
de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade, R.P. Cloeck, voorzitter
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Bijlage nota VBR gemeente Bloemendaal
Doelstelling en activiteiten van de reddingsbrigade
De doelstelling van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade (VBR) is omschreven als:
het voorkomen en beheersen van ongevallen op de overgang van land en water.

De VBR voert deze doelstelling uit door:
o

het verzorgen van opleidingen zwemmen en zwemmend redden in het zwembad (voorkomen);

o

het uitoefenen van de strandwachttaak op het gemeentelijk strand- en zeegebied (voorkomen en
beheersen);

o

het uitvoeren van taken in het kader van rampenbestrijding bij grote waterongevallen in
Nederland (beheersen).

De Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade is opgericht in 1923. Momenteel zijn er in Nederland 180
reddingsbrigades actief. Een deel van deze brigades voert naast het opleiden in het zwembad de
strandwachttaak uit. De VBR is één van de circa veertig brigades met een strandwachttaak. Daarnaast
verzorgt de brigade ’s winters opleidingen zwemmen en zwemmend redden in het zwembad en houdt zij
een rampeneenheid paraat voor inzet bij overstromingen. Verder maken voorlichting en hulpverlening bij
evenementen deel uit van de werkzaamheden. De VBR is aangesloten bij de overkoepelende
organisatie Reddingsbrigades Nederland (RN, de nieuwe naam voor de Koninklijke Nederlandse Bond
tot het Redden van Drenkelingen).

Opleidingen zwemmen en zwemmend redden
Van de oprichting af aan is de reddingsbrigade actief met zwemlessen. Momenteel gebeurt dit in
zwembad ‘de Planeet’. In de winter verzorgt de VBR op zondag opleidingen voor de diverse brevetten en
diploma’s. De reddingsbrigade levert hiermee een bijdrage aan het preventieve aspect binnen de
doelstelling. Het uitgangspunt is dat in het waterrijke Nederland kinderen en volwassenen minstens
zelfredzaam moeten zijn. Naast het zelf leren zwemmen, gaat het om het inschatten van risico’s en het
optreden als iemand anders in het water in de problemen raakt.
Omdat de VBR vindt dat iedereen moet kunnen zwemmen, richt zij zich ook op mensen met minder
budget.

Strandwachttaak
De Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade voert voor de gemeente Bloemendaal de
strandwachttaak uit in de kustzone. De strandwachttaak is de belangrijkste activiteit van de
reddingsbrigade. Uitgangspunt is dat de reddingsbrigade er eer in stelt om alles wat de strandbezoeker
in de Bloemendaalse kustzone onderneemt zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het flexibel inspelen op
zich wijzigende situaties is één van de sterke punten van de Bloemendaalse brigade.

De taken op zee en het strand:
 Preventie en redding op zee.


Eerste Hulp en slachtoffervervoer.



Terugbezorging van aangebrachte en opsporing van vermiste kinderen.

‘s Zomers met mooi weer recreëert qua omvang de bevolking van een kleine stad op het Bloemendaalse
strand. Opeengepakt en schaars gekleed vormen zij een kwetsbare groep. De reddingsbrigade is hier op
ingesteld, echter voor de beroepshulpdiensten zijn piekbelastingen door plotselinge drukte (omdat ze
nauwelijks te plannen zijn), lastig en ongewenst. Bovendien hebben zij geen of zeer beperkt materieel
voor inzet op het strand en op zee en mist men vaak opleiding en ervaring. Vanwege het bijzondere
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karakter van de strandwachttaak werkt de reddingsbrigade met goed opgeleide vrijwilligers en met
specifiek geschikt materieel.
De reddingsbrigade rukt niet alleen uit na een ongevalmelding, maar belangrijker nog, zij is ook
preventief aanwezig en actief. Daarmee worden ongevallen voorkomen en wordt er tevens service
verleend aan de strandbezoeker.
Inmiddels gebeuren het hele jaar door ongelukken in de kustzone en de reddingsbrigade is dan ook altijd
inzetbaar. Uitrukken gebeuren als de post niet bezet is na alarmering, echter het blijkt dat het merendeel
van de uitrukken plaats vindt als de post wel bezet is. De brigade streeft er naar om, als er een redelijke
kans is op een serieuze hulpvraag, op de post aanwezig te zijn. Een melding kan binnenkomen door
eigen waarneming, via strandbezoekers en -exploitanten rechtstreeks of via het alarmnummer 112 na
tussenkomst van een meldkamer van politie, ambulancezorg, brandweer of kustwacht. Uiteraard wordt
er ook op assistentieverzoeken van buurbrigades gereageerd. Nog altijd een belangrijke bezigheid van
de strandwachten is de zorg voor de veiligheid op drukke dagen als het zonnig en warm is en er veel
mensen op het strand recreëren. Bij het uitvoeren van de strandwachttaak is het inspelen op de
daadwerkelijke drukte op het strand, de actuele risico’s en de daaruit voortvloeiende te verwachten
hulpvraag, een belangrijk uitgangspunt. Aan de hand hiervan wordt de inzet bepaald. Preventief worden
er door lopende, rijdende en varende patrouilles gevraagd en ongevraagd adviezen gegeven. Als het
niet opvolgen van een advies de veiligheid ernstig in gevaar brengt wordt dit afgedwongen door de hulp
van de politie in te roepen.
Het primaire werkgebied is de gemeentelijke kustzone, dit is het gebied van de duinvoet tot de
gemeentegrens op één kilometer in zee. Van oudsher voert de VBR de strandwachttaak ook uit op een
stukje grondgebied van de gemeente Zandvoort (tot aan paviljoen Riche). Dit komt doordat de post van
Bloemendaal over dit stuk een optimaal overzicht biedt, door de afstand tot post Noord van de
Zandvoortse reddingsbrigade is zodoende de veiligheid het best geborgd. Bij uitrukken gelden overigens
niet de gemeentelijke grenzen maar de operationele grenzen.

Accommodaties, personeel en materieel

De VBR beschikt over een vaste post, ‘de Kentering’, boven op het duin aan het einde van de Zeeweg.
Dit gebouw met parkeerterrein, oprit en trap is eigendom van de gemeente Bloemendaal. Daarnaast
bezit de brigade een verplaatsbaar onderkomen dat in de zomer dienst doet als hulppost op het strand
bij Parnassia. ’s Winters staat deze unit op het parkeerterrein.
Voor ‘de Kentering’ is tien meter strand gereserveerd voor de reddingsbrigade, (gemeentelijk bekend als
perceel BLM5). Bij reddingspost ‘Parnassia’, die op het strand zelf staat, is dit vijf en twintig meter.
Reddingspost ‘de Kentering’ omvat een dagverblijf met kleedruimtes, toiletten, douches, een meldkamer,
een Eerste Hulpruimte en een botenhuis. De toiletten en kleedkamers zijn verouderd en worden
aangepast aan hedendaagse eisen. Het balkon en terras bieden een goed overzicht over het
werkgebied. In 1995 is er vanwege de stationering van een rampeneenheid een tijdelijke ruimte
toegevoegd voor huisvesting van de rampenvlet. Omdat het botenhuis al lange tijd te klein is voor een
goede bedrijfsvoering en om te voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van ARBO, brand- en
explosieveiligheid alsmede milieu wordt een nieuw botenhuis gerealiseerd. De voorbereidingen hiervan
zijn van start gegaan. De nieuwe ruimte omvat ook plaats voor één van de rampeneenheden, waardoor
de tijdelijke ruimte vervalt. De gemeente levert als eigenaar van het gebouw een belangrijke bijdrage.
Daarnaast doet de VBR veel aan de voorbereiding, afwerking en de inrichting.
Reddingspost ‘Parnassia’ bestaat uit een dagverblijf, Eerste Hulpruimte, toilet, kleedruimte en een
buitendouche.
Vanwege het bijzondere karakter van de strandwachttaak werkt de reddingsbrigade met goed opgeleide
vrijwilligers en met specifiek geschikt materieel. De strandwachten zijn lid van de VBR en beschikken als
basisopleiding over KNBRD/RN Strandwachtdiploma’s en/of het Oranje Kruisdiploma Eerste Hulp. De
VBR beschikt voor de opleidingen over eigen rijkserkende instructeurs. De reddingsbrigade werkt geheel
met vrijwilligers. Vrijwilligers vervullen niet alleen de operationele taken, maar ook alle organisatorische
en ondersteunende werkzaamheden. Er wordt gewerkt met korte lijnen en veel persoonlijk contact.
Door de gestelde eisen doet de VBR veel zelf aan het materieel. Het intensieve gebruik plus de invloed
van zout, vocht en zand maken dat de betrouwbaarheid van het materieel constante aandacht vraagt.
De reddingsbrigade beschikt over twee uitrukboten, een lichtweerboot en een opleidingsboot. Daarnaast
over een opleidingsvlet en drie rampenvletten, waarvan er één op de post staat. Voor patrouilles, Eerste
Hulp en slachtoffervervoer beschikt de brigade over een strandambulance en voor patrouilles, Eerste
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Hulp en het vervoeren en lanceren van de boten bezit de brigade een trekker. Vier van de vaartuigen en
beide voertuigen zijn voorzien van mobilofoons. Er is divers klein materieel beschikbaar, onder andere
portofoons en redvesten. Ook beschikt de brigade nog over een ‘flotteur’, eigenlijk een museumstuk uit
het roeitijdperk, waarvan er nog maar twee in Nederland zijn.

Overleg
Er vindt doorlopend overleg plaats tussen de gemeente en de reddingsbrigade, gezien haar taken op
Openbare Orde en Veiligheidsgebied valt de reddingsbrigade binnen de gemeente onder de
burgemeester.
Voortkomend uit het in 1994 gestarte project Integrale Strandzorg van de politie Kennemerland-Zuid
vindt er maandelijks -buiten de wintermaanden- overleg plaats in het politiebureau van Zandvoort.
Hieraan nemen de gemeenten Zandvoort en Bloemendaal, de politie, de reddingsbrigades van
Zandvoort en Bloemendaal en afgevaardigden van de strandondernemers en strandhuisjesbewoners
deel. Twee keer per jaar vindt er binnen het overleg Samenwerkende Reddingsbrigades Kennemerland
(SRK) een bijeenkomst plaats met alle brigades in de veiligheidsregio Kennemerland. Ook twee keer per
jaar vindt er samen met de andere SRK-brigades overleg plaats met de meldkamer ambulancezorg,
ambulancehulpverlening Haarlem en ambulancedienst Kennemerland.
De burgemeester bekleed formeel het ambt van strandvonder, de uitvoering hiervan verzorgt de
teamleider WRV als hulpstrandvonder. Gezien haar veelvuldige aanwezigheid op het strand vervult de
reddingsbrigade, samen met de politie, een signaalfunctie ten behoeve van de hulpstrandvonder.

Rampenbestrijdingstaak
Sinds 1956 beschikt de VBR - dankzij een overeenkomst tussen Reddingsbrigades Nederland (RN) en
het Nationaal Rampen Fonds (NRF) - over een rampeneenheid die ingezet kan worden bij grote
overstromingen. Vanaf 1995 geschiedt inzet op basis van een convenant tussen RN, het NRF plus het
ministerie van BZK en beschikt de reddingsbrigade over drie compleet uitgeruste vletten voor deze taak.
Eén van deze eenheden staat paraat in de reddingspost en is zodoende direct voor uitruk beschikbaar.
Inzetten geschieden samen met andere brigades en worden gecoördineerd vanuit het bureau van RN,
hier bevinden zich onder andere ook de twee overige Bloemendaalse eenheden. In het getroffen gebied
valt de inzet onder de regionaal brandweercommandant.
Bij een ramp op het Bloemendaalse strand- en zeegebied zal de reddingsbrigade betrokken worden bij
de hulpverlening vanuit haar reguliere strandwachttaak. De VBR schaalt in zo’n geval maximaal op en
vraagt tevens assistentie bij omliggende brigades. Bij multidisciplinair overleg sluit de VBR in principe
aan bij de leidinggevende GHOR-functionaris. In het geval dat de kustwacht betrokken is, onderhoudt de
reddingsbrigade contact met het kustwachtcentrum.
Gezien haar beschikbare potentieel ligt het voor dat hand dat de reddingsbrigade bij calamiteiten en
rampen waar dan ook in de gemeente een bijdrage levert. Inmiddels is de reddingsbrigade in het
gemeentelijk rampenplan opgenomen om binnen het proces Opvang en Verzorging de hulpverlening in
het opvangcentrum te coördineren.

Werkzaamheden VBR binnen de veiligheidsketen
Bij het omschrijven van veiligheid wordt standaard uitgegaan van de indeling in vijf ketenonderdelen die
samen bekend zijn als de veiligheidsketen. Het gaat om pro-actie, preventie, preparatie, respons
(repressie) en nazorg. Onderstaand zijn de strandveiligheidsaspecten en de activiteiten van de
reddingsbrigade volgens deze opzet benoemd.
Pro-actie
Pro-actief signaleert de reddingsbrigade en adviseert zij de gemeente. Bij de behandeling
van ontheffingen die de kustzone aangaan, vraagt de gemeente advies aan de
reddingsbrigade. De gemeente heeft recent in de strandnota aangegeven het strand te
verdelen en in te richten naar functie. Deze pro-actieve houding verhoogt de veiligheid.
Daarnaast stelt de gemeente eisen aan de strandpaviljoens op het gebied van vluchtwegen,
instortingsgevaar (van geluid en lichttorens) en brand- en explosierisico.
Preventie
Preventie is een belangrijk uitgangspunt voor de activiteiten van de reddingsbrigade. Dit
begint met het opleiden van kinderen in het zwembad. Het uitgangspunt is dat kinderen en
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volwassenen in het water minstens enige tijd zelfredzaam dienen te zijn. Naast het zelf leren
zwemmen, gaat het om het inschatten van risico's en het optreden als een ander in het water
in de problemen raakt.
Bij de uitvoering van de strandwachttaak is het preventief inschatten van de risico's een
belangrijk uitgangspunt voor de inzet. Het weer en de drukte op het strand zijn hierbij
bepalend. Bij mooi weer wordt er toezicht gehouden en preventief gevraagd en ongevraagd
advies verstrekt.
Preparatie
Op het gebied van preparatie gaat er veel aandacht uit naar het materieel van de
reddingsbrigade. Het intensieve gebruik en de invloed van zout, vocht en zand maken dat het
materieel constante aandacht nodig heeft. Ook het werven, selecteren, opleiden en oefenen
van de strandwachten vraagt veel aandacht. De strandwachten volgen na hun
basisopleidingen bijscholing en oefenen ‘s zomers regelmatig. Verder valt de hulpverlening
bij evenementen onder preparatie. Dit bestaat onder meer uit de bijdrage van de
reddingsbrigade tijdens de voorbereidingen voor met name de grote evenementen.
Respons
Uitrukken met een boot of voertuig geschiedt na eigen waarneming, na een melding van een
strandbezoeker, na alarmering door een meldkamer van politie, ambulancezorg, brandweer
of kustwacht of naar aanleiding van een assistentieverzoek van een buurbrigade. Voor inzet
bij (overstromings)rampen vindt alarmering plaats vanuit het bureau van de overkoepelende
organisatie van RN. Bij uitrukken gelden niet de gemeentelijke grenzen van het werkgebied,
maar de operationele grenzen zodat effectief hulp wordt geboden. Ook de buurbrigades en
de andere hulpverleningsdiensten gaan hiervan uit.
Nazorg
Voor diegene aan wie hulp is verleend, is er een luisterend oor en de gelegenheid te
herstellen. Na een inzet brengt de reddingsbrigade de organisatie weer op orde voor een
volgende actie. Specifieke inzetten en de algemene stranddienst bespreekt de
reddingsbrigade geregeld na, waarbij er ook aandacht is voor de belastende aspecten voor
de strandwachten die het werk van de reddingsbrigade met zich mee brengt.

Neventaken
Kinderopvang is ‘s zomers op het strand een belangrijke neventaak van de reddingsbrigade. De posten
van de brigade zijn echter maar beperkt ingesteld op het langdurig opvangen van kinderen. Gelukkig lukt
het meestal om ‘vondelingetjes’ weer snel te herenigen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de
buurbrigades, de politie en de kinderopvang op de ‘Rotonde’ van de gemeente Zandvoort. Andere
neventaken zijn evenementenhulpverlening en voorlichting. Onder evenementenhulpverlening vallen
bijvoorbeeld de Eerste Hulpverleners die altijd meegaan met de stille tocht op 4 mei.
Elke tweede zondag in augustus organiseert de reddingsbrigade een eigen evenement: ‘de Zeemijl van
Bloemendaal’. De Zeemijl kent een lange traditie, de eerste wedstrijd vond plaats in de dertiger jaren van
de vorige eeuw. Het evenement biedt de gelegenheid om, onder begeleiding van de VBR, een hele
(1852 meter) of een halve zeemijl in zee te zwemmen.
Bron: Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade (maart 2005, K. Wiegman)
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Bijlage II
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Bijlage III
Gestuurde reddingsbrigades op volgorde van noord naar zuid.
Texelse Reddingsbrigade (Texel)
Reddingsbrigade Den Helder (Den Helder)
Reddingsbrigade Callantsoog (Callantsoog)
Reddingsbrigade Sint Maartenszee (Sint Maartenszee) Reddingsbrigade Petten (Petten)
Schoorlse Reddingsbrigade (Schoorl)
Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen (Bergen aan Zee)
Egmondse Reddingsbrigade (Egmond aan Zee)
Castricumse Reddingsbrigade (Castricum)
Heemskerker Reddingsbrigade (Heemskerk)
Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade (Wijk aan Zee)
IJmuider Reddingsbrigade (IJmuiden)
Zandvoortse Reddingsbrigade (Zandvoort)
Noordwijkse Reddingsbrigade (Noordwijk)
Katwijkse Reddingsbrigade (Katwijk aan Zee)
Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade (Den Haag)
Monsterse Reddingsbrigade (Monster)
's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade (’s-Gravenzande)
Strandwacht Hoek van Holland (Hoek van Holland)
Rotterdamse Reddingsbrigade (Rotterdam)
Reddingsbrigade Rockanje (Rockanje)
Helvoetse Reddingsbrigade (Hellevoetsluis)
Ouddorpse Reddingsbrigade (Ouddorp)
Strandreddingsbrigade Westerschouwen (Westerschouwen)
Reddingsbrigade Vrouwenpolder (Vrouwenpolder)
Domburgse Reddingsbrigade (Domburg)
Stichting Strandexploitatie Veere (Gemeente Veere)
Strandwacht Gemeente Vlissingen (Vlissingen)
RSG Safety (Gemeente Sluis)

51

Overig:
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KRNM) (Hoofdkantoor: IJmuiden)
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Bijlage IV
1. Hoe lang is het strand dat onder het toezicht van uw reddingsbrigade valt?

2. Hoeveel bezoekers trekt het strand op piekmomenten tijdens zomers weer gemiddeld per dag?

3. Met wat voor en hoeveel materieel is deze reddingsbrigade uitgerust?
Denk hierbij aan:
- vaartuigen
- voertuigen
- trailers/aanhangers
- communicatieapparatuur
- wetsuits en dergelijke
- anders,....
(Graag zo uitgebreid mogelijk antwoord geven. Bijvoorbeeld bij een rubberboot ook lengte, vermogen,
aantal personen enz. vermelden)

4. Hoe wordt bepaald met wat voor en hoeveel materieel deze reddingsbrigade is uitgerust? (Is dit
vastgesteld door een convenant of een andere vorm van een contract? Bepaalt de gemeente het of
iemand anders?)

5. Wat is gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het door u eerder genoemde materieel per
voer- vaartuig etc.?

6. Hoe wordt bepaald wat de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het door u eerder
genoemde materieel is?

7. Krijgt deze reddingsbrigade financiële steun van de gemeente en/of derden? Zo ja, in welke
vorm/financieringsmethode (bijdragen, subsidie, sponsorgelden enz.) en om welke bedragen gaat dit?

8. Ik neem graag contact met u op als ik nog vragen heb. Kunt u daarom aangeven wie deze vragenlijst
heeft ingevuld? Wilt u daarbij uw email-adres en telefoonnummer vermelden?
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Bijlage V
Geachte heer/mevrouw,

Op dit moment loopt er een onderzoek naar de financieringsmethode van de Vrijwillige Bloemendaalse
Reddingsbrigade. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de gemeente Bloemendaal. Uw instantie is
zorgvuldig geselecteerd om aan dit onderzoek deel te nemen.
In de bijlage treft u een vragenlijst. Zou u zo vriendelijk willen zijn deze vragen zo uitgebreid mogelijk te
beantwoorden en deze vervolgens retour te mailen.
Onder alle inzendingen verloten wij een Bol.com cadeaukaart ter waarde van €50. Zou u deze
vragenlijst voor 18 januari 2019 retour willen sturen?
Namens de gemeente Bloemendaal veel succes met het invullen van de vragenlijst en alvast hartelijk
dank voor uw deelname.

Vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
Jort Stremler
Afdeling Beleid
06-12677155 | bloemendaal.nl | Bloemendaalseweg 158 | 2051 GJ |Overveen
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Bijlage VI
Geachte heer/mevrouw,

Op dit moment loopt er een onderzoek naar de financieringsmethode van de Vrijwillige Bloemendaalse
Reddingsbrigade. Een aantal weken geleden bent u hiervan op de hoogte gebracht en is u gevraagd om
een vragenlijst in te vullen. Tot op heden heeft u hier nog niet op gereageerd dus vandaar deze
reminder.
In de bijlage treft u een vragenlijst. Zou u zo vriendelijk willen zijn deze vragen zo uitgebreid mogelijk te
beantwoorden en deze vervolgens retour te mailen. Mocht u niet het antwoord op alle vragen hebben,
kunt u mij dan de contactgegevens doorgeven van de gemeenteambtenaar die contactpersoon is voor
de reddingsbrigade?
Onder alle inzendingen verloten wij een Bol.com cadeaukaart ter waarde van €50. Zou u deze
vragenlijst voor 18 januari 2019 retour willen sturen?
Namens de gemeente Bloemendaal veel succes met het invullen van de vragenlijst en alvast hartelijk
dank voor uw deelname.
Indien u vragen heeft kunt u gerust contact met mij opnemen.

Vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
Jort Stremler
Afdeling Beleid
06-12677155 | bloemendaal.nl | Bloemendaalseweg 158 | 2051 GJ |Overveen
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Bijlage VII
Mailconversatie voorzitter
Geachte heer Cloeck,

19-12-2018

Op dit moment is de opdracht van de gemeente Bloemendaal welke betrekking heeft op de Vrijwillige
Bloemendaalse Reddingsbrigade in volle gang. Momenteel verstuur ik vragenlijsten aan
reddingsbrigades welke aan de Noordzeekust gestationeerd zijn. Van dit feit wou ik u graag op de
hoogte brengen.
In de bijlage kunt u de betreffende vragenlijst bekijken.

Vriendelijke Groet,
Jort Stremler
Afdeling Beleid
06-12677155 | bloemendaal.nl | Bloemendaalseweg 158 | 2051 GJ |Overveen

Ik las je factsheets sturen van de meeste brigades in noordholland

19-12-2018

Grt ruud
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Geachte heer Cloeck,

20-12-2018

De factsheets heb ik inmiddels van uw college [sic] de heer Abelman ontvangen.
Bedankt voor uw hulp.

Vriendelijke groet,
Jort
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Mailconversatie Jasper Abelman
Goedenavond Jort,

19-12-2018

Ik ben als mede bestuurslid van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade gevraagd door
onze voorzitter Ruud Cloeck om jou wat informatie toe te sturen.
In de bijlage tref je zogenaamde factsheets aan welke inzicht geven in de meeste vragen die jij
stelt. Ik denk dat een Reddingsbrigade niet snel antwoord geeft op de financiële vraagstukken.
Daar kan je dan beter de desbetreffende gemeente voor benaderen.
Wij zijn van mening dat je hiermee een stuk sneller vooruit kan komen. Ik stuur het even vanuit
mijn werkomgeving gezien de omvang van 10 MB.
Mocht je vragen of toelichting nodig hebben dan hoor ik dat graag.
Bellen kan naar mijn privé telefoon: 0681622926
Met vriendelijke groet,
Jasper Abelman
Productmanager / Auditor / Inspecteur:





BRL K21019
NEN 4001
REOB
RIJKSTYPEKEUR

Kiwa Fire Safety & Security / Kiwa NCP

Dwarsweg 10 5301 KT Zaltbommel
Postbus 340 5300 AH Zaltbommel
Mob +31 (0)6 3192 8802
T-Alg +31 (0)88 998 5100
Trust Quality Progress
www.kiwafss.nl
Chamber of Commerce Haaglanden, 27039108

Disclaimer: www.kiwa.nl/disclaimer

Geachte heer Abelman,

Bedankt voor uw bericht, de factsheets zijn van ruime informatie voorzien.

Vriendelijke groet,
Jort
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Bijlage VIII
Texelse Reddingsbrigade (Texel)
Op 19-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar info@trb.nu, dit mailadres is afkomstig van de
website van de Texelse Reddingsbrigade.
Omdat de Texelse Reddingsbrigade niet heeft gereageerd is er op 14-01-2019 een remindermail
gestuurd naar info@trb.nu.
Toen de deadline verstreken was is er op 23-01-2019 getracht om de voorzitter telefonisch te bereiken.
In de factsheet van de Texelse Reddingsbrigade staat Robbert Kusters als voorzitter aangeschreven met
een mobiel telefoonnummer erbij. De voorzitter nam echter niet op.
24-01-2019 is er opnieuw getracht om de voorzitter te bereiken maar er werd wederom niet
opgenomen. Via informatie uit de factsheet is de secretaris gebeld, ook hij nam niet op.
28-01-2019 is de secretaris opnieuw opgebeld en deze keer met succes.
De secretaris geeft aan dat hij de mailberichten heeft gelezen maar dat hij mij nog moet beantwoorden.
Hierover zegt hij het volgende: “Wat ik u vooral wilde antwoorden is dat u daarvoor beter gewoon bij
de gemeente Texel kunt zijn omdat die daar overal in voorziet.”
Vervolgens is hem de vraag gesteld of hij de vragenlijst niet zelf kan beantwoorden omdat hij geen
antwoord wil of mag geven.
De reactie van de voorzitter hierop is als volgt: “Ik heb de lijst even bekeken en het zijn uiteindelijk
allemaal vragen waar de gemeente over beslist, dus het lijkt mij ook het handigst als de gemeente
daarop beantwoord.”
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Factsheet
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Bijlage IX
Reddingsbrigade Den Helder (Den Helder)
Op 19-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar info@reddingsbrigadedenhelder.nl, dit
mailadres is afkomstig van de website van Reddingsbrigade Den Helder.
Omdat Reddingsbrigade Den Helder niet heeft gereageerd is er op 14-01-2019 een remindermail
gestuurd naar info@reddingsbrigadedenhelder.nl
Op 22-01-2019 is de ingevulde vragenlijst van Reddingsbrigade Den Helder ontvangen, de ingevulde
vragenlijst staat in deze bijlage. Omdat er nog enige onduidelijkheden waren over de antwoorden is er
via de mail contact geweest. Deze verhelderende mailconversatie bevindt zich tevens in deze bijlage.

61

Factsheet
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Vragenlijst
Reddingsbrigade Den Helder

1. Hoe lang is het strand dat onder het toezicht van uw reddingsbrigade valt?
Den Helder heeft 7,2 km strand waarvan op 3 strandslagen een strandpost staat. Actieve
bewaking op deze strandslagen bedraagt 600 meter bewaakt en de rest wordt met patrouilles
(lopen/varen/rijden) bezocht.
2. Hoeveel bezoekers trekt het strand op piekmomenten tijdens zomers weer gemiddeld per dag?
De drukte op de stranden hangt af van de strandslagen maar gemiddeld komen er zo’n 40.000
bezoekers per dag.
3. Met wat voor en hoeveel materieel is deze reddingsbrigade uitgerust?
De Reddingsbrigade van Den Helder beschikt over:
1 strandambulance (Toyota Landcruiser) inclusief C2000 apparatuur en mobilofoon
1 tractor
1 Ribcraft met trailer en met een Evinrude 75 pk buitenboordmotor. Lengte 4 meter 80. Biedt
plaats voor 3 redders en een drenkeling. Inboard communicatie en marifoon
De stichting beschikt over:
3 snelle boten (1 per bewakingspost) met trailer. Merk Gemini GRX 420 met 25 pk
buitenboordmotor. Plek voor 2 strandwachten. De Gemini GRX 420 heeft de volgende
specificaties:

64

Deze boten zijn vanuit het oogpunt van de Reddingsbrigade gezien geschikt voor een korte
snelle inzet maar niet geschikt voor varen met flinke brandig, langdurige zoekacties, inzetten bij
nacht, beschikt niet over inboard communicatie.
3 mobilofoons merk motorola (1 per post)
12 portofoons (1 post 3 stuks en 2 posten 4 stuks)
1 C2000 portofoon
4. Hoe wordt bepaald met wat voor en hoeveel materieel deze reddingsbrigade is uitgerust? (Is
dit vastgesteld door een convenant of een andere vorm van een contract? Bepaalt de
gemeente het of iemand anders?)
Binnen Gemeente Den Helder is sinds 2009 een stichting actief die voor de Gemeente alle
strand gerelateerde zaken waarneemt. Zo valt onder deze stichting de schoonmaak van het
strand, bereikbaarheid van de strandslagen, erfpacht van de strandpaviljoens en ook de
strandbewaking. Deze stichting bestaat vooral uit vrijwilligers en een enkele betaalde kracht.
De stichting krijgt hiervoor ook de subsidie en vanuit deze subsidie dient ook de
strandbewaking en materiaal/materieel te worden betaald. Door deze stichting heeft de
Reddingbrigade weinig tot geen zeggenschap over de aanschaf van het materiaal en zijn deze
materialen niet voor alle taken van de Reddingsbrigade geschikt. Hierover zijn wij momenteel
ook in gesprek met de gemeente.

5. Wat is gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het door u eerder genoemde materieel
per voer- vaartuig etc.?
Toyota Landcruiser : 10 jaar
RIB: 7 jaar

6. Hoe wordt bepaald wat de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het door u eerder
genoemde materieel is?
Vanuit eerdere ervaringen hebben we de afschrijving op 7 - 10 jaar gezet
7. Krijgt deze reddingsbrigade financiële steun van de gemeente en/of derden? Zo ja, in welke
vorm/financieringsmethode (bijdragen, subsidie, sponsorgelden enz.) en om welke bedragen
gaat dit?
De Reddingsbrigade krijgt een sportsubsidie van de Gemeente van ongeveer € 4500,- per jaar.
Verder krijgen de vrijwilligers vanuit de stichting een vrijwilligersvergoeding voor hun inzet in
het voor en naseizoen. Een lid tussen de 16 en 23 jaar krijgt € 2,50 per uur en een lid van 23
jaar en ouder € 4,50 per uur. Verder halen we via sponsorgelden ook geld op, echter zien we
steeds vaker dat men liever in middelen sponsort. Deze bedragen wisselen per jaar. Verder
haalt de Reddingsbrigade geld binnen middels evenementbewaking: € 75,- per dagdeel, € 25,extra bij inzet van de strandambulance op het strand + de onkostenvergoeding voor brandstof.
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8. Ik neem graag contact met u op als ik nog vragen heb. Kunt u daarom aangeven wie deze
vragenlijst heeft ingevuld? Wilt u daarbij uw email-adres en telefoonnummer vermelden?
Vd B., Voorzitter
voorzitter@reddingsbrigadedenhelder.nl 06
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Mailconversatie
Geachte mevrouw,

22-01-2019

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.
Bij de vraag betreffende het aantal strandbezoekers neem ik aan dat de 40.000 bezoekers gelden voor
de 3 strandslagen samen, klopt dit? Misschien een domme vraag maar ik zou het toch even zeker willen
weten.
Ik zie uw reactie tegemoet.

Vriendelijke groet,
Jort Stremler

Beste Jort,

22-01-2019

Ja voor 3 strandslagen, was wel een ruwe schatting
Met vriendelijke groet,
K

Beste K,

22-01-2019

Bedankt voor uw bericht. Als er meer vragen komen hoort u van me.

Vriendelijke groet,
Jort
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Bijlage X
Reddingsbrigade Callantsoog (Callantsoog)
Op 19-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar info@rbcallantsoog.nl, dit mailadres is
afkomstig van de website van Reddingsbrigade Callantsoog.
Omdat Reddingsbrigade Callantsoog niet heeft gereageerd is er op 14-01-2019 een remindermail
gestuurd naar info@rbcallantsoog.nl en info@paal13.com. Het laatst genoemde mailadres is afkomstig
uit de factsheet.
Toen de deadline verstreken was is er op 23-01-2019 getracht om de voorzitter telefonisch te bereiken.
Volgens de factsheet is de heer H voorzitter van Reddingsbrigade Callantsoog, zijn mobiele nummer
stond erbij en er is telefonisch contact geweest. De heer H blijkt echter geen voorzitter meer te zijn en
hij heeft het stokje overgedragen aan Peter de Haan. In de factsheet staat de H aangemerkt als PRfunctionaris, ook in dit geval was het mobiele nummer van de H aanwezig. Het nummer van de H bleek
zijn oude nummer te zijn, dit vertelde zijn vrouw want zij nam op. Zijn vrouw gaf het nieuwe nummer
van de en daaropvolgend werd telefonisch contact met hem gezocht.
De H geeft aan dat hij de mail heeft ontvangen en dat hij hem heeft doorgestuurd naar de
penningmeester. Vervolgens zegt de H het volgende: “Onze penningmeester wil daar niks op invullen
want zij vond dat het te privé was.” Verder benadrukt hij dat zij hem niet gaat invullen.
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Bijlage XI
Reddingsbrigade Sint Maartenszee (Sint Maartenszee)
Op 19-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar info@rb-stmaartenszee.nl, dit mailadres is
afkomstig van de website van Reddingsbrigade Sint Maartenszee.
Op 20-12-2018 de volgende reactie van de secretaris M: “We zullen deze vragenlijst niet invullen, u
kunt de informatie opvragen bij uw collega gemeentes.”
Dezelfde dag is gereageerd met de vraag waarom ze de vragenlijst niet willen beantwoorden en
benoemd dat ze bepaalde vragen open kunnen laten als ze hier geen antwoord op willen geven. Deze
mailconversatie is terug te vinden aan het eind van deze bijlage. Omdat hierop geen reactie is gegeven
is besloten om telefonisch contact met secretaris M te zoeken, wederom is haar mobiele nummer
verkregen uit de factsheet.
De secretaris zegt hierover het volgende:
Wij hebben erg veel werk vind ik zelf met de overleggen met onze gemeente over wat we doen en
waarom we het doen en hoe we het doen. En ik denk dat het de verantwoordelijkheid is van
gemeentes onderling om met elkaar af te stemmen welke afspraken zij met hun respectievelijke
reddingsbrigades maken. Dat het niet aan ons is om jullie daarover te informeren maar dat jullie of
bij Reddingsbrigade Nederland daarover informeren of bij de gemeentes onderling maar niet bij ons
als reddingsbrigades. Voor ons is het vrijwilligerswerk en wij krijgen heel veel van dergelijke
verzoeken en dat wordt gewoon allemaal een beetje teveel, dat is eigenlijk de reden.
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Mailconversatie
Geachte heer Stemler,

20-12-2019

We zullen deze vragenlijst niet invullen, u kunt de informatie opvragen bij uw collega gemeentes.

Vriendelijk groet,
M
Secretaris Reddingsbrigade Sint Maartenszee.

Geachte mevrouw M,

20-12-2019

Bedankt voor uw bericht. Zou ik u mogen vragen waarom jullie de vragenlijst niet willen
beantwoorden? Als er vragen zijn waarop jullie geen antwoord willen geven kunnen die vragen open
worden gelaten.
Ik zie uw reactie tegemoet.

Vriendelijke groet,
Jort Stremler
Afdeling Beleid
06-12677155 | bloemendaal.nl | Bloemendaalseweg 158 | 2051 GJ |Overveen
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Bijlage XII
Reddingsbrigade Petten (Petten)
Op 19-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar info@reddingsbrigade-petten.nl, dit mailadres
is afkomstig van de website van Reddingsbrigade Petten.
Omdat Reddingsbrigade Petten niet heeft gereageerd is er op 14-01-2019 een remindermail gestuurd
naar info@reddingsbrigade-petten.nl.
Toen de deadline verstreken was is er op 23-01-2019 getracht om de voorzitter telefonisch te bereiken.
Volgens de factsheet is T voorzitter en er is telefonisch contact met hem geweest. De heer T is
inmiddels geen voorzitter meer, zijn opvolger is K en in de factsheet staat hij aangemerkt als PRfunctionaris.
Via de telefoon vermeld voorzitter de heer K dat hij op de hoogte is van de mail berichten afkomstig
van de gemeente Bloemendaal. Hij is echter op vakantie geweest en is er nog niet aan toe gekomen, hij
heeft nog wat dingen in te halen. Hij gaat er voor zorgen dat hij die huidige week de vragenlijst
beantwoord.
Op 25-01-2019 stuurt de heer K een mail waarin hij antwoord geeft op de meeste vragen, deze
antwoorden staan achter in deze bijlage.
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Vragenlijst
Reddingsbrigade Petten

1. Hoe lang is het strand dat onder het toezicht van uw reddingsbrigade valt?
1400 meter 1
2. Hoeveel bezoekers trekt het strand op piekmomenten tijdens zomers weer gemiddeld per dag?
2,5 - 3,5 duizend
3. Met wat voor en hoeveel materieel is deze reddingsbrigade uitgerust?
Denk hierbij aan:
- vaartuigen
- voertuigen
- trailers/aanhangers
- communicatieapparatuur
- wetsuits en dergelijke
- anders,....
(Graag zo uitgebreid mogelijk antwoord geven. Bijvoorbeeld bij een rubberboot ook lengte, vermogen,
aantal personen enz. vermelden)
Vaartuigen : ribcraft 4.8 Seadoo waterscooter RED NED bondsvlet
Rijdend: Landcruiser, en Viking buggy
Trailers: vlet heeft weg en strandtrailer, waterscooter strandtrailer, en losse bagageaanhanger
Communicatie: mobilofoon op post en in voer-vaartuigen behalve vlet. 6 porto’s C2000 porto’s en in
auto vast, Marifoon
Wetsuits voor badmeesters en 6 redned overlevingspakken
4. Hoe wordt bepaald met wat voor en hoeveel materieel deze reddingsbrigade is uitgerust? (Is dit
vastgesteld door een convenant of een andere vorm van een contract? Bepaalt de gemeente het of
iemand anders?)
dat is door 56 jaar ervaring doorontwikkeld door de vereniging, als wij kunnen aantonen dat we iets
nodig zijn wordt dit gehonoreerd door de gemeente
5. Wat is gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het door u eerder genoemde materieel per
voer- vaartuig etc.?
levensduur is veschillend, zo ook afschijving en reservering… vaak wordt een levensduur verkort door
omstandigheden
6. Hoe wordt bepaald wat de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het door u eerder
genoemde materieel is?
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7. Krijgt deze reddingsbrigade financiële steun van de gemeente en/of derden? Zo ja, in welke
vorm/financieringsmethode (bijdragen, subsidie, sponsorgelden enz.) en om welke bedragen gaat dit?
alleen gemeentelijke subsidie
8. Ik neem graag contact met u op als ik nog vragen heb. Kunt u daarom aangeven wie deze vragenlijst
heeft ingevuld? Wilt u daarbij uw email-adres en telefoonnummer vermelden?
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Bijlage XIII
Schoorlse Reddingsbrigade (Schoorl), Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen (Bergen aan
Zee), Egmondse Reddingsbrigade (Egmond aan Zee) en Castricumse Reddingsbrigade
(Castricum)
Bij deze vier reddingsbrigades ligt de situatie enigszins anders. Informatie over deze vier
reddingsbrigades is via één persoon gegaan genaamd K. In de komende alinea’s zal dit verder worden
toegelicht.
Op 19-12-2018 is er een mail + vragenlijst gestuurd naar de volgende reddingsbrigades met
bijbehorende mailadressen, deze mailadressen zijn afkomstig van de websites van de reddingsbrigades.
Schoorlse Reddingsbrigade (Schoorl) voorzitter@reddingsbrigadeschoorl.nl.
Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen (Bergen aan Zee) voorzitter@reddingsbrigade-bergen.nl.
Egmondse Reddingsbrigade (Egmond aan Zee) info@reddingsbrigade.info.
Van de Castricumse Reddingsbrigade (Castricum) was op hun website geen mailadres te vinden. Om die
reden is het contactformulier op hun website op 19-12-2018 ingevuld. Op 20-12-2018 is er gereageerd
door penningmeester B dat de mail naar hem gestuurd mag worden
(penningmeester@reddingsbrigade.nl), dit is vervolgens ook gedaan. Verder benoemt hij in de mail dat
er misschien contact kan worden opgenomen met K, hij is de verantwoordelijk ambtenaar voor de vier
eerder genoemde reddingsbrigades. In de mail stond dat K werkzaam is voor de BUCH, volgens de
website van de BUCH is dit is een werkorganisatie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en
Heiloo.
Op 20-12-2018 is een mail van K ontvangen. Hij benoemt dat hij de vragenlijst via de Egmondse
Reddingsbrigade heeft ontvangen. Hij geeft aan dat binnen de gemeente Bergen wordt gewerkt met
een dienstverleningsovereenkomst waarin alle afspraken staan, dit geldt voor de reddingsbrigades van
Schoorl, Bergen en Egmond. In de bijlage van de mail was deze dienstverleningsovereenkomst (dvo)
opgenomen. In dit document is de dienstverleningsovereenkomst opgenomen in bijlage XIV.
Op die mail is gereageerd met het verzoek om een afspraak met K te maken. Deze afspraak heeft
woensdag 16-01-2019 plaats gevonden, in deze bijlage later meer hierover.
Op 21-12-2018 is een mail van K ontvangen waarin hij aangeeft dat hij ook werkt voor Castricum,
daarvoor wordt een dergelijke dienstverleningsovereenkomst gemaakt. Net als de Egmondse
Reddingsbrigade heeft ook de Castricumse Reddingsbrigade de vragenlijst doorgestuurd naar K en
zullen ze de vragenlijst zelf niet beantwoorden.
Na de dienstverleningsovereenkomst gelezen te hebben werd duidelijk dat er nog aanvullende
documenten zijn. In het document ‘Jaarafspraken Gemeente Bergen – Reddingsbrigaden’ zijn de
afspraken in de dienstverleningsovereenkomst verder toegelicht. Verder is er een ‘materieelnota’,
hierin staat het volgende beschreven: Het materieel van de drie reddingsbrigades in de ruimste zin van
het woord, Het jaar van aanschaf, aanschafprijs, onderhoudskosten, afschrijvingstermijn,
vervangingstermijn, jaar waarin vervanging plaatsvindt en de kosten die gemoeid gaan met de
vervanging rekening houdend met een jaarlijkse verhoging. Deze twee documenten zijn na verzoek aan
K. ontvangen.
Zowel de dienstverleningsovereenkomst, jaarafspraken en de materieelnota hebben enkel betrekking
op de drie reddingsbrigades in de gemeente Bergen namelijk de Schoorlse Reddingsbrigade, Vrijwillige
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Reddingsbrigade Bergen en de Egmondse Reddingsbrigade. K heeft aangegeven dat voor de
Castricumse Reddingsbrigade een dergelijke dienstverleningsovereenkomst en materieelnota wordt
gemaakt.
Het document ‘Jaarafspraken Gemeente Bergen – Reddingsbrigaden’ is te vinden in bijlage XV en de
materieelnota is te vinden in bijlage XVI.
Aanvullend is er een interview geweest met K op 16-01-2019 in een strandtent op het Castricumse
strand. Tijdens dit gesprek zijn er een aantal vragen beantwoord uit de vragenlijst waarop het antwoord
niet kon worden gevonden in de drie door K gestuurde documenten. de vragenlijst met antwoorden
staat in bijlage XVII.
Verder gaf hij aan dat indien gewenst de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade en daarbij de
gemeente Bloemendaal een dergelijke materieelnota kunnen krijgen. Daarvoor moet contact worden
opgenomen met K en dan zal hij contact opnemen met de ICT ’er die het voor de gemeente Bergen
heeft gemaakt.

81

Factsheet

82

83

Factsheet

84

85

Factsheet

86

87

Factsheet

88

89

Bijlage XIV

Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Bergen – Reddingsbrigaden
1 januari 2017 – 1 januari 2022

90

Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Bergen – Reddingsbrigaden
Het doel van deze overeenkomst tussen de Gemeente en de Reddingsbrigaden is de
veiligheid op de stranden te waarborgen, kwaliteit van het toezicht op de stranden en
efficiëntie bij de Reddingsbrigaden na te streven en afspraken tussen de Gemeente en de
Reddingsbrigaden vast te leggen.
Nadere uitwerking van de in deze overeenkomst opgenomen artikelen is te vinden in het
document ‘Jaarafspraken Gemeente Bergen – Reddingsbrigaden’ 1 januari 2017 – 1 januari
2022.

De ondertekenden:
De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Bergen, ingeschreven in het handelsregister
met nummer 37159392 (hierna: “de Gemeente”)
en
de in de gemeente Bergen aanwezige Reddingsbrigaden:
-

vereniging VRB: Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen, ingeschreven in het
handelsregister met het nummer 40634894
vrijwilligersvereniging ERB: Egmondse Reddingsbrigade, ingeschreven in het
handelsregister met het nummer 40634693
vrijwilligersvereniging SRB: Schoorlse Reddingsbrigade, ingeschreven in het
handelsregister met het nummer 40634859

(tezamen hierna: “de Reddingsbrigaden”)

In overweging genomen dat:
-

de Gemeente het risico voor de strandbezoekers wil minimaliseren door middel van
toezicht op de stranden;
de Gemeente veel waarde hecht aan het behouden van het internationale keurmerk
Blauwe Vlag;
de Gemeente voor het toezicht op haar stranden gebruik maakt van de
dienstverlening van de drie Reddingsbrigaden in haar gemeente;
de hoofdtaak van de drie Reddingsbrigaden het toezicht op de stranden is, wat het
voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood inhoudt;
de brigaden naast het houden van toezicht op de stranden, het hele jaar door (24/7)
inzetbaar zijn als ondersteuning van hulpdiensten;
de Reddingsbrigaden landelijk zijn verbonden aan Reddingsbrigaden Nederland
(REDNED) en regionaal zijn verbonden aan de Regionale Voorziening
Reddingsbrigaden (RVR).
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Zijn overeengekomen als volgt:

1 Definities en toelichting
Voor uitleg van de gebruikte termen in deze overeenkomst en een toelichting per artikel
wordt verwezen naar het document jaarafspraken Gemeente Bergen – Reddingsbrigaden
1 januari 2017 – 1 januari 2022.
2

Vaststelling en evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst en jaarafspraken

2.1

De dienstverleningsovereenkomst en de jaarafspraken worden door het college
vastgesteld.

2.2

De jaarafspraken geven invulling aan de dienstverleningsovereenkomst en worden
jaarlijks geëvalueerd.

3 Dienstverlening door de Reddingsbrigaden
De Reddingsbrigaden leveren de volgende diensten:
3.1

toezicht en hulpverlening op de stranden

3.2

watergerelateerde incidentbestrijding

3.3

(watersnood)rampbestrijding in het kader van nationale veiligheid

3.4

kusthulpverlening

3.5

toezicht bij (sport)evenementen

3.6

aanvullende taken

4 Blauwe Vlag
De Reddingsbrigaden leveren hun diensten aan de hand van de criteria en richtlijnen die
door de Blauwe Vlag zijn opgesteld1.

5 Aantal kilometer strand waar toezicht is
De Reddingsbrigaden houden gezamenlijk toezicht op ongeveer 16,7 kilometer strand. Op
de strandvlakken waar niet preventief wordt opgetreden zijn in opdracht van de gemeente
borden ‘onbewaakt strand’ geplaatst2.
6 Aantal reddingsposten op het strand
Voor de Reddingsbrigaden houdt de Gemeente de volgende reddingsposten in stand:

1 Zie

criteria en richtlijnen Blauwe Vlag in de bijlage.
wordt er door de Reddingsbrigaden opgetreden wanneer zich op een stuk strand zonder
toezicht een incident voordoet.
2 Uiteraard
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6.1

VRB: één post bij Bergen aan Zee.

6.2

ERB: één post bij Egmond aan Zee.

6.3

SRB: drie posten: Camperduin, Schoorl, Hargen aan Zee.

7 Jaarrond reddingsbrigadeposten
Over de mogelijkheid om de reddingsposten in de gemeente jaarrond te laten staan, gaat de
gemeente in gesprek met de betrokken partijen op het strand3. Bij deze gesprekken is het de
wens vanuit gemeente Bergen om vanaf 2017 de reddingsposten jaarrond te laten staan en
dit jaarlijks te evalueren.

8 Toezichtperiode reddingsposten
De reddingsposten zijn in elk geval gedurende 13 aaneengesloten weken bemenst met
ingang van de tweede maandag van juni. De Reddingsbrigaden kunnen de posten op eigen
overweging ook buiten deze periode bemensen.

9 Tijden van toezicht openbare stranden
De reddingsposten zijn vanaf de tweede maandag van juni 13 aaneengesloten weken
dagelijks bemenst en operationeel van 10 uur tot 18 uur.

10 Bemensing van de posten
- VRB: minimaal vier lifeguards.
- SRB: twee lifeguards op de post in Hargen aan Zee, voor de posten op Camperduin
en op Schoorl geldt een bezetting van minimaal één lifeguard per post.
- ERB: een minimale bezetting van twee lifeguards, zolang er voldoende achtervang is
van de alarmploeg.

11 Financiën
De Gemeente beheert de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budgetten voor de
Reddingsbrigaden en zorgt voor tijdige beschikbaarstelling van de financiën.

12 Opleidingen
Voor opleidingen (en daaraan gerelateerde zaken) wordt jaarlijks een budget begroot. De
basis hiervoor vormt het opleidingsplan Reddingsbrigaden dat één keer in de vier jaar,
uiterlijk begin augustus wordt aangeleverd door de Reddingsbrigaden aan de
verantwoordelijke medewerker van het domein Civiele Werken en Verkeer.

13 Strandvergoeding
De strandvergoeding bedraagt € 50 per dag.

3 Waaronder

Provincie NH, HHNK en RWS
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14 Waarderingsbijdrage
Per actief lid ontvangen de Reddingsbrigaden jaarlijks € 25 van de Gemeente.
15 Fondsenwerving
Het staat de Reddingsbrigaden vrij fondsen te werven. Indien de Reddingsbrigaden fondsen
werven en hieruit inkomsten genereren, wordt dit in hun financieel jaarverslag vermeld.

16 Donateurs
Wanneer de brigaden giften van donateurs ontvangen wordt dit in hun financieel jaarverslag
vermeld.

17 Aanspreekpunt Gemeente en Reddingsbrigaden
17.1 Contactpersonen voor beide partijen zijn terug te vinden in de lijst die als bijlage bij de
jaarafspraken is gevoegd.
17.2 Bij wijziging van contactpersonen wordt dit minimaal vier weken van tevoren aan de
andere partijen kenbaar gemaakt.
17.3 Indien sprake is van vervanging bij ziekte wordt dit binnen een week aan de andere
partijen kenbaar gemaakt.

18 Ondersteuning Reddingsbrigaden door Gemeente, specifieke afspraken
18.1 Vergunningen: de Gemeente zegt toe zich te zullen inspannen de vergunningen tijdig
te verstrekken (minimaal een maand voordat deze in gaan).
18.2 Informatie met betrekking tot de waterkwaliteit: deze wordt door de Gemeente op de
daarvoor beschikbare borden aan het publiek kenbaar gemaakt.

19 Materieel per brigade
19.1 De Gemeente voorziet de Reddingsbrigaden van veilig materieel in goede technische
staat zodat zij in staat zijn de dienstverlening voor de Gemeente naar behoren uit te
voeren.
19.2 De Reddingsbrigaden zijn verantwoordelijk voor het door hun leden op een gepaste
manier omgaan met het materieel.

20 Onderhoud en beheer materieel
De Gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het materieel dat door
de Gemeente beschikbaar is gesteld en is opgenomen in de materieelnota
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21 Handhaving
De Gemeente draagt alleen zorg voor handhaving op het strand en niet op zee. De
handhavers onderhouden contact met de brigadeleden op het strand (inzake veiligheid).
Indien handhaving op het strand van invloed is op de taken van de Reddingsbrigaden of
andersom, wordt dit in het handhavingsoverleg besproken.

22

Verzekeringen

22.1 De Gemeente betaalt de verzekeringen van de Reddingsbrigaden waar deze
betrekking hebben op de dienstverlening zoals opgenomen in artikel 3.
22.2 In voorkomende gevallen kunnen de Reddingsbrigaden een beroep doen op
ondersteuning van de Juridische afdeling van de Gemeente.

23 Informatiemateriaal strandbezoekers
De reddingsbrigaden en de gemeente zorgen gezamenlijk voor brochures, borden en ander
materiaal om de strandbezoekers te informeren over (de gevaren op) het strand.

24 Onderhoud en beheer accommodaties
De Gemeente stelt ruimten voor de Reddingsbrigaden beschikbaar en verzorgt het beheer
en onderhoud hiervan, overeenkomstig de jaarafspraken.

25 Jaarverslag Reddingsbrigaden
De brigaden overleggen jaarlijks uiterlijk eind april een operationeel en een financieel
jaarverslag van het voorgaande jaar aan de Gemeente.

26 Voortgangsoverleggen
Jaarlijks vinden overleggen plaats tussen de Reddingsbrigaden en de Gemeente en
eventuele andere partijen over de volgende onderwerpen:
-

handhaving
operationele zaken (waaronder twee keer per jaar ook financiële zaken)
beleidsmatig / evaluatie

27 Te onderzoeken onderwerpen
Tijdens de doorlooptijd van deze DVO worden de onderwerpen genoemd in de jaarafspraken
onder dit punt, onderzocht op haalbaarheid.
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28 Looptijd van de overeenkomst
28.1 De looptijd van deze overeenkomst is vijf jaar.
28.2 De overeenkomst geldt per 1 januari 2017.
28.3 De overeenkomst kan uitsluitend door partijen gezamenlijk tussentijds worden
opgezegd. Op de gevolgen van het niet nakomen van enigerlei verbintenis
voortvloeiende uit deze overeenkomst maken partijen in deze overeenkomst geen op
de wet afwijkende en evenmin op de wet aanvullende afspraken.

Bijlagen
1) Jaarafspraken gemeente Bergen – Reddingsbrigaden 1 januari 2017 – 1 januari 2022
2) Criteria en richtlijnen Blauwe Vlag
3) Contactpersonen Gemeente en Reddingsbrigaden
4) Materieelnota 2016
5) Inzetprotocol Reddingsbrigades en KNRM lifeguards door het Kustwachtcentrum 2016
6) Convenant Regionale Voorziening Reddingsbrigades-NHN 2013
7) Strandvonderij 2009
8) Verklarende woordenlijst
9) Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bergen
10) Nota activabeleid gemeente Bergen

Voor akkoord:

Namens het college van Gemeente Bergen

VRB

Burgemeester drs. H.Hafkamp

Voorzitter B. Wiegers

ERB

SRB

Voorzitter E. Buis

Voorzitter C. van Houten

(Gemeente en Reddingsbrigaden ondertekenen het DVO, de materieelnota en de
jaarafspraken).
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Bijlage XV
Jaarafspraken Gemeente Bergen – Reddingsbrigaden 1 januari 2017- 1 januari 2022
Bijlage bij dienstverleningsovereenkomst Gemeente Bergen – Reddingsbrigaden

In dit document is informatie en uitleg te vinden die betrekking heeft op de artikelen in de
dienstverleningsovereenkomst Gemeente Bergen – Reddingsbrigaden
1 januari 2017 – 1 januari 2022.

Bij sommige artikelen is een nadere toelichting onnodig. Dit wordt aangegeven met de
tekst ‘geen toelichting’.

NB: De in deze jaarafspraken genoemde contactpersonen kunnen wijzigen wanneer
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1
Definities en toelichting
Geen toelichting

2
Vaststelling en evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst en jaarafspraken
De jaarafspraken geven invulling aan de dienstverleningsovereenkomst en worden jaarlijks
door de brigaden en verantwoordelijke ambtenaren geëvalueerd. Naar aanleiding van deze
evaluatie worden de jaarafspraken, indien nodig, binnen de kaders van de
dienstverleningsovereenkomst aangepast in overleg met de portefeuillehouder.

3
Dienstverlening door de Reddingsbrigaden
De Reddingsbrigaden hanteren het inzetprotocol ‘Reddingsbrigades en KNRM lifeguards’,
door het Kustwachtcentrum uit 2016 en het convenant ‘Regionale Voorziening
Reddingsbrigades Noord-Holland Noord’ uit 2013.
Nadere beschrijving van de diensten die de Reddingsbrigaden leveren:
3.1
Toezicht en hulpverlening op de stranden
In het kader van de veiligheid voeren de Reddingsbrigaden strandwachtdiensten uit op het
strand en houden ze toezicht. Het doel van het houden van toezicht op een stuk water of
kuststrook is het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood. Onder (strand)toezicht
vallen de volgende kerntaken:
-

preventief toezicht houden op zwemmers en baders;
vanuit toezichthoudende taak uitvoeren van reddingen;
verlenen van EHBO;
herenigen van gevonden en vermiste personen met hun ouders/verzorgers.

3.2
Watergerelateerde incidentbestrijding
Opsporing en redding van in nood verkerende mensen en dieren op en onder water in de
periode dat er nog overlevingskansen zijn. Dit omvat het redden van drenkelingen en
maritieme hulpverlening aan vaartuigen.
3.3
(Watersnood)rampbestrijding in het kader van de nationale veiligheid
Waternoodsrampbestrijding is onderdeel van de rampenbestrijdingstaak en betreft de
hulpverlening bij overstromingen en dijkdoorbraken, in het kader van de nationale veiligheid.
Bij het ingaan van dit DVO is de SRB hiertoe niet uitgerust.
3.4
Kusthulpverlening
In het kust- en duingebied dat niet begaanbaar is voor voertuigen van andere
hulpverleningsdiensten wordt in voorkomende gevallen een beroep gedaan op de
Reddingsbrigaden ten behoeve van assistentie van ambulance, brandweer, kustwacht of
politie, het verlenen van EHBO en de ondersteuning bij zoekacties naar vermiste personen in
het duingebied. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Veiligheidsregio en in een
overeenkomst met de GMK (Gemeenschappelijke Meldkamer) is opgenomen dat de
Reddingsbrigaden hiervoor 24/7, het hele jaar door, inzetbaar zijn. De uitvoering geschiedt op
basis van beschikbaarheid van materieel en personeel. Voor deze taak maken de
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Reddingsbrigaden gebruik van het materieel dat hen door de Gemeente ter beschikking is
gesteld.

3.5
Toezicht bij (sport)evenementen
De reddingsbrigaden kunnen ondersteuning verlenen tijdens een evenement wanneer de
organisator van het evenement de reddingsbrigaden hiervoor benadert.
o de beslissing om al dan niet ondersteuning bij evenementen op het strand te
verlenen, ligt bij de Reddingsbrigaden, evenals de daarvoor te ontvangen
vergoeding. Voor ondersteuning bij evenementen maken de
Reddingsbrigaden gebruik van het materieel dat hen door de Gemeente
beschikbaar is gesteld.
o wanneer organisatoren van evenementen een andere partij inschakelen voor
het toezicht en de hulpverlening, is het evenementengebied niet langer de
verantwoordelijkheid van de Reddingsbrigaden.
o Indien evenementen buiten de Gemeente Bergen plaatsvinden, waarbij de
Reddingsbrigaden ondersteuning bieden en hierbij gebruik maken van
materieel van de Gemeente, wordt hiervan voorafgaand aan het evenement
door de brigaden melding gedaan aan de verantwoordelijk medewerker van
het domein Civiele Werken en Verkeer.

3.6

Aanvullende taken
preventie en voorlichting;
opleidingen reddend zwemmen en varend redden, EHBO en reanimatie;
o de Reddingsbrigaden zijn verantwoordelijk voor de opleidingen
van brigadeleden en de kwaliteit hiervan.
- samenwerking met strandvonders zoals vastgelegd in handleiding strandvonderij
20091.

-

4

Blauwe Vlag

4.1
Criteria Blauwe Vlag
De Blauwe Vlag stelt onder andere als criterium dat er op het kuststrand een
reddingsbrigade aanwezig is2. Daarnaast hanteert de Blauwe Vlag de afspraken met
betrekking tot de opkomsttijd zoals deze door Reddingsbrigade Nederland, de
Veiligheidsregio en de KNRM in 2009 zijn vastgesteld.
4.2
Rapporten Blauwe Vlag
De gemeente zorgt dat de reddingsbrigaden beschikken over de rapporten van de Blauwe
Vlag.

1 Zie
2

bijlage
Zie criteria Blauwe Vlag 2012
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5
Aantal kilometer strand waar toezicht is
Gemeente Bergen heeft in totaal 24 kilometer kustlijn, waarvan 16,7 kilometer waar door de
Reddingsbrigaden toezicht wordt gehouden.
- VRB: toezichtgebied van ongeveer 4 kilometer strand (strandpaal 31,0 tot en met
35,0) waar preventief wordt opgetreden.
- ERB: toezichtgebied van ongeveer 7 kilometer strand (strandpaal 36,0 tot en met
43,0) waar preventief wordt opgetreden.
- SRB: toezichtgebied van ongeveer 5,7 kilometer (strandpaal 26,0 tot en met 31,0)
waar preventief wordt opgetreden. Dit is alleen de kustlijn. De twee zijden van de
lagune ad. 900 meter worden hierbij niet meegeteld.

6
Aantal reddingsposten op het strand
Een reddingspost is een uitvalsbasis voor de Reddingsbrigaden, op het strand, ingericht en
opgebouwd door de Gemeente en de Reddingsbrigaden, van waaruit het toezicht
plaatsvindt.
6.1

Geen toelichting

6.2

De ERB houdt toezicht op het strand van Egmond aan Zee en vanuit diezelfde post
vindt repressief toezicht plaats op het strand van Egmond Binnen.

6.3

De SRB heeft drie posten in verband met de veiligheid van de zwemmers vanwege de
aanwezige strekdammen en het uitzicht over het toezichtgebied.

7
Jaarrond reddingsbrigadeposten
Wanneer uit gesprekken tussen de gemeente en betrokken partijen op het strand blijkt dat
het jaarrond laten staan van reddingsposten mogelijk is, hanteert de gemeente daarbij de
volgende uitgangspunten:
7.1

Het jaarrond staan van de brigadeposten is een twee jaar durende pilot.

7.2

Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van het jaarrond staan, waarvan melding wordt
gedaan aan de raad.

7.3

Na de tweede evaluatie wordt besloten de pilot al dan niet voort te zetten.

7.4

Buiten de toezichtperiode kunnen de brigaden incidenteel gebruik maken van de
reddingsbrigadeposten bij incidenten en evenementen.

7.5

Er wordt onderzocht wat de extra kosten zijn van het jaarrond staan en daarin worden
de nutsvoorzieningen meegenomen. Een voorstel wordt daarna aan het college
voorgelegd.
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8
8.1

Toezichtperiode reddingsposten
De contactpersoon voor de paviljoenhouders bij de Gemeente (senior medewerker
Vastgoed) informeert aan het begin van het seizoen de paviljoenhouders over de
openingstijden en -dagen van de Reddingsbrigaden.

8.2

In onderling overleg en naar eigen inzicht kunnen de Reddingsbrigaden besluiten om
buiten de toezichtperiode de reddingspost te bemensen. Het is de verantwoordelijkheid
van de Reddingsbrigaden de Gemeente, de strandbezoekers en de paviljoenhouders
hierover te informeren. De Gemeente wordt telefonisch (en indien telefonisch niet
bereikbaar via de e-mail) en de bezoekers van de stranden en de paviljoenhouders
door middel van vlaggen, geïnformeerd.

8.3

Tijdens de toezichtperiode zijn alle posten gelijktijdig open.

8.4

De bemensing van de posten is de verantwoordelijkheid van de Reddingsbrigaden.
Wanneer afspraken niet kunnen worden nagekomen, communiceren de
Reddingsbrigaden dit onderling, met de paviljoenhouders en met de contactpersoon
van het domein Civiele Werken en Verkeer. De Reddingsbrigaden zorgen met behulp
van vlaggen (conform de informatiecivieleden bij de strandopgangen) dat de
strandbezoekers en de paviljoenhouders op de hoogte zijn van de sluiting van de post.
Ook communiceren de Reddingsbrigaden naar genoemde partijen wanneer de post
weer open is.

8.5

Indien een post gesloten is tijdens de toezichtperiode, heeft dit gevolgen voor de
uitgekeerde strandvergoeding (zie artikel 13).

9
Tijden van toezicht op openbare stranden
Geen toelichting

10

Bemensing van de posten

10.1

Doordat de ERB en de SRB beschikken over de inzet van alarmploegen die binnen
tien minuten ter plaatse zijn, volstaat bij de SRB 1 persoon op de bijposten en 2
personen op de hoofdpost en bij de ERB 2 personen op de post. Deze alarmploegen
zijn 365 dagen per jaar, 24 uur per dag inzetbaar (ook voor het strand- en duin- en
bosgebied van Bergen) en worden aangestuurd door de gemeenschappelijke
meldkamer of het Kustwachtcentrum.

10.2

De SRB maakt op doordeweekse dagen gebruik van vier betaalde krachten
(één persoon op Schoorl, één op Camperduin en twee op Hargen). In het weekend
worden de posten bemenst door vrijwilligers die geen vergoeding krijgen. De huidige
personele inzet per post is voldoende aangezien personeel uit de andere posten van
de SRB en de alarmploeg ondersteuning kan bieden indien dat nodig is. Het leveren
van voldoende personeel om de posten te bemensen in de weekenden is geen
probleem zolang de betaalde krachten door de week de posten bemensen. Het feit dat
de SRB met betaald personeel werkt heeft te maken met het specifieke toezichtgebied
van het strand van Schoorl.
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10.3

De VRB gaat de hele week uit van een standaardbezetting van vier vrijwilligers, die
door middel van een rooster zijn ingedeeld.

10.4

Op de post van de ERB zijn altijd minimaal twee personen aanwezig door de week en
in het weekend minimaal vier personen.

10.5

De posten ondersteunen elkaar waar mogelijk.

10.6

De brigaden leveren gezamenlijk inspanningen om de bezetting van de posten tijdens
de toezichtperiode sluitend te krijgen.

11

Financiën

11.1 Voor 2017 zijn de totale kosten voor de Reddingsbrigaden als volgt:
2017
Omschrijving
Bedrag
Exploitatielasten
321.930
Afschrijvingen
127.647
Verzekeringen
16.503
Onderhoud gebouwen
32.625
Doorbelastingen
47.200
Totaal
545.905

11.2

In onderstaande tabel staan de bedragen per budget per jaar voor de drie
reddingsbrigaden weergegeven.

Omschrijving 2017

Aanschaf kleine
gereedschappen

Egmond
(erb 37)

Bergen
(vrb 38)

Schoorl Gemeensc
(srb 39) happelijk
gem 61

11.000

9.000

11.000

2.700

2.700

2.700

Representatiekosten
(Voedingsmid.en drank)
(koffie, thee, snoep etc.)

910

910

910

Bureau, schrijf- en
tekenbehoeften

700

700

700

2.500

2.000

2.000

100

100

100

Telefonie

Dienst- en werkkleding

Boeken en abonnementen

Toelichting

0 Is bedoeld voor aanschaf/vervanging van klein materieel
en klein onderhoud. Al het grotere onderhoud gebouw en
materieel loopt nu via gemeente.
400 Per RB telefoonkosten en kosten VHF/UHF
radiotelefonen apart voor gemeente. Kosten RAM Mobile
veiligheidsregio.
0 Betreft jaarlijkse vergoeding voor koffie, thee en
schoonmaakspullen. Gebaseerd op € 10 per brigade per
dag openstelling = 13*7 = 91 dagen = € 910,- per
brigade.
0 Betreft tegemoetkoming in kosten
kantoorbenodigdheden.
Bedrag is genormeerd op € 700.
0 Aanschaf alle kleding volgens lijst. De verdeling is
gemaakt op basis Zoals, parka's, jassen, broeken,
shirts en shorts.
2.700 € 100 per brigade voor kleine abbonementen. Op
gemeentelijke deel staat budget voor de contributie van
de brigades aan de Koninklijke Nederlandse Bond tot
het Redden van Drenkelingen
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11.3

Alle aankopen ten behoeve van de Reddingsbrigaden dienen te voldoen aan het
Gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid3.

11.4

De contactpersoon voor de Reddingsbrigaden op het domein Civiele Werken en
Verkeer is de budgetverantwoordelijke voor de Reddingsbrigaden.

11.5

Uitgaven tot een bedrag van € 500 worden door de Reddingsbrigaden zelf gedaan,
met inachtneming van het beschikbare budget. Binnen twee weken na afloop van de
maand sturen de brigaden via de e-mail een maandoverzicht van de bestelde
onderwerpen met specificatie en kosten aan de verantwoordelijke medewerker van het
domein Civiele Werken en Verkeer.

11.6

Bedragen hoger dan € 500 mogen niet door middel van gespreide nota’s door de
Reddingsbrigaden worden gedeclareerd.

11.7

Declaraties en facturen worden per maand door de Reddingsbrigaden bij de
Gemeente ingediend4. Deze worden vervolgens door de Gemeente, na goedkeuring,
binnen vier weken na afloop van de maand, vergoed.

11.8

Uitgaven tussen de € 500 en € 2.500 die reeds in de begroting zijn opgenomen,
worden door de Reddingsbrigaden zelf gedaan, met inachtneming van het beschikbare
budget. Een specificatie van de bestelling en het bedrag wordt na het doen van de
bestelling aan de Gemeente doorgegeven. Na ontvangst van de factuur vindt controle
door de Gemeente plaats. Na goedkeuring door de Gemeente wordt de nota betaald.

11.9

Wanneer overschrijding van het budget (zie tabel 11.2) plaatsvindt zonder
toestemming van de gemeente, zijn de kosten voor rekening van de
Reddingsbrigaden.

11.10 Uitgaven boven de € 2.500 worden door de Gemeente gedaan, hiervoor kunnen door
de Reddingsbrigaden offertes worden aangedragen.
11.11 Voor investeringen zijn de binnen de Gemeentelijke organisatie geldende regels van
toepassing. Zie de nota activabeleid5.
11.12 In het kader van de meerjarenplanning worden budgetten en reserveringen na overleg
tussen de budgetverantwoordelijke van het domein Civiele Werken en Verkeer en de
financiële afdeling opgenomen in de begroting.
11.13 Indien wijzigingen in de begroting plaatsvinden worden de Reddingsbrigaden hier door
de budgetverantwoordelijke van het domein Civiele Werken en Verkeer over
geïnformeerd.
11.14 Aanpassingen op de begroting moeten uiterlijk 15 maart, voorafgaand aan het nieuw
begrotingsjaar, onderbouwd door de Reddingsbrigaden aan de Gemeente worden
aangeleverd.
11.15 Bij aanvraag van materieel door de Reddingsbrigaden moet een voorstel aan de
Gemeente worden voorgelegd waarin in ieder geval is opgenomen:
-

concrete doelstelling/ onderbouwing noodzaak
planning in tijd, capaciteit, geld
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-

programma van eisen

11.16 Uitgaven boven de in de begroting opgenomen bedragen worden zonder voorafgaand
overleg tussen de partijen niet uitgekeerd.
11.17 De budgetverantwoordelijke draagt zorg voor goede controle op het boeken van
rekeningen van de Reddingsbrigaden, om te voorkomen dat bedragen bij de
verkeerde brigade geboekt worden.
11.18 De budgetverantwoordelijke verstuurt maandelijks een begrijpelijk overzicht van de
financiële situatie per brigade aan de betreffende penningmeesters.

12

Opleidingen

12.1

Aan de hand van het opleidingsplan wordt indien nodig nieuw beleid opgesteld om het
jaarlijks begrote bedrag aan te passen.

12.2

Het opleidingsplan 2018-2022 wordt in het eerste beleidsoverleg van 2017 besproken.

12.3

Indien zich wijzigingen voordoen in de opleidingsvereisten die (inter)nationaal zijn
vastgesteld voor leden van de brigaden, moeten de wijzigingen die financiële gevolgen
hebben, voorzien van een onderbouwing aan de Gemeente worden doorgegeven.
Deze worden dan, indien goedgekeurd, doorgevoerd in het budget dat voor
opleidingen beschikbaar is.

13

Strandvergoeding

13.1

De strandvergoeding is een vrijwilligersvergoeding voor het toezicht houden op de
stranden op doordeweekse dagen, die voldoet aan de eisen van de belastingdienst.

13.2

De betaling van de strandvergoeding aan de Reddingsbrigaden, op basis van werkelijk
geleverde diensten, vindt maandelijks plaats, binnen vier weken na ontvangst van de
factuur van de Reddingsbrigaden.

13.3

De strandvergoeding is een vergoeding voor vrijwilligers die onderdeel uitmaken van
de minimale bezetting, genoemd in artikel 10 ‘bemensing van de posten’, die op
doordeweekse dagen tijdens de toezichtsperiode de post bemensen. Hiervoor geldt de
volgende bezetting:
- ERB: twee vrijwilligers per doordeweekse dag ontvangen deze vergoeding
- VRB: vier vrijwilligers per doordeweekse dag ontvangen deze vergoeding
- SRB: deze vergoeding is niet van toepassing omdat op doordeweekse dagen gebruik
wordt gemaakt van betaalde krachten.

3 Zie

bijlage
T.a.v. de Financiële administratie, Postbus 175, 1860 AD Bergen
5 Zie Bijlage
4
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13.4

Voor alle drie de Reddingsbrigaden geldt dat wanneer extra leden opkomen in verband
met bijvoorbeeld drukte, zij hiervoor geen vergoeding ontvangen. Dit geldt ook voor
vrijwilligers die in het weekend de posten bemannen.

13.5

De ingediende factuur is door de rechtsgeldig vertegenwoordiger van de betreffende
reddingsbrigade goedgekeurd en ondertekend.

14

Waarderingsbijdrage

14.1

De waarderingsbijdrage is een bedrag per actief lid dat eenmaal per jaar aan de
Reddingsbrigaden wordt betaald. Gezien de specifieke werkzaamheden van de
reddingsbrigadeleden, toegespitst op het waarborgen van de veiligheid op het strand
en in het water en de ondersteuning die zij het hele jaar door verlenen aan
hulpdiensten, wordt deze vergoeding als blijk van waardering voor de inzet van de
brigadeleden uitgekeerd.

14.2

Onder actieve leden wordt verstaan: mensen die de post hebben bemand tijdens het
seizoen, deel uitmaakten van ondersteuning aan hulpdiensten of actief betrokken zijn
bij beheer en onderhoud, administratie en/of opleidingen.

14.3

In september geven de Reddingsbrigaden het aantal actieve leden voor dat jaar door
aan de verantwoordelijk medewerker van het domein Civiele Werken en Verkeer. Deze
ledenlijst wordt door het bestuur van de betreffende Reddingsbrigade goedgekeurd en
ondertekend.

14.4

De Reddingsbrigaden ontvangen de vergoeding jaarlijks in de maand oktober.

15 Fondsenwerving
Geen toelichting

16 Donateurs
Geen toelichting
17

Aanspreekpunt Gemeente en Reddingsbrigaden

17.1

Voor de Reddingsbrigaden is binnen de Gemeente de medewerker van het domein
Civiele Werken en Verkeer het aanspreekpunt met betrekking tot zaken die gerelateerd
zijn aan beheer, onderhoud, materieel en huisvesting. Ook is hij
budgetverantwoordelijke voor de Reddingsbrigaden en is hij verantwoordelijk voor de
interne communicatie met andere afdelingen bij Gemeente Bergen omtrent de
Reddingsbrigaden.

17.2

De medewerker van de afdeling Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het beleid
omtrent de Reddingsbrigaden en tevens aanspreekpunt voor zaken die
beleidsgerelateerd zijn.
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17.3

Bij vakantie of afwezigheid wordt een plaatsvervanger aangewezen en hierover
worden de Reddingsbrigaden minimaal een week van tevoren ingelicht.

17.4

Waar het zaken omtrent onderhoud en beheer van materieel betreft is één
aangewezen persoon per brigade het aanspreekpunt. Bij wijziging van
contactpersonen wordt dit minimaal vier weken van tevoren aan de andere partij
kenbaar gemaakt.

17.5

Beleidsgerelateerde zaken die alle Reddingsbrigaden raken, worden door de
voorzitters van de Reddingsbrigaden besproken met de verantwoordelijke medewerker
van de afdeling Ontwikkeling.

18

Ondersteuning Reddingsbrigaden door Gemeente, specifieke afspraken

Geen toelichting

19

Materieel per brigade

19.1

Door de Gemeente aangeschafte materialen worden aan de Reddingsbrigaden in
bruikleen gegeven en blijven eigendom van de Gemeente. Afgekeurd materieel (incl.
C2000 apparatuur) wordt aan de Gemeente geretourneerd.

19.2

Voordat hergebruik of verkoop plaatsvindt, zorgt de Gemeente dat het materieel niet
meer herkenbaar is als materieel van de Reddingsbrigaden.

19.3

Het is niet toegestaan materieel dat eigendom is van de gemeente uit te lenen aan
derden.

19.4

De Gemeente draagt zorg voor het jaarlijks actualiseren van de materieelnota. Dit
gebeurt in samenspraak met de Reddingsbrigaden. In de materieelnota staat meerjarig
opgenomen welk materieel wanneer is aangeschaft en wanneer er vervanging plaats
zou moeten vinden.

19.5

Indien de Reddingsbrigaden wijzigingen in het materieel wensen, wordt dit verzoek
door de Reddingsbrigaden in februari/maart van het jaar voorafgaand aan het jaar
waarin de vervanging nodig is, ter beoordeling aan de Gemeente voorgelegd.

19.6

Iedere brigade beschikt over C2000 apparatuur. De algemene wettelijke toepassingen
voor het gebruik en beveiligd bewaren hiervan zijn hierop van toepassing.

19.7

In verband met de watersnoodrampbestrijding beschikken Bergen en Egmond over
een boot van het Rijk (in bruikleen gegeven door RedNed). Dit vaartuig is inzetbaar
voor het houden van toezicht en hulpverlening. De boot moet beschikbaar zijn voor de
rampentaak en oefeningen (gemiddeld vier dagen per jaar) daaromtrent.
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19.8

In de hierna volgende tabel wordt het standaard materiaal weergegeven welke
minimaal benodigd is om de taken vastgesteld in deze DVO uit te voeren.

4WD Snelle Langzame Waterscooter Quad (kleine)
boot
boot
tractor
VRB
SRB
ERB

1
1
1

1
1
3**«

1
1
1

1
2
1

3
-

1
1

« wanneer een snelle boot van de ERB wordt vervangen, komt hier een waterscooter voor in
de plaats

20

Onderhoud en beheer materieel

20.1

Het beheer en onderhoud van het materieel dat in de materieelnota is opgenomen
wordt verzorgd door de gemeente.

20.2

Het dagelijks onderhoud van al het materieel wordt door de Reddingsbrigaden zelf
verzorgd.

20.3

Het jaarlijks beheer en onderhoud wordt gecoördineerd door de Gemeente en verzorgd
door een door de Gemeente daarvoor aangewezen partij. Dit gebeurt in overleg en in
overeenstemming met de Reddingsbrigaden.
Voordat wordt overgegaan tot vervanging vindt een keuring door een onafhankelijke
partij plaats. Deze keuring vindt plaats in aanwezigheid van een door de
Reddingsbrigaden aangewezen ter zake kundig persoon van de betreffende brigade
en door een door de Gemeente daarvoor aangewezen partij.

20.4

De keuring in voornoemd punt vormt het uitgangspunt voor een beslissing tot
vervanging. Hierbij is het van belang dat de keuring tijdig plaatsvindt, zodat in het geval
materieel vervangen moet worden, dit voor het eerstvolgend toezichtseizoen
gerealiseerd is.

20.5

Nota’s van beheer en onderhoud vermelden duidelijk om welk vaar- of voertuig en
welke brigade het gaat.

21 Handhaving
Het aanspreekpunt voor handhavingszaken voor de Reddingsbrigaden, bij de Gemeente is
de eerste medewerker toezicht en handhaving.
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22 Verzekeringen
Om de verzekeringen van de drie Reddingsbrigaden op elkaar af te stemmen en waar nodig
aan te passen (onder- en oververzekerd zijn), vindt er begin 2017 een overleg plaats met alle
betrokken partijen (waaronder verzekeringsexperts) zodat dit goed wordt geregeld voor de
komende jaren.

23 Informatiemateriaal strandbezoekers
De Reddingsbrigaden en de gemeente zorgen gezamenlijk voor brochures, borden en ander
informatiemateriaal om de strandbezoekers te informeren over (de gevaren op) het strand.

24 Onderhoud en beheer accommodaties
Een deel van deze afspraken is onder voorbehoud van de uitkomsten van de gesprekken
over het jaarrond op het strand laten staan van de reddingsbrigadeposten.
Stalling Hargen**

Hargerstrandweg, Hargen

SRB

Winterstalling reddingsbrigade Schoorl***

Damweg 9, Schoorl

SRB

Reddingsbrigade Schoorl 3x strandposten

Strand

SRB

Garagebox*

Gruttoweg, Groet

SRB

Reddingsbrigade Bergen strandpost

Strand

VRB
VRB

Stalling en kantine reddingsbrigade Bergen

van Hasseltweg 1, Bergen
aan Zee

ERB

Uitrukloods reddingsbrigade Egmond

Julianastraat 22, Egmond
aan Zee

Reddingsbrigade Egmond strandpost

Strand

ERB
ERB

Instructie-/vergaderruimte, garage

Schipper v/d Plasstraat 4,
Egmond aan Zee

* dient als winterstalling voor de auto en is uitruklocatie voor de alarmploeg
**Opslagruimte van SRB
*** De SRB doet in samenwerking met de gemeente onderzoek naar een nieuwe locatie voor
hun loods.

24.1

Tot er meer duidelijkheid is over de mogelijkheden voor de ERB bij de vorming van een
‘maritieme driehoek’ op de werf, wordt alleen het technisch noodzakelijke onderhoud
aan de Schipper van de Plasstraat verricht door de Gemeente.
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24.2

De Gemeente verplaatst de posten van de winter- naar de zomerlocatie en andersom.

24.3

De Gemeente begint half maart met het neerzetten van de posten op het strand en het
aansluiten van alle nutsvoorzieningen, zodat de reddingsposten per 1 mei geplaatst en
toegankelijk zijn voor de Reddingsbrigaden. De Reddingsbrigaden zorgen voor de
inboedel en aansluiting van de communicatiemiddelen die bij de reddingspost horen.
Binnen een maand na afloop van het seizoen worden de posten weer verwijderd.

24.4

De Gemeente draagt zorg voor opslagruimte voor brandstof op het strand die voldoet
aan de wettelijk gestelde eisen.

24.5

De Gemeente voorziet in onderhoud van alle gebouwen van de Reddingsbrigaden die
Gemeente-eigendom zijn.

24.6

De Gemeente levert jaarlijks afzetpaaltjes op de strandafgangen waar met een
terreinwagen gereden kan worden.

24.7

Vervanging van de strandposten is opgenomen in de materieelnota.

24.8

Samen met de gemeente wordt door de SRB gezocht naar een nieuwe geschikte
locatie voor de winterstalling.

25 Jaarverslag Reddingsbrigaden
25.1 In het operationeel jaarverslag is in ieder geval opgenomen:
- inzet bij evenementen

25.2

-

aantal uren post open tijdens seizoen

-

aantal dagen gesloten

-

aantal hulpverleningen

-

aantal vermiste kinderen

-

gevolgde opleidingen

-

afgeronde opleidingen

-

aantal leden

-

aantal actieve leden

-

statistieken van het RVR systeem van REDNED

In het financieel jaarverslag is in ieder geval opgenomen:
- balans
-

verlies- en winstrekening

-

fondsenwerving/ sponsoring

-

inkomsten voortkomend uit inzet bij evenementen
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26 Vormen van voortgangsoverleg
De volgende overleggen vinden plaats tussen de Reddingsbrigaden en de Gemeente en
eventuele andere partijen. Om te zorgen dat per onderwerp personen met kennis omtrent dat
onderwerp aan tafel zitten, is gekozen voor verschillende overleggen:
26.1

Handhavingsoverleg: twee maal per jaar: één maal voor aanvang van het seizoen en
één maal na afloop van het seizoen. Hierbij schuiven aan: leidinggevende van de
afdeling handhaving, één afgevaardigde per brigade, de operationeel
gebiedsgebonden expert vanuit de politie en de verantwoordelijk beleidsmedewerker.
Doel van dit overleg is evaluatie en communicatie.

26.2

Handhaving: één keer per week komen handhavers per post langs om lopende zaken
door te nemen en de lijnen kort te houden.

26.3

Operationeel overleg: vier maal per jaar. Hierbij schuiven aan: de medewerker van het
domein Civiele Werken en Verkeer verantwoordelijk voor de Reddingsbrigaden en één
aanspreekpunt per reddingsbrigade. Doel van dit overleg is evaluatie en communicatie.
Tijdens een operationeel overleg dat in het najaar plaatsvindt wordt de planning voor
het komende jaar doorgenomen.

26.4

Twee maal per jaar wordt het financieel overleg geïntegreerd bij het operationeel
overleg. Hierbij zijn de penningmeesters van de verenigingen aanwezig, de
verantwoordelijke medewerker van het domein Civiele Werken en Verkeer en indien
nodig een medewerker van de financiële afdeling van de Gemeente Bergen. Doel van
dit overleg is het krijgen van beter begrip en inzicht in financiële processen en de
budgetten. Dit overleg wordt zo gepland dat de inbreng van de brigaden op tijd is voor
de perspectiefnota.

26.5

Beleidsmatig overleg: twee keer per jaar, één keer voor het seizoen en één keer na het
seizoen. Hierbij zijn de voorzitters van de Reddingsbrigaden aanwezig, de
budgetverantwoordelijke vanuit de gemeente en de beleidsmedewerker. Tijdens een
deel van dit overleg is ook de portefeuillehouder aanwezig.

26.6

Van alle overleggen worden binnen twee weken na dat overleg, de notulen verstuurd
aan de aanwezigen.

27

Te onderzoeken onderwerpen

27.1

Een dagelijkse WhatsApp dienst ten behoeve van strandbezoekers.

27.2

Bemensing post ERB uitbreiden naar maximaal 4 personen.

27.3

Een ATV (All Terrain Vehicle) voor de ERB voor het toezicht van het strand van
Egmond Binnen.

27.4

Verplaatsbare pipowagen voor het toezicht op het strand van bijvoorbeeld Egmond
Binnen of tijdens evenementen.

27.5

Toepassing rescue-cam: bijvoorbeeld op de vuurtoren of in Egmond Binnen.
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27.6

Drone voor opsporingswerk en beveiliging: mogelijke toepassing hiervan onderzoeken.

27.7

Tractor-rijbewijzen voor brigadeleden: inventariseren hoeveel rijbewijzen er al zijn,
hoeveel er nodig zijn en wat de kosten zijn.

27.8

Mogelijkheid om alle mobilofoons in één keer te vervangen.

28 Looptijd van de overeenkomst
Geen toelichting.

Voor akkoord:

Namens het college van Gemeente Bergen

VRB

Burgemeester drs. H.Hafkamp

Voorzitter B. Wiegers

ERB

SRB

Voorzitter E. Buis

Voorzitter C. van Houten

(Gemeente en Reddingsbrigaden ondertekenen het DVO, de materieelnota en de
jaarafspraken).

Bijlagen
1) Dienstverleningsovereenkomst gemeente Bergen – Reddingsbrigaden
1 januari 2017 – 1 januari 2022
2) Criteria en richtlijnen Blauwe Vlag
3) Contactpersonen Gemeente en Reddingsbrigaden
4) Materieelnota 2016
5) Inzetprotocol Reddingsbrigades en KNRM lifeguards door het Kustwachtcentrum
2016
6) Convenant Regionale Voorziening Reddingsbrigades-NHN 2013
7) Strandvonderij 2009
8) Verklarende woordenlijst
9) Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Bergen
10) Nota activabeleid gemeente Bergen
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Verklarende woordenlijst
Veiligheidsregio NHN
Een veiligheidsregio is een gebied waarbinnen gemeenten en hulpverleningsdiensten
samenwerken op het gebied van rampen- en incidentbestrijding. De samenwerking moet
zorgen voor verkleining van de risico's op crises, een betere voorbereiding op incidenten en
een vlotte en adequate aansturing van de hulpverlening bij een ramp. De inspanningen
worden gecoördineerd vanuit een centrale organisatie.
Noord-Holland Noord is een van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. De regio omvat 17
gemeenten en telt 642.000 inwoners. Binnen deze regio werken gemeenten en hulpdiensten
samen aan de veiligheid van de inwoners. De grenzen van de veiligheidsregio vallen samen
met die van de Nationale Politie, eenheid Noord-Holland.
Alarmploeg
Een groep vrijwilligers die 24 uur per dag, 7 dagen in de week oproepbaar is voor
calamiteiten op het strand en in de duinen en als ondersteuning van de hulpdiensten.
GMK – Gemeenschappelijke Meldkamer
Gemeenschappelijke Meldkamer van GGD, brandweer en politie
KWC
Kustwachtcentrum
RVR
Regionale Voorziening Reddingsbrigaden
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Bijlage XVI

Brandstofcontainer 22ft incl. betimmering binnenzijde

huisvesting

Brandstofcontainer 8ft incl. betimmering binnenzijde

2018

2019

huisvesting

Gemeente

Uitstel van jaar(-en)

Gemeente

1

Vervangings termijn

1

Afschrijvingstermijn

2010

jaarlijkse verhoging
aangepast

Brandstofcontainer 8ft incl. betimmering binnenzijde

Onderhoudskosten
jaarlijkse begroting

huisvesting

Originele
aanschafpri

Jaar van aanschaf

Betreft
soort / merk / naam
serienummer
omschrijving
extra tekst

Categorie

Gemeente

100

↑↑↑

2018

jaarlijkse verhoging in % 1,5

Update: TK/HdG

Geplande
vervanging in jaar:

reddingsbrigades 2018 versie 29 november 2018

Eigenaar

Materieel Nota

1

Aantallen

combinatie nr. RB
registratie nr.

Reddingsbrigade

actief nr.
Gemeente info

exploitatie of
investering

p&C document,
Gemeente info

Theo Kraan 2018

Gemeente BERGEN

Huisvesting, gebouwen en stallingen
1

expl.

ERB

2

expl.

VRB

3

expl.

SRB

Hargen aan Zee

4

expl.

SRB

Hargen aan Zee

1

Gemeente

huisvesting

Materiaalstallingscontainer 22ft t.b.v. drogen reddingspakken
Opmerking: grotere container nodig i.v.m. opslagruimte (40ft)

2.500

0,00

10

nee

2016

3.800

0,00

10

2026

2011

2.500

0,00

10

2021

2011

3.800

0,00

10

5

expl.

SRB

Camperduin

1

Gemeente

huisvesting

Materiaalstallingscontainer 22ft

2010

3.500

0,00

10

6

expl.

SRB

Schoorl aan Zee

1

Gemeente

huisvesting

Materiaalstallingscontainer 22ft

2010

3.500

0,00

10

7 FIMARAP doorgeschoven

invest.

SRB

1

Gemeente

huisvesting

Winterstalling romneyloods werf Schoorl

1996

65.000

0,00

10

10

1999

500.000

40

2597

-2

2019

Vervallen

3.800

2020
2020
3

2019

65.000

8 XXX

invest.

VRB

1

Gemeente

huisvesting

Winterstalling botenhuis van Hasseltweg Bergen aan Zee

0,00

40

9 XXX

invest.

ERB

1

Gemeente

huisvesting

Winterstalling Juliananastraat 22 Egmond aan Zee

0,00

40

nee

Vervallen

10 XXX

invest.

ERB

1

Gemeente

huisvesting

Winterstalling Schipper van der Plasstraat 4 Egmond aan Zee

0,00

5

nee

Vervallen

11

invest.

ERB EGMOND

1

Gemeente

huisvesting

Strandpost Egmond aan Zee [bij extra onderhoud 2018-2019 kan de
vervanging uiterlijk naar 2025 gaan]

2003

250.000

0,00

15

12

expl.

ERB

9

Gemeente

huisvesting

Vlaggenmasten bij strandopgangen (7x) en post (2x)

2016

350

1,50

huisvesting

Maritiem Centrum Egmond, nieuw onderkomen voor de ERB samen
met KNRM station Egmond. Huisvesting en lesruimte inclusief
opslag/stalling voor materieel en materialen

2018

2737

13

algem

14

invest.

15

expl.

16 XXX

invest.

2591

SRB

17 XXX

invest.

2738

18

invest.

19 XXX

invest.

20

expl.

2621

2590

4

10

2025
2026
2018

ERB

1

VRB BERGEN

1

Gemeente

huisvesting

Strandpost Bergen aan Zee

2016

200.000

0,00

VRB

7

Gemeente

huisvesting

Vlaggenmasten bij strandopgangen (5x) en post (2x)

2011

350

1,50

Hargen aan Zee

1

Gemeente

huisvesting

Strandpost Hargen aan Zee, .. Units

2015

160.000

0,00

SRB

Schoorl aan Zee

1

Gemeente

huisvesting

Reddingspost strand Schoorl, excl fundering, .. Units

2004

55.000

SRB

Schoorl aan Zee

1

Gemeente

huisvesting

Aanpassing fundering Reddingspost strand Schoorl

2004

18.000

SRB

Camperduin

1

Gemeente

huisvesting

Reddingspost strand Camperduin, .. Units

2015

9

Gemeente

huisvesting

Vlaggenmasten bij strandopgangen (6x) en posten (3x)

SRB

18

2039

15

15

2031

10

2021

15

15

2030

0,00

15

15

2019

55.000

0,00

15

15

2019

18.000

73.000

0,00

15

15

2030

2011

300

1,50

10

2021

Voertuigen

BUCH

21

invest.

2839

ERB EGM110

1

Gemeente

voertuigen

Toyota landcruiser 06-ZDX-8 (voldoet aan eisen
hulpverleningsvoertuig) incl overzetten en inbouw brancard/
verbindingsapp/ navigatie/ EHBO/ AED/ Zuurstof e.d.

2012

81.200

1.000

1,50

7

7

22

invest.

2839

VRB BGN110

1

Gemeente

voertuigen

Toyota landcruiser 76-ZDX-8 (voldoet aan eisen
hulpverleningsvoertuig) incl overzetten en inbouw brancard/
verbindingsapp/ navigatie/ EHBO/ AED/ Zuurstof e.d.

2012

80.000

1.000

1,50

7

7

2019

23

invest.

2838

SRB SRL110

1

Gemeente

voertuigen

Toyota landcruiser 8-KTG-95 (voldoet aan eisen
hulpverleningsvoertuig) incl overzetten en inbouw brancard/
verbindingsapp/ navigatie/ EHBO/ AED/ Zuurstof e.d.

2013

80.000

1.000

1,50

7

7

2020

1

2020

88.400
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24

expl.

ERB EGM110

1 Gemeente

voertuigen

Brancard voor Toyota landcruiser 06-zdx-8

2012

1.000

1,50

7

25

expl.

VRB BGN110

1 Gemeente

voertuigen

Brancard voor landcruiser

2012

1.000

1,50

7

1

2020
2019

26

expl.

SRB SRL110

1 Gemeente

voertuigen

Brancard voor Toyota Landcruiser

2013

1.000

1,50

7

2020

27

invest.

SRB SRL140

1 Gemeente

voertuigen

Quad Yamaha Viking SX-157-R

2015

29.000

0

1,50

7

7

2022

28

invest.

SRB SRL120

1 Gemeente

voertuigen

Quad Yamaha Rhino

2013

29.000

0

1,50

7

7

2020

29

invest.

SRB SRL130

1 Gemeente

voertuigen

Quad Yamaha Rhino

2012

29.000

0

1,50

7

7

2019

30

invest.

ERB EGM120

1 Gemeente

voertuigen

Tractor New Holland

2010

25.000

750

1,50

8

16

2026

31

inv.nw

VRB BGN120

1 Gemeente

voertuigen

Tractor John Deere 5055E

2014

25.000

750

1,50

8

16

2030

32

expl.

ERB EGM . . .

1 Gemeente

voertuigen

Aanhangwagen Henra EN2

2008

3.000

50

1,50

12

12

2020

33

expl.

SRB SRL . . .

1 Gemeente

voertuigen

Aanhangwagen Tonca 2-assig

2012

5.000

50

1,50

12

2024

34

expl.

VRB BGN . . .

2 Gemeente

voertuigen

Mountainbike Trek, strandfiets (toevoegen DVO)

2008

750

50

1,50

10

2028

35

expl.

ERB EGM . . .

2

voertuigen

Strandfiets, model Mountainbike (nog in DVO benoemen)

2017

1.000

50

1,50

5

5

2022

36

invest.

2626

ERB EGM127

1 Gemeente

vaartuigen

18.300

500

1,50

7

7

2019

37

invest.

2626

ERB EGM127

1 Gemeente

strandtrailer

50

1,50

7

7

2019
2022

Brigade

32.000

sponsor

Vaartuigen + trailers

BUCH

Waterscooter Sea-Doo GTW155, incl. Sled en dekzeil

2012

Strandtrailer Pega tbv waterscooter

2012

↑↑↑

38

onderhd

ERB EGM127

1 Gemeente

vaartuigen

Groot onderhoud waterscooter Sea-Doo GTW155, na 3 à 4 jaar

2015

3.500

1,50

7

7

39

expl.

ERB EGM127

1 Gemeente

vaartuigen

Vervanging Sled van Waterscooter Sea-Doo, na 3 à 4 jaar

2015

3.000

1,50

7

7

40

expl.

2626

ERB EGM127

4 Gemeente

vaartuigen

IMPACTVEST | PALM | RESCUE 800

2015

350

1,50

7

7

1

2023

2626

ERB EGM127

4 Gemeente

vaartuigen

HELM | GECKO | MK10

2015

250

1,50

7

7

1

2023

ERB EGM117/127

1 Gemeente

strandtrailer

Wegtrailer Pega J325/370 Comfort

2010

3.000

50

1,50

7

8

5

SRB SRL127

1 Gemeente

vaartuigen

waterscooter Yamaha VXR-1800

2018

21.324

750

1,50

7

7

2025

7

2029

24.150
↑↑↑

↑↑↑

2022

41

expl.

42

invest.

43

invest.

44

onderhd

SRB SRL127

1 Gemeente

vaartuigen

groot onderhoud waterscooter

2022

3.500

1,50

45

invest.

2603

SRB SRL127

2 Gemeente

vaartuigen

IMPACTVEST | PALM | RESCUE-BOARD ex USA

2018

3.000

1,50

46

invest.

2603

SRB SRL127

2 Gemeente

vaartuigen

HELM | GECKO | MK10

2018

200

1,50

strandtrailer tbv waterscooter

2018

3.200

50

1,50

7

7

2025

waterscooter Yamaha VXR-1800

2017

18.450

750

1,50

7

7

2024

3.200

50

1,50

7

7

2024

7

2028

2603

1.100

2023
21.300

6.000
400

47

invest.

2603

SRB SRL127

1 Gemeente

strandtrailer

48

invest.

2627

SRB SRL147

1 Gemeente

vaartuigen

49

invest.

2627

SRB SRL147

1 Gemeente

strandtrailer

strandtrailer tbv waterscooter

2017

50

onderhd

SRB SRL147

1 Gemeente

vaartuigen

groot onderhoud waterscooter

2021

3.500

1,50

51

invest.

2627

SRB SRL147

2 Gemeente

vaartuigen

IMPACTVEST | PALM | RESCUE-BOARD

2017

3.000

1,50

52

invest.

2627

SRB SRL147

2 Gemeente

vaartuigen

HELM | GECKO | MK10

2017

200

1,50

Polyester Roodnat reddingsvaartuig Rescue 3 en dekzeil

2011

22.200

750

1,50

8

8

Strandtrailer Pega (EGM129)

2018

2.700

50

1,50

8

8

Buitenboordmotor tbv Rescue 3 Evinrude 70pk

2017

8.200

500

1,50

4

4

Polyester reddingsvaartuig (inxcl. Motor) Roodnat rescue3

2010

37.500

750

1,50

8

8

2026

42.000

Strandtrailer K7 Sterk R3

2010

50

1,50

8

8

2026

↑↑↑

↑↑↑

Buitenboord motor tbv Rescue 3 Evinrude 75 pk Etec

2014

7.650

500

1,50

8

8

2022

50

1,50

8

8

2026

↑↑↑

↑↑↑

21.500

500

1,50

7

7

2021

53

invest.

ERB EGM129

1

Brigade

vaartuigen

54

invest.

ERB EGM129

1

Brigade

strandtrailer

55

expl.

ERB EGM129

1 Gemeente

56 PPN 2008

invest.

2101

VRB BGN129

1 Gemeente

vaartuigen

57 PPN 2008

invest.

2101

VRB BGN129

1 Gemeente

strandtrailer

58 PPN 2008

expl.

VRB BGN129

1 Gemeente

buitenboordmotor

59 PPN 2008

invest.

VRB BGN129

1 Gemeente

wegtrailer

wegtrailer Sterk K1050 geremd

2010

60

inv.nw

VRB BGN119

1 Gemeente

vaartuigen

Waterscooter Sea-Doo GTW155 en sled

2014

buitenboordmotor

↑↑↑

↑↑↑

1

2020
2026

-1

3.200

2.700

2020

115

61

onderhd

VRB BGN119

1 Gemeente

vaartuigen

Groot onderhoud waterscooter Sea-Doo GTW155

2018

1,50

7

2025

3.500

62

inv.nw

2603

VRB BGN119

6 Gemeente

vaartuigen

IMPACTVEST | PALM | RESCUE 800

2014

↑↑↑

1,50

7

2021

↑↑↑

↑↑↑

63

inv.nw

2603

VRB BGN119

6 Gemeente

vaartuigen

HELM | GECKO | MK10

2014

↑↑↑

1,50

7

2021

↑↑↑

↑↑↑

64

inv.nw

VRB BGN119

1 Gemeente

strandtrailer

strandtrailer tbv waterscooter pga

2014

↑↑↑

50

1,50

7

7

2021

↑↑↑

↑↑↑

65

expl.

VRB BGN119

1 Gemeente

wegtrailer

wegtrailer waterscooter pega J325/370 Comfort

2014

↑↑↑

50

1,50

7

7

2021

↑↑↑

↑↑↑

66 DVO 2017

inv.nw

ERB EGM117

1 Gemeente

vaartuigen

Waterscooter Sea-Doo GTW155, incl. Sled

2017

500

1,50

7

7

2024

50

2901

3.500

24.145
↑↑↑

67

inv.nw

ERB EGM117

1 Gemeente

strandtrailer

Strandtrailer Pega tbv waterscooter

2017

1,50

7

7

2024

68

onderhd

ERB EGM117

1 Gemeente

vaartuigen

Groot onderhoud waterscooter Sea-Doo GTW155, na 3 à 4 jaar

2020

3.500

1,50

7

7

2027

69

expl.

ERB EGM127

1 Gemeente

vaartuigen

Vervanging Sled van Waterscooter Sea-Doo, na 3 à 4 jaar

2020

3.000

1,50

7

7

2027

70

inv.nw

ERB EGM117

4 Gemeente

vaartuigen

IMPACTVEST | PALM | RESCUE 800

2017

350

1,50

7

7

-1

2023

71

inv.nw

ERB EGM117

4 Gemeente

vaartuigen

HELM | GECKO | MK10

2017

250

1,50

7

7

-1

2023

72

invest.

ERB EGM119

1 Gemeente

vaartuigen

Rubberboot + vaste bodem zonder buddy RNR430 en dekzeil

2017

31.700

750

1,50

8

8

2025

ERB EGM119

1 Gemeente

strandtrailer

Strandtrailer Pega (EGM119)

2017

50

1,50

8

8

2025

ERB EGM119

1 Gemeente

buitenboordmotor

Buitenboordmotor tbv Rubberboot RNR430, Evinrude

2017

4.900

500

1,50

4

4

2021

2076

↑↑↑

73

invest.

74

expl.

75

expl.

VRB BGN118

1 Gemeente

vaartuigen

Vlet Roodnat Polyestervlet (was Rijk, overname Gemeente)

2014

15.000

250

1,50

12

12

2026

76

expl.

VRB BGN118

1 Gemeente

buitenboordmotor

Buitenboord motor tbv vlet 15 pk (was Rijk, overname Gem.)

2014

2.500

250

1,50

5

5

2019

77

expl.

VRB BGN118

1 Gemeente

wegtrailer

wegtrailer tbv vlet (was Rijk, overname Gemeente)

2014

2.650

50

1,50

12

12

2026

78

expl.

VRB BGN118

1 Gemeente

strandtrailer

strandtrailer vlet

2014

2.700

50

1,50

12

12

2026

vaartuigen

Opleidingsboot Gemini GRX420 RIB

2017

9.000

250

1,50

7

15

2032

2285

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

3.000
2.700

79 begroting 2017

invest.

SRB SRL118

1 Gemeente

80

expl.

SRB SRL118

1 Gemeente

buitenboordmotor

Yamaha 15 pk tbv opleidingsboot

2004

1.497

250

1,50

5

5

81 begroting 2017

invest.

SRB SRL118

1 Gemeente

wegtrailer

wegtrailer (opleidingsboot) Damco DK450

2017

2.200

50

1,50

7

15

2032

82

invest.

2631

SRB SRL119

1 Gemeente

vaartuigen

Rubberboot Novurania MX430 RIB

2017

18.500

250

1,50

8

8

2025

strandtrailer Pega 750

2017

4.000

50

1,50

8

8

2025

Yamaha F40 FEHD

2017

5.795

250

1,50

4

8

2025

Rubberboot m. vaste bodem Novurania Custum 430

2009

18.500

250

1,50

8

8

nee

strandtrailer pega H600/475

2009

1.680

50

1,50

8

8

nee

Buitenboord motor tbv rubberboot Yamaha F40 FEHDL

2005

5.500

250

1,50

4

4

nee

Vlet Roodnat, Polyestervlet (was Rijk, overname door ERB)

2014

15.000

250

1,50

12

12

2026

sponsor

Johnson 15pk buitenboordmotor

2014

2.500

250

1,50

5

5

2019

sponsor

83

invest.

2631

SRB SRL119

1 Gemeente

strandtrailer

84

expl.

2631

SRB SRL119

1 Gemeente

buitenboordmotor

85

expl.

afgeschr SRB SRL149

1

Brigade

86

expl.

afgeschr SRB SRL149

1

Brigade

strandtrailer

87

expl.

afgeschr SRB SRL149

1

Brigade

buitenboordmotor

88 moet Invest worden

expl.

89

expl.

90

expl.

91 moet Invest worden
92

1

vaartuigen

5

2019

ERB EGM118

1 Gemeente

vaartuigen

ERB EGM118

1 Gemeente

buitenboordmotor

1

ERB EGM118

1 Gemeente

strandtrailer

Strandtrailer Pega (was Rijk, overname door ERB) is oud

2018

2.700

50

1,50

12

12

2030

expl.

1

ERB EGM118

1 Gemeente

wegtrailer

Pega H750/475 wegtrailer (was Rijk, overname door ERB)

2014

2.650

50

1,50

12

12

2026

expl.

1

ERB algemeen

1 Gemeente

wegtrailer

Wegtrailer Pega Z1350/520

2003

2.650

50

1,50

16

2019

1.800

2.700

2.700
sponsor
3.300

Communicatie - Overlevingspakken - EHBO-zaken

BUCH

93

expl.

1

ERB Strandpost

1 Gemeente

communicatie

Mobilofoon vast Icom F1010

2013

1.000

1,50

8

2021

94

expl.

1

ERB Strandpost

1 Gemeente

communicatie

Mobilofoon vast Icom F1010

2013

1.000

1,50

8

2021

95

expl.

1

ERB EGM110

1 Gemeente

communicatie

Mobillofoon mobiel Icom F5062 - Toyota 06-zdx-8

2012

1.000

1,50

8

2020

96

expl.

1

ERB EGM129

1 Gemeente

communicatie

Mobilofoon waterdicht Icom F1010WD EGM 129

2015

3.500

1,50

8

2023

97

expl.

1

ERB EGM119

1 Gemeente

communicatie

Mobilofoon waterdicht Icom F1010WD - EGM119

2013

3.500

1,50

8

2021

116

98

expl.

SRB

SRL . . .

1

Gemeente

communicatie

Mobilofoon

2015

1.000

1,50

8

99

expl.

SRB

SRL . . .

1

Gemeente

communicatie

Mobilofoon waterdicht

2013

2.500

1,50

8

2023
2021

100

expl.

SRB

SRL . . .

1

Gemeente

communicatie

Mobilofoon waterdicht

2012

1.000

1,50

8

2020

101

expl.

SRB

SRL . . .

1

Gemeente

communicatie

Mobilofoon waterdicht

2009

1.000

1,50

8

2025

102

expl.

VRB BGN . . .

1

Gemeente

communicatie

Mobilofoon waterdicht Icom M505

2010

2.800

1,50

8

2026

3.100

103

expl.

VRB BGN . . .

1

Gemeente

communicatie

Mobilofoon waterdicht Icom M505

2010

2.800

1,50

8

2026

3.100

104

expl.

VRB BGN110

1

Gemeente

communicatie

Mobilofoon vast Icom 5062 t.b.v. Toyota 76-zdx-8

2012

1.250

1,50

8

2020

105

expl.

VRB BGN . . .

1

Gemeente

communicatie

Mobilofoon vast Icom F1010

2014

1.800

1,50

8

2022

106

expl.

VRB BGN . . .

1

Gemeente

communicatie

Mobillofoon mobiel Icom 1710

2012

1.250

1,50

8

2020

107

expl.

ERB

Strandpost

6

Gemeente

communicatie

Portofoons Icom F3032 incl. snellader

2015

1.675

1,50

5

2020

108

expl.

ERB

Strandpost

4

Gemeente

communicatie

Portofoons waterdicht Icom 3032 incl. lader en handmicrofoon

2015

1.400

1,50

5

2020

109

expl.

VRB BGN . . .

8

Gemeente

communicatie

Portofoons icl. Laders Kenwood TK2160 LI-ON

2014

410

1,50

5

2019

3.500

110

expl.

VRB BGN . . .

5

Gemeente

communicatie

Portofoons

2019

700

1,50

5

2024

VRB

111

expl.

SRB

SRL . . .

4

Gemeente

communicatie

Portofoons waterdicht (2 per waterscooter)

2015

450

1,50

5

2020

112

expl.

SRB

SRL . . .

6

Gemeente

communicatie

Portofoons waterdicht (2 per waterscooter)

2018

500

1,50

5

2023

3.000

2023

6.500

113

expl.

SRB

Strandpost

12

Gemeente

communicatie

Portofoon tbv reddingsposten

2018

540

1,50

5

114

expl.

ERB

EGM120

1

Gemeente

communicatie

Mobilofoon ICOM F1010 - tractor New Holland

2010

340

1,50

8

115

expl.

ERB

EGM110

1

Gemeente

communicatie

C2000 mobilofoon, Toyota 06-zdx-8

2012

1.500

1,50

8

2020

communicatie

C2000 mobilofoon terreinwagen

2012

1.500

1,50

8

2020

2

2020

116

expl.

SRB

SRL110

1

Gemeente

117

expl.

VRB BGN110

1

Gemeente

communicatie

C2000 mobilofoon Toyota 76-zdx-8

2012

1.500

1,50

8

2020

118

expl.

ERB

1

Gemeente

communicatie

C2000 portofoon, Toyota 06-zdx-8

2012

1.000

1,50

8

2020

communicatie

C2000 portofoon terreinwagen

2012

1.000

1,50

8

2020
2020

EGM110

119

expl.

SRB

SRL110

1

Gemeente

120

expl.

SRB

SRL140

1

Gemeente

communicatie

C2000 portofoon t.b.v. rhino

2012

1.000

1,50

8

121

expl.

VRB BGN110

1

Gemeente

communicatie

C2000 portofoon Toyota 76-zdx-8

2012

1.000

1,50

8

122

expl.

VRB algemeen

6

Gemeente

communicatie

Pagers galaxy IP67

2011

200

1,50

5

2020
1

2022

123

expl.

ERB

algemeen

20

Gemeente

communicatie

Pagers galaxy IP67

2017

200

1,50

5

124

expl.

SRB

algemeen

25

Gemeente

communicatie

Pagers Precom P-2000

2017

265

1,50

5

125

expl.

ERB

algemeen

1

Gemeente

communicatie

Installeer unit Pagers galaxy IP67

2017

250

1,50

5

126

expl.

SRB

algemeen

1

Gemeente

communicatie

Installeer unit Pagers ( IP68 )

2011

250

1,50

5

127

invest.

2840

ERB

algemeen

14

Gemeente

redpakken

Overlevingspak Viking PS4172 (ingebouwd redvest)

2016

900

700

1,50

5

2021

128

invest.

2840

VRB algemeen

10

Gemeente

redpakken

Overlevingspak Viking

2016

900

500

1,50

5

2021

129

invest.

2840

SRB

algemeen

10

Gemeente

redpakken

Overlevingspak Viking, droogpakken

2016

1.300

500

1,50

5

2021

130

expl.

ERB

algemeen

14

Gemeente

redpakken

Redvesten Secumar (Viking CE275 onbruikbaar, retour )

2017

140

350

1,50

5

2022

131

expl.

VRB algemeen

15

Gemeente

redpakken

Redvesten Secumar 275N

2013

145

375

1,50

5

2023

132

expl.

SRB

algemeen

15

Gemeente

redpakken

Redvesten Secumar 275N

2012

167

600

1,50

5

2022

133

expl.

SRB

algemeen

10

Gemeente

redpakken

Redvesten Secumar 150N Golf

2012

150

400

1,50

5

2022

134

expl.

ERB

EGM117/127

14

Gemeente

redpakken

Wetsuits Quicksilver, t.b.v. waterscooters

2016

125

1,50

5

2021

135

expl.

ERB

strandpost

25

Gemeente

redpakken

Redvesten Secumar t.b.v. opleidingen in zee zwemmen

2018

190

1,50

5

2023

500

2022
1

2023

6.700

2022
1

2022

2.300

4.800

117

136

expl.

ERB Strandpost

1 Gemeente

EHBO - AED

AED Defibtech | STD-LP037-00 | incl. trainer

2018

2.200

1,50

8

2026

137

expl.

ERB EGM110

1 Gemeente

EHBO - AED

AED Defibtech | Lifeline DDU-100 |

2015

1.750

1,50

8

2023

138

expl.

VRB auto/strand

1 Gemeente

EHBO - AED

AED Cardiac AED [ verzoek vervangen na 5 jaar ipv 8 ]

2014

2.000

1,50

8

-2

2020

2

2019

139

expl.

VRB vaartuigen

1 Gemeente

EHBO - AED

AED Cardiac AED [ verzoek vervangen na 5 jaar ipv 8 ]

2009

1.900

1,50

8

140

expl.

SRB SRL110

1 Gemeente

AED

AED Medtronic Lifepack

2014

3.200

1,50

8

2022

141

expl.

SRB SRL120

1 Gemeente

AED

AED Medtronic Lifepack

2015

3.200

1,50

8

2023

142

expl.

SRB SRL130

1 Gemeente

AED

AED Medtronic Lifepack

2009

3.200

1,50

8

2025

143

expl.

ERB algemeen

2 Gemeente

EHBO - AED

AED trainer Defitech | DDU-100 ETR |

2015

500

1,50

8

2023

144

expl.

SRB algemeen

2 Gemeente

AED

AED trainer

2015

500

1,50

8

2023

145

expl.

VRB algemeen

1

EHBO - AED

AED trainer
kosten ]

2015

500

1,50

8

2023

146

expl.

VRB algemeen

1 Gemeente

EHBO - AED

EHBO lesmateriaal: Reanimatie pop => 'Ambu-man W'

2006

2.500

250

1,50

10

10

147

expl.

VRB algemeen

1 Gemeente

EHBO - AED

EHBO lesmateriaal: Reanimatie pop

2012

2.600

250

1,50

10

10

2022

10

Brigade

[ + extra 1x trainer via Reanimatie-partners, geen

3

148

expl.

ERB algemeen

2 Gemeente

EHBO - AED

EHBO lesmateriaal: Reanimatie pop Leardall Resusci Anne

2016

750

1,50

10

2026

expl.

ERB strandpost

1 Gemeente

communicatie

PC + 2x scherm + UPS, tbv inmelden en registratie RHR

2016

1.110

1,50

4

2020

150

expl.

VRB strandpost

1 Gemeente

communicatie

PC+scherm, strandpost tbv inmelden en registratie RHR

2016

750

1,50

4

2020

SRB strandpost

1 Gemeente

communicatie

PC+scherm, strandpost tbv inmelden en registratie RHR

2016

1.000

1,50

4

2020

151

expl.
expl.

153

expl.

154
155
156

onderhd

Deze bedragen zijn verwerkt in het exploitatiebudget en zitten in ECL 438004 (gaan niet mee in het saldo van dit overzicht).

157

onderhd

Hier wordt het groot onderhoud aan voertuigen en vaartuigen betaald.

2.200

2019

149

152

2.200

3.000

Gemeente

37.400

24.100

invest.

75.600

282.550

inv.nw

0

0

3.500

0

Deze bedragen zijn verwerkt in het exploitatiebudget en zitten in ECL 438011

19.325

2019

2018

controle optelling regels

116.500

controle optelling subtotalen

BUCH EGMOND

116.500

306.650
306.650

VERVALLEN

158 PPN 2008

invest.

2629

ERB EGM149

1 Gemeente

vaartuigen

159 PPN 2008

invest.

2629

ERB EGM149

1 Gemeente

strandtrailer

160 PPN 2008

expl.

2629

ERB EGM149

1 Gemeente

buitenboordmotor

161

expl.

1

ERB EGM149

1 Gemeente

communicatie

Rubberboot met vaste bodem en buddy RNR430 en dekzeil, wordt
vervangen door een waterscooter

2009

27.000

0

1,50

8

8

nee

Strandtrailer Pega (EGM149)

2009

2.700

0

1,50

8

8

nee

Buitenboordmotor tbv Rubberboot Evinrude

2009

4.900

0

1,50

4

4

nee

Mobilofoon waterdicht Icom F1010WD EGM 149

2010

3.500

8

nee

1,50

118

BUCH

162
163
164

BERGEN

Inventaris, kleine vervangingen

VRB algemeen

1 Gemeente

EHBO - AED

Act Fast Heimlich vest

2017

175

1,50

5

2022

expl.

VRB algemeen

1 Gemeente

EHBO - AED

Act Fast Heimlich vest " NIEUW "

2019

175

1,50

5

2024

200

expl.

VRB algemeen

1

EHBO - AED

AED trainer - accu vervangen

2017

250

1,50

2

2019

300

expl.

BUCH

Brigade

opmerkingen

SCHOORL

VERVALLEN

*) Rhino niet meer leverbaar; wordt t.z.t. Viking
**) Inclusief oranje spuiten, striping, pantsercoating onderzijde, life sled compleet, invoerrechten, trailer speciaal bouw (aanpassingen)
***) incl communicatie voorzieningen
****) t.b.v. alarmploeg; jaarlijkse licentie-afdracht kosten ±€ 1.000
*****) keuring reddingsvesten tweejaarlijks € 25 per stuk

Vlet Roodnat Polyestervlet incl. motor
165

invest.

SRB

SRB5

1

Gemeente vaartuigen

waterscooter Yamaha FX SHO incl. Sled

2017

166

invest.

SRB

SRB5

1

Gemeente strandtrailer

strandtrailer tbv waterscooter

2017

20.000
↑↑↑

3.500

500

1,50

7

7

2024

50

1,50

7

7

2024

↑↑↑

↑↑↑

167

onderhd

SRB

SRB5

1

Gemeente vaartuigen

groot onderhoud waterscooter

2021

1,50

7

2028

168

invest.

SRB

SRB5

2

Gemeente vaartuigen

IMPACTVEST | PALM | RESCUE 800

2017

↑↑↑

1,50

7

2024

↑↑↑

↑↑↑

169

invest.

SRB

SRB5

2

Gemeente vaartuigen

HELM | GECKO | MK10

2017

↑↑↑

1,50

7

2024

↑↑↑

↑↑↑

-mobilofoons waterdicht horen ondergebracht te worden in pull-down menues bij voer- en vaartuigen (± € 3.500 per vaartuig inclusief randapparatuur en bevestigingen/panelen)
-AED’s zitten op de voertuigen

119

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

In onderstaand jaarschijven, de kosten van de aanschaf (bij vervanging) opgeven

0
3.800
2.500

2.500
3.800

3.500

3.500
3.500
65.000

250.000
3.600

200.000
2.800

3.200
160.000
55.000
18.000
73.000

3.100

3.500

90.900

99.500

96.800

88.400

108.000

105.200

96.800

105.200

120

1.100

1.200

1.300

1.200
1.100

1.300
1.200

1.300

32.000

35.100

32.000

35.100

38.100

35.100

38.100

31.000
31.000
3.500

4.100
5.900
2.000
2.200

2.300

2.500

22.100
↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

24.100
↑↑↑

↑↑↑

3.900

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

3.600
1.600

1.700

1.100

1.200

3.600

3.900
23.600

25.800

3.500

3.900

3.500

3.900

20.400

22.300

3.500

3.900

3.500

3.900

25.200

4.200

27.900
3.000

8.600

3.300

9.100

9.600
46.500

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

51.000
↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

8.600
↑↑↑

↑↑↑

4.200

3.300

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑
23.800

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

9.500
↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑
26.000

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑
28.300

121

3.900

4.200

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

26.700
↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

29.200
↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

3.500

3.900

4.200

3.000

3.300

3.600

1.500

1.700

1.100

1.200
35.500

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

5.200

↑↑↑

39.300
↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

5.500

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

5.800
17.700

2.900

3.100
3.100
3.200
11.000

1.900
2.700
20.700

22.900

4.500

5.000

6.500

7.200

17.700
2.900

3.100
3.200
3.100
3.900

1.100

1.200

1.100

1.200

1.100

1.200
3.900
3.900

4.300
4.300

122

1.100

1.200

2.800

3.100

1.100

1.200
1.200

1.400
3.500

3.800

3.500

3.800

1.400

1.600
2.000

2.200

1.400

1.600

10.800

11.600

6.000

6.400

12.300
6.900

3.800

4.000

3.800
0

4.000
0

4.300
0

3.200

3.400

3.700

7.000

7.500

7.900

400

400

1.700

1.900

1.700

1.900

1.700

1.900

1.100

1.200

1.100

1.200

1.100

1.200

1.100

1.200
1.400

1.500

4.300

4.600
7.200

4.900
7.700

300

8.200

300

300

300

300

13.500

14.500

15.400

9.700

10.400

11.000

14.000

14.900
2.100

15.900
2.300

2.500

2.400
2.700

5.800
1.700

1.800

1.900

2.000
5.100

2.100
5.500

5.800

123

2.500

2.700

2.000

2.200

2.200

2.400
2.400

2.600

3.600

4.000
3.600

4.000
4.000

4.400

1.100

1.200

1.100

1.200

600

600
3.400

3.000

3.400
1.700

1.200

1.200

800

1.300

800

1.100

900

1.100

57.800

24.400

38.600

236.500

37.200

0

23.800

3.500

3.500

1.200

41.100

33.400

38.700

66.600

21.200

60.700

40.600

44.500

26.000

17.600

39.900

20.800

32.000

3.600

23.900

337.800

274.300

0

2.600

26.700

0

0

7.400

0

0

3.900

0

6.500

231.400

27.900

100.100

233.000

272.400

43.400

234.600

378.600

0

0

26.000

0

33.900

29.200

0

0

0

28.300

3.900

3.900

8.100

0

0

4.200

0

4.200

4.200

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

297.800

88.900

78.000

47.300

84.000

380.400

340.900

256.500

118.500

148.800

311.400

327.600

65.200

274.500

403.600

39.000

297.800

88.900

78.000

47.300

84.000

380.400

340.900

256.500

118.500

148.800

311.400

327.600 65.200

274.500

403.600

39.000

124

200

200

200

200
300

200

200

300

22.100
↑↑↑

↑↑↑

24.200

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

3.500

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

3.900

↑↑↑
4.200

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

↑↑↑

125

Bijlage XVII
Gesprek met K op 16-01-19 in Castricum aan zee

1. Hoeveel bezoekers trekken de stranden op piekmomenten tijdens zomers weer gemiddeld per
dag?
Naar schatting de volgende aantallen:
- Castricum 10.000 bezoekers per dag
- Egmond 12.000 bezoekers per dag
- Bergen 10.000 bezoekers per dag
- Schoorl 5.000 bezoekers per dag
- Hargen 5.000 bezoekers per dag
- Camper duin 5.000 bezoekers per dag

2. Hoe wordt bepaald met wat voor en hoeveel materieel deze reddingsbrigades zijn uitgerust?
(Bepaalt de gemeente het of iemand anders?)
Dit is van verschillende factoren afhankelijk maar voornamelijk het eerst genoemde punt.
- Ervaring uit het verleden.
- Bezetting post (als er veel brigade leden zijn kan er ook veel materieel gebruikt worden).
- Als er veel jonge en nieuwe leden zijn is het raadzaam om een vlet te hebben, deze vlet is handig
voor de opleiding maar wordt niet gebruikt voor reddingen omdat het te langzaam is.

3. Hoe wordt bepaald wat de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het door u eerder
genoemde materieel is?
Ervaring uit het verleden.
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Bijlage XVIII
Heemskerker Reddingsbrigade (Heemskerk)
Op 19-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar post@hrbheemskerk.nl, dit mailadres is
afkomstig van de website van de Heemskerker Reddingsbrigade.
Omdat er nog niet gereageerd was is op 14-01-2019 een remindermail verzonden naar:
post@hrbheemskerk.nl, info@hbheemskerk.nl en info@hrbheemskerk.nl.
Deze laatste twee mailadressen zijn afkomstig uit de factsheet. Daar staat het mailadres als
info@hbheemskerk.nl. Dit mailadres wekte argwaan omdat achter het apenstaartje ‘hbheemskerk.nl’
staat. Bij het eerste mailadres dat is gevonden op de website www.hrbheemskerk.nl staat achter het
apenstaartje duidelijk ‘hrbheemskerk.nl’ tevens is dit het geval bij de URL van de website. Om die
reden is de mail verzonden naar beide mogelijkheden. Na het verzenden van deze remindermail
werd een automatische mail ontvangen dat de mail naar ‘info@hbheemskerk.nl’ niet kan worden
bezorgt. Het mailadres bleek inderdaad niet te kloppen.
Omdat er na het verstrijken van de deadline nog niet gereageerd is, is er op 23-01-2019 telefonisch
contact geweest met de voorzitter. Dit betrof de heer B en zijn contactgegevens zijn vergaard uit de
factsheet.
De heer B vroeg of de mail + vragenlijst naar hem persoonlijk gemaild kon worden en daarom
noemde hij zijn persoonlijke mailadres. Hierna is de mail doorgestuurd naar dit mailadres. Dezelfde
middag reageert de heer B met een ingevulde vragenlijst. De ingevulde vragenlijst bevindt zich achter
in deze bijlage.
Zowel in de factsheet als in de vragenlijst staat het aantal posten niet beschreven. Om hier een
antwoord op te krijgen is de website van de Heemskerker Reddingsbrigade (z.d.) gebruikt, hieruit
blijkt dat de Heemskerker Reddingsbrigade 1 post bezit.
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Vragenlijst
Reddingsbrigade Heemskerk

1. Hoe lang is het strand dat onder het toezicht van uw reddingsbrigade valt?
Onder ons toezicht valt ongeveer 1,5 km strand.

2. Hoeveel bezoekers trekt het strand op piekmomenten tijdens zomers weer gemiddeld per dag?
Maximaal 1.000 personen (familiestrand, alleen op de fiets en lopend bereikbaar)

3. Met wat voor en hoeveel materieel is deze reddingsbrigade uitgerust?
Denk hierbij aan:
- vaartuigen
- voertuigen
- trailers/aanhangers
- communicatieapparatuur
- wetsuits en dergelijke
- anders,....
(Graag zo uitgebreid mogelijk antwoord geven. Bijvoorbeeld bij een rubberboot ook lengte,
vermogen, aantal personen enz. vermelden)
1 vaartuig, 1 auto, portofoon (geen c2000) en 6 droogpakken.

4. Hoe wordt bepaald met wat voor en hoeveel materieel deze reddingsbrigade is uitgerust? (Is dit
vastgesteld door een convenant of een andere vorm van een contract? Bepaalt de gemeente het of
iemand anders?)
In overleg met de gemeente, Reddingsbrigade Nederland en de vereniging.

5. Wat is gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het door u eerder genoemde materieel per
voer- vaartuig etc.?
Dat bepaald Reddingsbrigade Nederland (zij betalen dit ook direct uit inkomsten van de gemeente)

6. Hoe wordt bepaald wat de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het door u eerder
genoemde materieel is?
Zie vraag 5.
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7. Krijgt deze reddingsbrigade financiële steun van de gemeente en/of derden? Zo ja, in welke
vorm/financieringsmethode (bijdragen, subsidie, sponsorgelden enz.) en om welke bedragen gaat
dit?
Ja, wij ontvang zo’n 7.000 euro aan subsidie. Dit is alleen voor het winterseizoen. Voor het
zomerseizoen gaan deze bijdragen van de gemeente direct naar Reddingsbrigade Nederland.
Daarnaast zijn onze inkomsten de contributie en af en toe sponsorgelden.

8. Ik neem graag contact met u op als ik nog vragen heb. Kunt u daarom aangeven wie deze
vragenlijst heeft ingevuld? Wilt u daarbij uw email-adres en telefoonnummer vermelden?
U kunt gerust contact opnemen met mij (06 531 651 42)
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Bijlage XIX
Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade (Wijk aan Zee)
Op 19-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar voorzitter@reddingsbrigade-wijkaanzee.nl,
dit mailadres is afkomstig van de website van de Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade.
Omdat de Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade niet heeft gereageerd is er op 14-01-2019 een
remindermail gestuurd naar voorzitter@reddingsbrigade-wijkaanzee.nl. Verder zijn de volgende
mailadressen in de cc opgenomen: info@reddingsbrigade-wijkaanzee.nl en
secretariaat@reddingsbrigade-wijkaanzee.nl. Ook deze mailadressen zijn afkomstig van de website
van de Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade.
Na het verstrijken van de deadline was er nog niets van de Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade binnen
gekomen en is het besluit genomen om telefonisch contact met de voorzitter te zoeken. Volgens de
factsheet gaat het om S. Op 23-01-2019 en 24-01-2019 werd er niet opgenomen, op 28-01-2019 was
het wel raak.
De heer S. geeft aan dat hij wegens omstandigheden andere dingen aan zijn hoofd had dan het
beantwoorden van zijn mail. De heer S. geeft aan dat hij of zijn vrouw diezelfde week de mail zal
opzoeken en dat hij hem zal beantwoorden of doorsturen naar een collega.
Omdat de Wijk en Zeeër Reddingsbrigade uiteindelijk niets meer van zich heeft laten horen is de
factsheet gebruikt. In de factsheet van de Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade staat het aantal
reddingsposten niet aangegeven. Om hierop toch een antwoord te verkrijgen is de website van de
Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade (z.d.) gebruikt. Hieruit kwam naar voren dat deze reddingsbrigade 2
posten gebruikt.
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Bijlage XX
IJmuider Reddingsbrigade (IJmuiden)
Op 19-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar info@ijrb.nl, dit mailadres is afkomstig van
de website van de IJmuider Reddingsbrigade.
Op 22-12-2018 reageert de secretaris genaamd de V. met een link naar het jaarverslag over 2017 op
de website van de IJmuider Reddingsbrigade. Hij benoemd dat deze openbare bron te gebruiken is
voor het onderzoek. Deze mail staat achter in deze bijlage.
Omdat er vanuit werd gegaan dat de vragenlijst nog zal worden beantwoord is er op 14-01-2019 een
remindermail gestuurd.
Omdat er na afloop van de deadline nog niets was ontvangen werd het besluit genomen om
telefonisch contact te zoeken de secretaris, hij had de link naar het jaarverslag gestuurd. Ook in dit
geval stond zijn mobiele telefoonnummer in de factsheet.
De heer de V. was tijdens dit gesprek moeilijk te verstaan maar hij gaf aan dat ze de vragenlijst niet
gaan beantwoorden. Hij heeft het jaarverslag 2017 gemaild en is van mening dat dit voldoende is om
naar buiten toe te communiceren. Hij gaf onder andere het volgende aan:
“In het jaarverslag staan de bedragen vermeld zoals wij die of via de gemeente krijgen of uit eigen
middelen.” en “De rest van onze inkomsten en afspraken met de gemeente zijn niet allemaal
afspraken die wij zelf gemaakt hebben en ik vind het niet gewoon om die met derden te delen.”
Verder vindt hij de vragenlijst erg direct. Het volgende was moeilijk te verstaan maar vermoedelijk zei
hij iets dat hij de vragenlijst erg intern vindt en gericht naar de eigen omgeving en daarom vinden ze
het niet netjes om dat breed te delen.
Ook kost het ze veel tijd en energie.
Hij benadrukt dat hij niet wil dat de afspraken met de gemeente openbaar worden. Het is geen
geheim maar hij vindt het zelf niet netjes om dit openbaar te maken.
Het laatste argument is dat het uiteindelijk tegen elkaar uitgespeeld kan gaan worden.
Vervolgens is de factsheet van deze reddingsbrigade gebruikt en hierin kwam naar voren dat het
aantal posten niet staat aangegeven. Als oplossing hiervoor is de website van de IJmuider
Reddingsbrigade (z.d.) raad gepleegd. Volgens de website zijn er 2 vaste en 2 mobiele posten.
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Mailbericht
Beste Jort,

22-12-2018

Hierbij een link naar ons jaarverslag over 2017, deze openbare bron is te gebruiken voor je
onderzoek.
https://www.ijrb.nl/docs/jaarverslag2017.pdf
Groet,
de V.,
secretaris
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Bijlage XXI
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Bijlage XXII
Zandvoortse Reddingsbrigade (Zandvoort)
Op 19-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar de voorzitter met als mailadres
voorzitter@zrb.info, dit mailadres is afkomstig van de website van de Zandvoortse Reddingsbrigade.
Omdat er nog niet gereageerd was is op 14-01-2019 een remindermail verzonden naar
voorzitter@zrb.info. Om de kans op een reactie te vergroten zijn in de cc de volgende mailadressen
opgenomen: penningmeester@zrb.info, secretariaat@zrb.info, pr@zrb.info, materiaal@zrb.info,
operationeel@zrb.info en bestuur@zrb.info. Al deze mailadressen zijn afkomstig van de website van
de Zandvoortse Reddingsbrigade.
Diezelfde dag (14-01-2019) reageert bestuurslid van D dat het bericht is aangekomen en dat hun de
vragenlijst zo spoedig mogelijk zullen retourneren.
Op 14-02-2018 is er nog niets binnen gekomen en om die reden is er een mail verzonden naar
mevrouw van D. De mailconversatie met mevrouw van D. staat achter in deze bijlage.
Naar alle waarschijnlijkheid zal de Zandvoortste Reddingsbrigade niet meer reageren en daarom is de
factsheet gebruikt. Het aantal reddingsposten van de Zandvoortse Reddingsbrigade staat niet in de
factsheet beschreven. Door gebruikt te maken van de website van de Zandvoortse Reddingsbrigade
(z.d.) kwam naar voren dat deze reddingsbrigade 2 reddingsposten heeft.
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Mailconversatie
Geachte heer Stremler,

14-01-2019

Uw mail van 14 januari met het verzoek om de meegezonden vragenlijst in te vullen is door de ZRB
ontvangen. Wij zullen deze zo spoedig mogelijk retourneren.
Met vriendelijke groet namens het bestuur van de ZRB,
van D

Geachte mevrouw van D,

15-01-2019

Bedankt voor uw bericht. Ik zie de ingevulde vragenlijst met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,
Jort Stremler

Geachte mevrouw van D,

14-02-2019

Op 14 januari heeft u mij laten weten dat jullie de ontvangen vragenlijst zo spoedig mogelijk zullen
retourneren, tot op heden heb ik nog geen reactie ontvangen dus vandaar deze mail.
Ik hoop alsnog de ingevulde vragenlijst te ontvangen en ik zie deze met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,
Jort Stremler
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Bijlage XXIII
Noordwijkse Reddingsbrigade (Noordwijk)
Op 19-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar de voorzitter met als mailadres
voorzitter@reddingsbrigadenoordwijk.nl, dit mailadres is afkomstig van de website van de
Noordwijkse Reddingsbrigade.
Omdat de Noordwijkse Reddingsbrigade niet heeft gereageerd is er op 14-01-2019 een remindermail
gestuurd naar voorzitter@reddingsbrigadenoordwijk.nl. Verder zijn de volgende mailadressen in de
cc opgenomen: secretaris@reddingsbrigadenoordwijk.nl,
hulpverlening@reddingsbrigadenoordwijk.nl, materiaal@reddingsbrigadenoordwijk.nl,
penningmeester@reddingsbrigadenoordwijk.nl en beleid@reddingsbrigadenoordwijk.nl. Al deze
mailadressen zijn afkomstig van de website van de Noordwijkse Reddingsbrigade.
Omdat aan de remindermail geen gehoor is gegeven is er op 23-01-2019 telefonisch contact geweest
met voorzitter H., zijn gegevens stonden zowel in de factsheet als op hun website.
De heer H. geeft aan dat hij de vragenlijst in concept heeft beantwoord. Hij zegt dat ze die avond
vergadering hebben en dan bespreekt hij het met het bestuur. Morgen of overmorgen (24-01-2019
of 25-01-2019) zal de vragenlijst verstuurd worden.
Op 25-01-2019 stuurt de heer H. een mail dat de vragenlijst eergisteren met het bestuur besproken
is. Er zullen nog wat aanpassingen worden gedaan wat de secretaris voor zijn rekening neemt, daarna
zal de vragenlijst verstuurd worden.
26-01-2019 wordt de vragenlijst ontvangen met als afzender S., zijn functie binnen de Noordwijkse
Reddingsbrigade: Bestuurslid Materiaal. De ingevulde vragenlijst bevindt zich in deze bijlage.
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Vragenlijst
Reddingsbrigade Noordwijk

1. Hoe lang is het strand dat onder het toezicht van uw reddingsbrigade valt?
13,5 km

2. Hoeveel bezoekers trekt het strand op piekmomenten tijdens zomers weer gemiddeld per dag?
Enkele tienduizenden, met name verdeeld over 3 Blauwe Vlagzones.

3. Met wat voor en hoeveel materieel is deze reddingsbrigade uitgerust?
- 3 strandposten
- 1 materiaalgebouw/verenigingsruimte
- 5 vaartuigen: 1 Ribcraft 5.40mtr 70 pk, 3 IRB’s (3,80mtr) 20 pk, NRV Vlet 15pk
- 4 voertuigen: Land Rover, Mitsubishi L200 en 2 Polarissen
- 6 trailers tbv de vaartuigen
- 1 aanhanger
- 4 rescue boards
- 8 rescue tubes
- NXDN en C2000 communicatieapparatuur: 7 mobilofoon’s (3 posten, 2voertuigen, 1 Rib en
materiaalgebouw), gemiddeld 3 portofoons’s per post en 2 porto’s tbv de Polarissen.
- Computers: 3 strandposten, 1 materiaalgebouw/ verenigingsruimte
- 24 overlevingspakken
- 30 reddingsvesten
- 5 zee containers voor opstal materieel op strand
- divers klein reddingsmateriaal zoals brancards, redlijnen, bebording, afzetmaterialen, baniers,
verrekijkers, EHBO materialen, AED’s (elke post en voertuigen), kleding RN enz
wetsuits: zijn eigendom van de lifeguards

4. Hoe wordt bepaald met wat voor en hoeveel materieel deze reddingsbrigade is uitgerust? (Is dit
vastgesteld door een convenant of een andere vorm van een contract? Bepaalt de gemeente het
of iemand anders?)
Aanschaf van type materieel en hoeveelheid materieel wordt afgestemd op de uit te voeren
taken, beschikbare capaciteit, risico’s, efficiëntie en beschikbare gelden.
Binnen de vereniging zijn de verschillende disciplines vertegenwoordigd die het bestuur adviseren
over de noodzakelijke middelen. Het bestuur doet de besluitvorming.
Aan de gemeente worden de gemaakte kosten verantwoord.
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5. Wat is gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het door u eerder genoemde materieel per
voer- vaartuig etc.?
De volgende afschrijftermijnen zijn vastgelegd:
-

De voertuigen
6 jaar
De vaartuigen
10 jaar
Trailers
10 jaar
De buitenboordmotoren 5 jaar
Communicatie apparatuur 5 jaar
Overlevingspakken
8 jaar
Reddingsvesten
10 jaar
Containers
10 jaar
Computers
3 jaar

Indien de middelen na het verlopen van de afschrijftermijn nog in goede staat verkeren en de
verwachting is dat deze status een …. periode voortduurt, wordt de vervanging voor deze periode
uitgesteld.

6. Hoe wordt bepaald wat de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het door u eerder
genoemde materieel is?
Wordt bepaald door eigen technische mensen obv kennis en ervaring.
Afhankelijk van de risico’s, conditie en beschikbare financiële middelen wordt de levensduur
aangepast.

7. Krijgt deze reddingsbrigade financiële steun van de gemeente en/of derden? Zo ja, in welke
vorm/financieringsmethode (bijdragen, subsidie, sponsorgelden enz.) en om welke bedragen gaat
dit?
De NRB wordt financieel door de gemeente ondersteund voor enerzijds de exploitatie en
anderzijds aanschaf van reddingsmaterieel.
Voor de aanschaf en vervanging is een vast bedrag opgenomen in de Gemeente begroting. Het
materieel en de materialen, inclusief afschrijftermijnen, die hierin zijn opgenomen zijn vastgelegd
en worden verantwoord aan de Gemeente. De exploitatie is hier niet in opgenomen.
Voor de betreffende bedragen verwijzen wij u naar onze Gemeente.

8. Ik neem graag contact met u op als ik nog vragen heb. Kunt u daarom aangeven wie deze
vragenlijst heeft ingevuld? Wilt u daarbij uw email-adres en telefoonnummer vermelden?
Dit formulier is ingevuld door het bestuurslid materiaal
materiaal@reddingsbrigadenoordwijk.nl (S.)
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Bijlage XXIV
Katwijkse Reddingsbrigade (Katwijk aan Zee)
Op 19-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar de voorzitter met als mailadres
voorzitter@krb.nl, dit mailadres is afkomstig van de website van de Katwijkse Reddingsbrigade.
Omdat er nog niet gereageerd was is op 14-01-2019 een remindermail verzonden naar
voorzitter@krb.nl. Om de kans op een reactie te vergroten zijn in de cc de volgende mailadressen
opgenomen: secretaris@krb.nl, penningmeester@krb.nl, materiaal@krb.nl en info@krb.nl. Ook deze
mailadressen zijn afkomstig van de website van de Katwijkse Reddingsbrigade.
Aan de remindermail werd geen gehoor gegeven en daarom is op 23-01-2019 telefonisch contact
gezocht met de voorzitter genaamd vd P., zijn contactgegevens stonden zowel op hun website als in
de factsheet.
De heer vd P. verontschuldigd zich dat hij nog niet heeft gereageerd. De voorzitter geeft aan dat de
mail wat raar op hem over kwam. Hij heeft niets met de reddingsbrigade van Bloemendaal te maken
maar toch wordt hij gevraagd om mee te werken aan het onderzoek. Vervolgens is aan de voorzitter
uitgelegd dat het gaat om een afstudeeropdracht in opdracht van de gemeente Bloemendaal. Er
wordt verteld dat het doel is om informatie van andere reddingsbrigades aan de Noordzeekust te
verzamelen zodat een gemiddeld overzicht ontstaat hoeveel materieel de gemiddelde
reddingsbrigade aan de Noordzeekust heeft, hoe lang het meegaat en op welke manier ze
gefinancierd worden.
De heer vd P. meldt vervolgens dat dit de discussie weer verandert. Als de gemeenten inzage krijgen
in het op te leveren document (onderzoeksrapport) dan kan dit in het nadeel werken van hem en
andere reddingsbrigades. Vervolgens is hem verteld dat het document alleen voor de gemeente
Bloemendaal en voor mijn studie is, wat zij er daarna mee doen is aan hen.
Hij benadrukt dat als het document naar alle gemeenten gaat en daarin staat dat zijn
reddingsbrigade korter met materieel doet als het landelijk gemiddelde dan kan hij commentaar
verwachten van zijn gemeente. Als het niet openbaar wordt gemaakt heeft hij er geen moeite mee.
Daarna geeft hij aan dat hij er naar zal kijken en zal proberen om het zo goed en zo kwaad te
beantwoorden. Tot slot is hem verteld dat hij niet alles hoeft te beantwoorden als hij hier geen
antwoord op wil geven, beter een oppervlakkig antwoord dan geen antwoord.
Op 24-01-2019 is de ingevulde vragenlijst ontvangen welke in deze bijlage is te bezichtigen.
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Vragenlijst
Katwijkse Reddingsbrigade

1. Hoe lang is het strand dat onder het toezicht van uw reddingsbrigade valt?
Ruim 4 kilometer

2. Hoeveel bezoekers trekt het strand op piekmomenten tijdens zomers weer gemiddeld per dag?
Ruim 35.000

3. Met wat voor en hoeveel materieel is deze reddingsbrigade uitgerust?
Denk hierbij aan:
- vaartuigen
- voertuigen
- trailers/aanhangers
- communicatieapparatuur
- wetsuits en dergelijke
- anders,....
(Graag zo uitgebreid mogelijk antwoord geven. Bijvoorbeeld bij een rubberboot ook lengte,
vermogen, aantal personen enz. vermelden)
2 posten voor de beveiliging
1 XS500 (5m) met radio – 1 XS550 (5.5m) met radio – 1 Rib 5.5m met radio – 2 waterscooters met
portofoon – 1 ATV met radio – 1 SHV met radio en C2000 – 2 AB bootjes rubber, 4 m – 4 fietsen –
ongeveer 10 portofoons – 1 radio op de Post ( er zijn 2 posten) – 1 C2000 per post – 20
overlevingspakken – 40 redvesten – 2-4 verrekijkers per post – 2 telefoons per post – 2 pc’s per post
– 1 tv scherm per post – 5 EHBO tassen per post – 1 EHBO bed per post – 3 AED’s per post – 1 tractor
– 6-8 windjassen per post

4. Hoe wordt bepaald met wat voor en hoeveel materieel deze reddingsbrigade is uitgerust? (Is dit
vastgesteld door een convenant of een andere vorm van een contract? Bepaalt de gemeente het of
iemand anders?)
Dit wordt bepaald door de Brigade zelf

5. Wat is gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het door u eerder genoemde materieel per
voer- vaartuig etc.?
Dat is per materiaal verschillend, maar gemiddeld 5-6 jaar
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6. Hoe wordt bepaald wat de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het door u eerder
genoemde materieel is?
Volgens onze meerjareninvesteringsbegroting en de ervaring in het gebruik van het materiaal

7. Krijgt deze reddingsbrigade financiële steun van de gemeente en/of derden? Zo ja, in welke
vorm/financieringsmethode (bijdragen, subsidie, sponsorgelden enz.) en om welke bedragen gaat
dit?
Via de gemeente, via een dienstverleningsovereenkomst

8. Ik neem graag contact met u op als ik nog vragen heb. Kunt u daarom aangeven wie deze
vragenlijst heeft ingevuld? Wilt u daarbij uw email-adres en telefoonnummer vermelden?
Vd P., voorzitter
voorzitter@krb.nl
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Bijlage XXV
Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade (Den Haag)
Op 19-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar de voorzitter met als mailadres
voorzitter@hvrb.nl, dit mailadres is afkomstig van de website van de Haagse Vrijwillige
Reddingsbrigade.
Omdat de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade niet heeft gereageerd is er op 14-01-2019 een
remindermail gestuurd naar voorzitter@hvrb.nl. Verder zijn de volgende mailadressen in de cc
opgenomen: secretaris@hvrb.nl, penningmeester@hvrb.nl en info@hvrb.nl. De genoemde
mailadressen zijn allen afkomstig van de website van de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade.
Na weer geen reactie te hebben ontvangen is op 24-01-2019 het antwoordapparaat ingesproken op
het telefoonnummer die op de website en in de factsheet staat, het gaat hierbij om een vast
nummer. In gesproken bericht wordt verteld dat er een vragenlijst is gestuurd maar dat hierop nog
geen reactie is gegeven. Er wordt vriendelijk verzocht om contact met mij op te nemen.
De Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade heeft niets meer van zich laten horen.
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Bijlage XXVI
Monsterse Reddingsbrigade (Monster)
Op 19-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar info@rbmonster.nl, dit mailadres is
afkomstig van de website van de Monsterse Reddingsbrigade.
Omdat er nog niet gereageerd was is er op 14-01-2019 een remindermail gestuurd naar
info@rbmonster.nl en bestuur@rbmonster.nl, dit laatste mailadres is afkomstig uit de factsheet.
Dezelfde dag reageert secretaris K. via de mail met het volgende bericht: “Gezien de inhoud van de
bijgevoegde vragen en onvoldoende zicht op de (belangen bij de) kwestie die jullie onderzoeken,
verwijzen wij u door naar ons contactpersoon bij de gemeente Westland; T.”
Op 15-01-2019 is er een bericht terug gestuurd dat het gaat om een afstudeeropdracht in opdracht
van de gemeente Bloemendaal, ook is het doel van het onderzoek uitgelegd. Verder is vermeld dat
als er vragen zijn waarop hun geen antwoord willen geven ze die vragen open kunnen laten,
gebrekkige informatie is beter dan geen informatie. Tot slot is gevraagd naar het mailadres van T. als
de Monsterse Reddingsbrigade niets voor de gemeente Bloemendaal wil of kan betekenen.
De secretaris heeft niet op deze mail gereageerd.
De gehele mailconversatie met secretaris K. is te lezen achter in deze bijlage.
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Mailconversatie
Beste Jort,

14-01-2019

Gezien de inhoud van de bijgevoegde vragen en onvoldoende zicht op de (belangen bij de) kwestie
die jullie onderzoeken, verwijzen wij u door naar ons contactpersoon bij Gemeente Westland; T.

Met vriendelijke groet,

K.
Secretaris MRB

Geachte mevrouw K,

15-01-2019

Bedankt voor uw bericht. Dit onderzoek is in het kader van mijn studie en voer ik uit in opdracht van
de gemeente Bloemendaal. Dit onderzoek is mijn afstudeeropdracht.
Mijn taak is om referentie te verzamelen hoe verschillende zaken bij andere reddingsbrigades
geregeld zijn, hier zal dan een gemiddelde uitkomen.
Bijvoorbeeld: Gemiddeld doet een reddingsbrigade x jaar met een rubberboot.
Indien u niet alle vragen wil of kan beantwoorden slaat u die vragen over, gebrekkige informatie is
beter dan geen informatie.
Als u niets voor mij wil of kan betekenen, kunt u mij dan het emailadres van T. doorgeven?
Ik zie uw reactie tegemoet.

Vriendelijke groet,
Jort Stremler
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Bijlage XXVII
's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade (’s-Gravenzande)
Op 19-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar info@reddingsbrigade.com, dit mailadres is
afkomstig van de website van de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade.
Omdat er niet spoedig is gereageerd is er op 14-12-2019 een remindermail gestuurd naar hetzelfde
mailadres (info@reddingsbrigade.com). Ook hierop is geen gehoor gegeven.
Toen de deadline verstreken was is er op 23-01-2019 contact gezocht met de secretaris, hierbij gaat
het volgens de factsheet om M. Helaas nam zij die dag niet op. Op 24-01-2019 werd er wel een
succesvolle verbinding met M. tot stand gebracht.
M. benoemd dat ze niet langer secretaris is van de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade. De
heer S. heeft haar functie overgenomen en ze verzoekt om de mail door te sturen naar het volgende
mailadres s…..@reddingsbrigade.com’.
Op 24-01-2019 is de mail van 19-12-2018 doorgestuurd naar S, dit met een verklarende mail. 28-012019 reageert de heer S. dat hij de mail heeft doorgezet naar de verantwoordelijke persoon binnen
de gemeente Westland. De mailconversatie met de heer S. bevindt zich aan het eind van deze
bijlage.
Uiteindelijk is er niets van de verantwoordelijke persoon binnen de gemeente Westland vernomen.
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Mailconversatie
Geachte heer S.,

24-01-2019

Op 19 december en 14 januari heb ik voor een onderzoek vanuit de gemeente Bloemendaal een
vragenlijst gestuurd naar info@reddingsbrigade.com. Tot op heden heb ik hier niks van gehoord of
ontvangen dus daarom heb ik vandaag gebeld naar M. in de veronderstelling de secretaris aan de lijn
te krijgen. Zij bleek de oude secretaris te zijn en zij gaf mij uw emailadres.
Hierbij stuur ik de email van 19 december naar u door.
Ik zie uw reactie tegemoet.

Vriendelijke groet
Jort Stremler
Afdeling Beleid
06-12677155 | bloemendaal.nl | Bloemendaalseweg 158 | 2051 GJ |Overveen

Geachte heer Stremler,

28-01-2019

Gezien de achtergrond van uw onderzoek, heb ik uw mail doorgezet naar de verantwoordelijke
persoon binnen de Gemeente Westland.
Met vriendelijke groet,
S.
Secretaris

Geachte heer S.,

28-01-2019

Bedankt voor uw bericht. Ik zie de reactie van de verantwoordelijk persoon binnen de Gemeente
Westland tegemoet.

Vriendelijke groet,
Jort Stremler
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Bijlage XXVIII
Strandwacht Hoek van Holland (Hoek van Holland)
Op 21-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar strandwachthvh@gmail.com, dit mailadres
is afkomstig van de website van Strandwacht Hoek van Holland. Deze reddingsbrigade was in eerste
instantie niet in het onderzoek opgenomen. De reddingsbrigades die in het onderzoek zouden
worden meegenomen zijn gevonden via de website van Reddingsbrigade Nederland. Omdat
Strandwacht Hoek van Holland niet is aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland was er geen kennis
over het bestaan van deze reddingsbrigade. Wel is deze reddingsbrigade aanwezig bij de factsheets
gestuurd door Jasper Abelman van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade. Door de factsheets
werd duidelijk dat Hoek van Holland beschikt over een reddingsbrigade en daarom is deze instantie
ook meegenomen in het onderzoek.
Doordat er door deze reddingsbrigade niet spoedig was gereageerd is er op 14-01-2019 een
remindermail gestuurd naar strandwachthvh@gmail.com en info@brandweerhoekvanholland.nl, dit
laatste mailadres is afkomstig uit de factsheet.
Ook aan deze remindermail is geen gehoor gegeven en om die reden is er na het verstrijken van de
deadline getracht om telefonisch contact te zoeken, dit is gedaan via het vaste telefoonnummer die
op hun website te vinden is. Op 23-01-2019 is er gebeld maar de telefoon ging niet over. Een dag
later op 24-01-2019 is er met succes een verbinding tot stand gebracht.
Dirk nam als eerst op. Met zijn leidinggevende hadden ze het toevallig op dat moment over het
onderzoek van de gemeente Bloemendaal. Hij wil de mail naar zijn leidinggevende doorsturen want
er staan dingen in over begrotingen en beleid en daar wil hij niet op antwoorden. Ze werken voor de
VRR (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) en daarom is het voor hem lastig om antwoorden te
geven over dingen als begrotingen.
Dirk geeft de telefoon door aan L., hij zegt dat D. de mail naar hem zal doorsturen en dan zal hij eens
kijken in hoeverre hij de vragen kan beantwoorden.
Verder verteld de heer de L. dat de financiering gaat via een dienstverleningsovereenkomst en
verklaard hierover het volgende:
Het is een budget wat onderdeel uitmaakt van het totaalbedrag wat er aan de veiligheidsregio
wordt gestort. de veiligheidsregio werkt voor de hele regio Rotterdam-Rijnmond en dat heeft te
maken met de ambulancezorg, politiezorg en brandweerzorg en daar hebben we apart een stukje
Strandwacht Hoek van Holland voor en daar is een dienstverleningsovereenkomst voor gemaakt.
Over het financiële aspect verklaard de heer de Lange de volgende informatie: “Achteraf wordt in
rekening gebracht wat we gespendeerd hebben, de ene keer gaan we er overheen en de andere keer
blijven we eronder, het ligt er ook maar aan hoeveel inzetten je pleegt.” Verder geeft de heer Lange
aan dat hun materieel in de afschrijving is weggezet, dit is het logistieke onderdeel.
Strandwacht Hoek van Holland heeft niets meer van zich laten horen en daarom is noodgedwongen
de factsheet gebruikt. Omdat er in de factsheet weinig informatie staat is de website van
Strandwacht Hoek van Holland (z.d.) gebruikt om informatie te vergaren. Volgens de website bezit
deze reddingsbrigade 3 voertuigen en 4 vaartuigen waarvan 3 snelle. Verder is het strand 3 km lang
en bevinden zich daar 2 reddingsposten.
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Bijlage XXIX
Rotterdamse Reddingsbrigade (Rotterdam)
Op 19-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar info@rrb.nu, dit mailadres is afkomstig van
de website van de Rotterdamse Reddingsbrigade.
Aan de eerste mail is niet tijdig gehoor gegeven en om die reden is op 14-01-2019 een remindermail
gestuurd naar info@rrb.nu.
Ook aan deze remindermail is geen gehoor gegeven en daarom is op 23-01-2019 getracht de
voorzitter telefonisch te bereiken. Op de website staat de voorzitter aangemerkt als van H. terwijl in
de factsheet wordt gesproken over H., dit zou om dezelfde persoon moeten gaan. Helaas werd er
door de heer (van) H. geen gehoor gegeven op het nummer welke in de factsheet staat beschreven.
Een dag later op 24-01-2019 werd er weer niet opgenomen en toen is het besluit genomen om de
secretaris te bellen. Zowel de website als de factsheet spreken over S., in de factsheet stond zijn
mobiele nummer.
De heer S. geeft aan dat hij niets afweet van het onderzoek van de gemeente Bloemendaal omdat
iemand anders de mail behandelt. De heer S. vertelt dat hij er achteraan gaat en het met de
betreffende man gaat bekijken. Daarna zullen ze een antwoord geven.
Via de mail is er tot op heden geen antwoord verkregen.
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Bijlage XXX
Reddingsbrigade Rockanje (Rockanje)
Op 19-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar bestuur@reddingsbrigaderockanje.nl, dit
mailadres is afkomstig van de website van Reddingsbrigade Rockanje.
Door Reddingsbrigade Rockanje is niet tijdig een reactie gegeven en om die reden is op 14-01-2019
een remindermail gestuurd naar bestuur@reddingsbrigaderockanje.nl.
Na afloop van de deadline is er door deze reddingsbrigade nog niet gereageerd en daarom is
telefonisch contact met de secretaris gezocht. Volgens de factsheet gaat dit om de F., ook in dit geval
stond zijn mobiele nummer erbij. op 23-01-2019 is getracht om hem te bereiken maar zonder succes.
En dag later op 24-01-2019 neemt hij wel zijn telefoon op.
De heer de F. geeft aan dat mailberichten over een onderzoek van de gemeente Bloemendaal hem
niet bekend voorkomen, over het algemeen negeert hij vragenlijsten. De heer de F. vraagt of de
vragenlijst opnieuw verzonden kan worden dan gaan ze er naar kijken. Na afloop van het gesprek is
de mail opnieuw verzonden.
De heer F. of een ander lid van Reddingsbrigade Rockanje heeft tot op heden geen reactie gegeven.
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Bijlage XXXI
Helvoetse Reddingsbrigade (Hellevoetsluis)
Op 19-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar info@reddingsbrigade-hellevoetsluis.nl, dit
mailadres is afkomstig van de website van de Helvoetse Reddingsbrigade.
Omdat er nog niet gereageerd was is er op 14-01-2019 een remindermail gestuurd naar
info@reddingsbrigade-hellevoetsluis.nl en bestuur@reddingsbrigade-hellevoetsluis.nl, dit laatste
mailadres is afkomstig uit de factsheet.
Op deze remindermail is niet gereageerd en om die reden is op 23-01-19 een poging gedaan om de
voorzitter te bereiken, volgens de factsheet gaat dit om H.. Helaas was de voorzitter niet bereikbaar
en is secretaris V. opgebeld, in de factsheet stonden zijn gegevens. Ook de heer V. was niet
bereikbaar.
Een dag later (24-01-2019) nam H. wel zijn telefoon op. Hij bleek niet langer de voorzitter te zijn en
had het stokje overgedragen aan de oude penningmeester de V. H. gaf het mobiele nummer van de
V. door en vervolgens is er telefonisch contact gezocht met de V.
de V. zegt dat volgens hem de secretaris bezig is met de vragenlijst, hij zegt hierna het volgende:
“Maar ik weet niet of wij hem invullen want ik denk dat wij weinig kunnen doen. Wij krijgen namelijk
gewoon een jaarlijkse subsidie die we jaarlijks aan moeten vragen, niks vast, enzovoort”.
de V. heeft de secretaris gevraagd om eerst contact met de reddingsbrigade van Bloemendaal op te
nemen. Hij weet niet waarom de gemeente Bloemendaal deze vragen stelt en daarom wil hij eerst de
mening van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade horen. de V. zegt: “Ik wil de
reddingsbrigade Bloemendaal niet voor de wiel rijden.”
Tot slot geeft de heer de V. aan dat de secretaris binnenkort een soortgelijke reactie zal geven, hij zal
vragen of het die huidige week nog kan plaatsvinden.
Er nog geen reactie van de Helvoetse Reddingsbrigade ontvangen.

177

Factsheet

178

179

Bijlage XXXII
Ouddorpse Reddingsbrigade (Ouddorp)
Op 19-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar voorzitter@ouddorpsereddingsbrigade.nl,
dit mailadres is afkomstig van de website van de Ouddorpse Reddingsbrigade.
Vervolgens reageert de voorzitter op 10-01-2019 dat hij de vragenlijst heeft doorgestuurd naar de
gemeente omdat hij een deel van de vragen niet kan beantwoorden. Na lang wachten is er 14-022019 opnieuw een mail naar de voorzitter gestuurd. Op 15-02-2019 reageert de voorzitter dat reactie
nog wel even kan duren. Er zijn wat wisselingen in het bestuur en als dat allemaal geregeld is zal hij
contact opnemen met de gemeente om naar reactie te vragen. De mailconversatie met de voorzitter
is in deze bijlage gevoegd.
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Mailconversatie
Geachte heer Stremler,

10-01-2019

De vragenlijst heb ik doorgestuurd naar onze gemeente. Een deel van de vragen kan ik niet
beantwoorden.
Ik hou u op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
L.

Geachte heer L.,

14-01-2019

Bedankt voor uw bericht. Uw volgende berichten zie ik met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,
Jort Stremler

Geachte heer L.,

14-02-2019

Tot op heden heb ik nog geen reactie van u of uw gemeente mogen ontvangen, vandaar deze mail.
Ik hoop alsnog een ingevulde vragenlijst te ontvangen en ik zie deze met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,
Jort Stremler

Geachte heer Stremler,

15-02-2019

In de afgelopen weken heeft het bestuur in een lastige situatie gezeten door het opstappen van een
aantal bestuursleden. Hierdoor heeft dit geen prioriteit kunnen krijgen. Ik heb het verzoek
doorgestuurd naar onze gemeente, omdat zij op financiële gedeelte meer input kunnen leveren.
Maar vanuit de gemeente nog geen reactie.
Ik weet niet hoeveel tijd er nog is, maar ik verwacht over een week of 4 dat het binnen het bestuur
weer rustig is. Dan kan ik dit weer oppakken.
Sorry voor het ongemak.
Met vriendelijke groet, L.
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Geachte heer L,

18-02-2019

Bedankt voor uw bericht, ik begrijp dat het momenteel druk is binnen uw organisatie.
Ik ben al begonnen met het analyseren van de data maar toch zou ik graag de ingevulde vragenlijst
van de Ouddorpse Reddingsbrigade willen ontvangen. Ik zie hem vanzelf in mijn inbox verschijnen.

Vriendelijke groet,
Jort Stremler
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Bijlage XXXIII
Strandreddingsbrigade Westerschouwen (Westerschouwen)
Op 19-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar voorzitter@strandreddingsbrigade.nl, dit
mailadres is afkomstig van de website van Strandreddingsbrigade Westerschouwen.
Omdat de Strandreddingsbrigade Westerschouwen niet heeft gereageerd is er op 14-01-2019 een
remindermail gestuurd naar voorzitter@strandreddingsbrigade.nl. Verder zijn de volgende
mailadressen in de cc opgenomen: contact@strandreddingsbrigade.nl en
info@strandreddingsbrigade.nl. Het laatst genoemde mailadres is afkomstig uit de factsheet.
Toen er op deze remindermail niet gereageerd was is er 24-01-2019 telefonisch contact geweest met
voorzitter van M., zijn contactgegevens stonden zowel op hun website als in de factsheet.
De heer van M. geeft aan dat de mail is aangekomen maar hij heeft er nog niets mee gedaan. Hij kan
wel wat informatie geven en zegt het volgende:
Wij zijn druk bezig met een omschakeling voor een stukje professionalisering vanuit de
reddingsbrigade vanuit de gemeente Schouwen-Duiveland. Wij zijn een traject gestart met het
NIVZ (Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties) en dat is een zusterbedrijf van, of tenminste
dat is een onafhankelijk bedrijf naast Reddingsbrigade Nederland en daar is ook de kennis die u
een beetje zoekt heb ik het idee want u wil eigenlijk kijken in hoeverre Reddingsbrigade
Bloemendaal kan professionaliseren als ik het zo een beetje kan begrijpen.
Vervolgens is de heer van M. het doel en de onderzoeksmethode van het onderzoek uitgelegd. Hij
verklaard hierover het volgende:
Ik wil echt wel kijken naar jou lijst alleen dan wil ik heel erg duidelijk de note bij maken dat elk
stukje strand anders is, elke vereniging is anders. Zo hebben wij één waterscooter en die gaat vier
jaar mee, we hebben drie auto’s en die gaan drie jaar mee, dat wil niet zeggen dat ze daarna
afgeschreven zijn maar voor ons zijn ze economisch afgeschreven dus wij doen dan een
vervangingstraject.
Verder geeft de heer van M. de volgende reden waarom hij nog niet heeft gereageerd:
De mail is wel aangekomen maar er is momenteel zo veel gang van zaken bij ons dat alles ook nog
niet vast staat en we zijn druk bezig met een optimalisatieslag. Dus ik kan nou gewoon op dit
moment kan ik daar wel het één en ander in zetten maar ik kan niks toezeggen want wij zitten ook
gewoon met een stukje privacy vanuit de gemeente. Het staat natuurlijk vrij om verder contact op
te nemen met de gemeente Schouwen-Duiveland, maar u kan vragen naar de J. en die kan je alles
vertellen over strandveiligheid en wellicht kan hij zelfs nog een presentatie geven als je daar
behoefte aan hebt.
Ook is de voorzitter gevraagd naar de financieringsmethode en hierop zei hij dat hij die vraag snapt
alleen wil hij dat niet op papier zetten. Verder geeft hij aan dat ze werken onder leiding van een DVO
(dienstverleningsovereenkomst) en daarin zit een stuk ‘aanbesteding nieuw materieel’ in maar ook
een stukje ‘taakuitvoering strand’. Deze DVO wordt door de voorzitter niet gedeeld.
Tot slot geeft de voorzitter aan dat hij de vragenlijst zal nakijken en dan komt hij er op terug.
De voorzitter heeft tot op heden niets van zich laten horen.
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Bijlage XXXIV
Reddingsbrigade Vrouwenpolder (Vrouwenpolder)
Op 19-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar rbvrouwenpolder@gmail.com, dit
mailadres is afkomstig van de website van Reddingsbrigade Vrouwenpolder.
Een dag later op 20-12-2018 reageert bestuurslid M. met een mail. De volledige mailconversatie
bevindt zich op de volgende pagina. In de het mailbericht staat onder andere het volgende:
Hartelijk dank voor uw mail. Voordat wij de vragenlijst invullen wil ik graag het één en ander
uitleggen. Reddingsbrigade Vrouwenpolder houdt namelijk geen toezicht op een strand. De situatie
op de Walcherse stranden (en Noord Beveland) is als volgt:
Vlissingen heeft een eigen "reddingsdienst" voor haar stranden, deze dienst valt onder de gemeente
Vlissingen. De overige stranden op Walcheren vallen onder de gemeente Veere. Deze gemeente
heeft een stichting (Stichting Strandexploitatie Veere (SSV)) in het leven geroepen die het onderhoud
en toezicht op de stranden binnen deze gemeente op zicht neemt. De enige reddingsbrigade op
Walcheren met een eigen strand is Reddingsbrigade Domburg. Zij houden toezicht op het
Banjaardstrand (nabij Kamperland). Reddingsbrigade Vrouwenpolder assisteert wel bij toezicht
houden en traint in de zomer met de strandwachten van de SSV. Hierbij gebruiken wij het materiaal
van de SSV.
Er is op deze mail gereageerd en gevraagd de vragenlijst in te vullen zover als dat mogelijk is. Vragen
over levensduur/afschrijvingstermijn die Reddingsbrigade Vrouwenpolder wel in kan vullen kunnen
waardevol zijn voor het onderzoek.
Op 17-01-2019 is de ingevulde vragenlijst van Reddingsbrigade Vrouwenpolder ontvangen, ook de
vragenlijst staat in deze bijlage.
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Mailconversatie
Beste Jort Stremler,

20-12-2018

Hartelijk dank voor uw mail. Voordat wij de vragenlijst invullen wil ik graag het één en ander
uitleggen. Reddingsbrigade Vrouwenpolder houdt namelijk geen toezicht op een strand. De situatie
op de Walcherse stranden (en Noord Beveland) is als volgt:
Vlissingen heeft een eigen "reddingsdienst" voor haar stranden, deze dienst valt onder de gemeente
Vlissingen. De overige stranden op Walcheren vallen onder de gemeente Veere. Deze gemeente
heeft een stichting (Stichting Strandexploitatie Veere (SSV)) in het leven geroepen die het onderhoud
en toezicht op de stranden binnen deze gemeente op zicht neemt. De enige reddingsbrigade op
Walcheren met een eigen strand is Reddingsbrigade Domburg. Zij houden toezicht op het
Banjaardstrand (nabij Kamperland). Reddingsbrigade Vrouwenpolder assisteert wel bij toezicht
houden en traint in de zomer met de strandwachten van de SSV. Hierbij gebruiken wij het materiaal
van de SSV.
Reddingsbrigade Vrouwenpolder heeft wel eigen materiaal, het gaat hier om een 3.5 meter
rubberboot met 20 pk motor en een wegtrailer. Deze boot gebruiken wij voor evenementen (zoals
zwemtochten of roeiwedstrijden).
Mocht het wenselijk zijn dat wij de vragenlijst alsnog invullen, dan kunt u dat laten weten. Mocht u
andere vragen hebben, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke Groet,
M.
Bestuurslid Reddingsbrigade Vrouwenpolder

Geachte heer M.,

21-12-2018

Bedankt voor uw uitgebreide en verhelderende bericht. Ik heb nu een goed beeld hoe het qua
strandbewaking in uw regio geregeld is.
U kunt de vragenlijst gewoon beantwoorden voor zover u antwoord op de vragen kunt geven.
Vragen over de lengte van het strand kunt u dus open laten.

Vriendelijke Groet,
Jort Stremler
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Vragenlijst
Reddingsbrigade Vrouwenpolder

1. Hoe lang is het strand dat onder het toezicht van uw reddingsbrigade valt?
Wij hebben geen strand

2. Hoeveel bezoekers trekt het strand op piekmomenten tijdens zomers weer gemiddeld per dag?
Zie vraag 1

3. Met wat voor en hoeveel materieel is deze reddingsbrigade uitgerust?
Denk hierbij aan:
- vaartuigen
- voertuigen
- trailers/aanhangers
- communicatieapparatuur
- wetsuits en dergelijke
- anders,....
(Graag zo uitgebreid mogelijk antwoord geven. Bijvoorbeeld bij een rubberboot ook lengte,
vermogen, aantal personen enz. vermelden)
-1 rhib van 3.5 meter lengte met 20 pk motor (Zodiac resp Yamaha)
-1 trailer voor de rhib
-1 opblaasbaar rescueboard
-portofoon set
-4 droogpakken ( verschillende maten) (niet van die overlevingspakken van de bond maar
watersportpakken)
-4 inflatable reddingsvesten (besto of soortgelijk)
-Geen voertuigen
-Nog wat jassen en polo’s

4. Hoe wordt bepaald met wat voor en hoeveel materieel deze reddingsbrigade is uitgerust? (Is dit
vastgesteld door een convenant of een andere vorm van een contract? Bepaalt de gemeente het of
iemand anders?)
Wij kijken wat we nodig hebben en stellen voor bij de ALV of BV dit aan te schaffen (ligt eraan wat
het is). Wij hebben geen convenant omdat we geen strand hebben.
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5. Wat is gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het door u eerder genoemde materieel per
voer- vaartuig etc.?
-Bootje en trailer zijn al meer dan 15 jaar oud, motor is +- 8 jaar oud
-Pakken ongeveer 4 jaar oud (gebruiken wij niet vaak)

6. Hoe wordt bepaald wat de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het door u eerder
genoemde materieel is?
We gebruiken geen afschrijvingstermijn. We proberen zo lang mogelijk met spullen te doen, en
bepalen tijdens de ALV of BV wat we vervangen.

7. Krijgt deze reddingsbrigade financiële steun van de gemeente en/of derden? Zo ja, in welke
vorm/financieringsmethode (bijdragen, subsidie, sponsorgelden enz.) en om welke bedragen gaat
dit?
-Wij kregen subsidie van de gemeente via de stichting strandexploitatie Veere, dit is omgezet naar
een opzet waar wij trainingen verzorgen voor de strandwachten, hiervoor krijgen wij betaald. Het
bedrag is gebaseerd op de hoeveelheid trainingen die wij gemiddeld geven en de subsidie.

8. Ik neem graag contact met u op als ik nog vragen heb. Kunt u daarom aangeven wie deze
vragenlijst heeft ingevuld? Wilt u daarbij uw email-adres en telefoonnummer vermelden?
Mailadres heeft u. Ik ben beperkt bereikbaar per telefoon. Indien telefonisch contact gewenst is
kunnen we dit later afspreken.
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Bijlage XXXV
Domburgse Reddingsbrigade (Domburg)
Op 19-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar info@domburgsereddingsbrigade.nl, dit
mailadres is afkomstig van de website van de Domburgse Reddingsbrigade.
Omdat de Domburgse Reddingsbrigade niet heeft gereageerd is er op 14-01-2019 een remindermail
gestuurd naar info@domburgsereddingsbrigade.nl.
Na het verstrijken van de deadline heeft de Domburgse Reddingsbrigade niets van zich laten horen
en daarom is op 23-01-2019 telefonisch contact gezocht met de secretaris. Volgens de factsheet
bleek de secretaris P. te heten en ook in dit geval stond het mobiele nummer erbij. De secretaris gaf
aan dat ze de mailberichten niet bewust had gelezen. Ze ging contact opnemen met de andere
bestuursleden of iemand anders er misschien van op de hoogte is en dan zou een reactie binnenkort
volgen.
Er is niet meer een reactie ontvangen en daarom is de factsheet van de Domburgse Reddingsbrigade
gebruikt. In de factsheet van de Domburgse Reddingsbrigade staat niet duidelijk aangegeven of deze
reddingsbrigade 1 of 2 reddingsposten bezit. Om hier duidelijkheid over te verkrijgen is de website
van de Domburgse Reddingsbrigade (z.d.) gebruikt. Volgens de website heeft deze reddingsbrigade 1
reddingspost.
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Bijlage XXXVI
Stichting Strandexploitatie Veere (Gemeente Veere)
Stichting Strandexploitatie Veere zou in eerste instantie niet worden meegenomen in het onderzoek
omdat er geen kennis van het bestaan was, de reddingsbrigades die deze stichting onderhoud zijn
niet aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland. Kennis over het bestaan van deze instantie is
verkregen door de factsheet en het mailbericht van Reddingsbrigade Vrouwenpolder.
Op 21-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar info@strandexploitatieveere.com, dit
mailadres is afkomstig uit de factsheet.
Op deze mail werd niet gereageerd en daarom is er op 14-01-2019 een remindermail gestuurd naar
info@strandexploitatieveere.com met in de cc de volgende mailadressen:
……..@strandexploitatieveere.com en erik@strandexploitatieveere.com. De Laatste twee
mailadressen zijn afkomstig van de website van Stichting Strandexploitatie Veere.
De remindermail heeft geholpen van op 15-01-2019 stuurt directeur-bestuurder W. een mailbericht
met in de bijlage de ingevulde vragenlijst. Deze ingevulde vragenlijst bevindt zich aan het eind van
deze bijlage.
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Vragenlijst
Stichting Strandexploitatie Veere

1. Hoe lang is elk strand dat onder het toezicht van een reddingsbrigade valt?
De stranden vallen onder toezicht van de strandexploitatie en niet onder toezicht van de
reddingsbrigade. De hoofdstranden hebben een direct en een indirect bewakingsgebied. Dit varieert
van 200 meter direct bewakingsgebied tot circa 900 meter direct bewakingsgebied. Indirect
bewakingsgebied is de gehele kustlijn (circa 28km).

2. Hoeveel bezoekers trekken de stranden op piekmomenten tijdens zomers weer gemiddeld per dag
en dan per strand?
Hier zijn geen gegevens van beschikbaar.

3. Met wat voor en hoeveel materieel zijn de verschillende reddingsbrigades uitgerust?
Denk hierbij aan:
- vaartuigen
2x boot, 1 Duarry , 1 Zodia Searanger 70 Pk
Beiden met capaciteit voor minimaal 2 personen
- voertuigen
7x Toyota Hilux
1x John Deere Gator HPX
- trailers/aanhangers
7x RWC trailer, Jet Trax Pro
Kalftrailer (boot)
Pegatrailer (boot)
- communicatieapparatuur
Portofoons
Mobilofoons
C2000 portofoons
Headset RWC
Telefoon (vast)
Telefoon (mobiel)
- wetsuits en dergelijke
Wetsuits
Shorty
Droogpakken
Waterschoentjes
- anders,....
Impactvesten
Helmen
Rescueboards
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Rescuetubes

4. Hoe wordt bepaald met wat voor en hoeveel materieel een reddingsbrigade is uitgerust? (Is dit
vastgesteld door een convenant of een andere vorm van een contract? Bepaalt de gemeente het of
iemand anders?)
Dit is vastgelegd in een inbestedingsopdracht van de gemeente. De Blauwe Vlag controleert op de
aanwezigheid van correct en veilig materiaal.

5. Wat is gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het door u eerder genoemde materieel per
voer- vaartuig etc.?
- vaartuigen – 5 jaar
- voertuigen – 7 jaar
- trailers/aanhangers – 10 jaar
- communicatieapparatuur – 5 jaar
- wetsuits en dergelijke – 3 jaar
Het aantal genoemde jaren betreft hier de afschrijvingstermijn. De economische levensduur ligt
gemiddeld 2 tot 3 jaar hoger.

6. Hoe wordt bepaald wat de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het door u eerder
genoemde materieel is?
Aan de hand van de gegevens/informatie van de leverancier en uiteraard de eigen ervaringscijfers.

7. Hoe worden de reddingsbrigades van Stichting Strandexploitatie Veere gefinancierd? Krijgen de
reddingsbrigades enkel financiële steun van de gemeente of ook van sponsors/donateurs? Geeft de
gemeente een vaste subsidie, een vaste subsidie en investeringsbijdragen als er een grote aankoop
wordt gedaan of wordt er op een andere manier gefinancierd? Om welke bedragen gaat dit?
Dit gaat doormiddel van exploitatie inkomsten van het strand en een inbestedingssom van de
gemeente.

8. Ik neem graag contact met u op als ik nog vragen heb. Kunt u daarom aangeven wie deze
vragenlijst heeft ingevuld? Wilt u daarbij uw email-adres en telefoonnummer vermelden?
Verschillende personen hebben antwoord gegeven op de vragen. info@strandexploitatieveere.com en
0118-586275. U bent van harte welkom om ons te komen bezoeken.
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Bijlage XXXVII
Strandwacht Gemeente Vlissingen (Vlissingen)
De reddingsbrigade van Vlissingen stond ook opgenomen in de lijst van reddingsbrigades van
Reddingsbrigade Nederland. De website van de reddingsbrigade van Vlissingen werd bezocht en deze
wekte de indruk dat deze reddingsbrigade enkel in zwembaden trainen en verder weinig doen. Toch
is de mail met bijgesloten vragenlijst op 19-12-2018 verstuurd naar de voorzitter genaamd de B. met
als mailadres …..@reddingsbrigadevlissingen.nl. Gelijk daarna is een automatisch mailbericht
ontvangen dat dit mailbericht niet kon worden afgeleverd. Als gevolg daarna is de mail met
vragenlijst verstuurd naar info@reddingsbrigadevlissingen.nl, dit mailadres stond ook op de website.
Ook in dit geval werd een automatisch bericht ontvangen dat het mailbericht niet kon worden
afgeleverd.
Een dag later is de factsheet van de reddingsbrigade in Vlissingen bekeken en is er reactie van
Reddingsbrigade Vrouwenpolder ontvangen. Volgens de factsheet heeft de B. de functie van ‘Wnd’,
Afkortingenwoordenboek.nl (z.d.) geeft aan dat dit staat voor ‘waarnemend’. Uit de mail van
Reddingsbrigade Vrouwenpolder en de factsheet bleek dat de gemeente Vlissingen een eigen
reddingsbrigade bezit. Vervolgens is de mail met vragenlijst op 21-12-2018 verstuurd naar D., hij
blijkt coördinator te zijn en zijn mailadres staat in de factsheet (…………….@vlissingen.nl).
Na een korte mailconversatie die niets toevoegt aan dit document heeft de heer D. de vragenlijst op
15-01-2019 retour gemaild, de ingevulde vragenlijst staat achter in deze bijlage.
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Vragenlijst
Strandwacht Gemeente Vlissingen

1. Hoe lang is het strand dat onder toezicht van de strandwacht valt?
Het badstrand gelegen voor de Boulevards van Vlissingen is ca. 1,2 kilometer . Dit betreft een Blauwe
Vlag locatie waar in het badseizoen direct toezicht wordt uitgeoefend. Het Nollestrand tot aan de
gemeente Veere ( Westduin) is ca. 2.2 kilometer , betreft strand in beheer van het Waterschap
Zeeuwse eilanden. Het Nollestrand wordt bewaakt door de gemeente Vlissingen

2. Hoeveel bezoekers trekt het strand op piekmomenten tijdens zomers weer gemiddeld per dag?
Op piekmomenten naar schatting ca 10.000 - 15.000 bezoekers per dag

3. Met wat voor en hoeveel materieel is deze strandwacht uitgerust?
Denk hierbij aan:
1 snelle reddingsboot ( RIB ) 40 PK , geschikt tot 6 personen
2 boot(strand) trailers
2 wegtrailers
1 waterscooter met reddingsboard , geschikt voor twee opvarenden en 1 slachtoffer
1 4 x 4 uitgerust met optische en geluidsignalen ( Reddingsbrigade huisstijl)
1 strandaanhangwagen
8 Portofoons / 4 mobilofoons Redned
C2000 apparatuur, 2 x mobilofoon en 2 keer portofoon
Marifoon op hoofdpost en reddingsboot
10 survivalsuits
20 wetsuits
8 redvesten type halfautomaat
3 zuurstofkoffer / tas
3 AED defibrillatoren met kindkeuze knop / pads, 1 in waterdichte koffer
3 x reddingshaspels
3 x rescueboards
6 werpklossen
2 werpzakken
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4 waterdichte verbandkoffers
Eerste hulp post met materialen
Berging ( kuip) brancard
Vouw brandcard op voertuig
6 sproeischuimblussers
1 CO2 blusser
1 hypothermie stretcher
2 maglite zaklampen op voertuig
Brandstof opslagkast
Opvangmand zeehonden ( EHBZ )
Transportkist dolfijnen ( EHBZ )
Lage druk hefkussens Holmatro
Rijmatten t.b.v. 4 x 4
Elektrische frontlier op voertuig
Stop de Bloeding sets op voertuig , Vaartuigen en eerste hulp post
1 reddingsboei met lijn in gevelkast buitenzijde strandpost
1 9 ltr schuimblusser in gevelkast buitenzijde strandpost
1 AED verwarmde buitenkast met AED buitenzijde strandpost

4. Hoe wordt bepaald met wat voor en hoeveel materieel deze strandwacht is uitgerust? (Is dit
vastgesteld door een convenant of een andere vorm van een contract? Bepaalt de gemeente het of
iemand anders?)
Strandwacht Vlissingen wordt operationeel geleid door een gemeentelijk coördinator strandbeheer /
buitengewoon opsporingsambtenaar ( tevens hulp strandvonder) . Deze is tevens budgetbeheerder en
bewaakt de vervangtermijn / gewenste aanvullingen strandreddingsbrigade.

5. Wat is gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het door u eerder genoemde materieel per
voer- vaartuig etc.?
Voertuig 7 jaar
Vaartuigen 10 jaar met midlife revisie ( 5 jaar)

6. Hoe wordt bepaald wat de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het door u eerder
genoemde materieel is?
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Ervaring coördinator strandbeheer in overleg met afd financiën

7. Hoe wordt de strandwacht van de gemeente Vlissingen gefinancierd? Krijgt de strandwacht enkel
financiële steun van de gemeente of ook van sponsors/donateurs? Om welke bedragen gaat dit en
hoe is het geregeld?
Financiering volledig t.l.v. gemeente Vlissingen.
Specificatie bedragen:
Uitzendkrachten: € 53.000
Energie € 4.310
Motorbrandstoffen € 4.250
Belastingen € 8.940
Waterverbruik € 1000
Onderhoud onroerende zaken € 14.000
Verzekeringpremies € 12.500
Telefonie € 3000
Overige diensten / goederen € 36.500
Kapitaal lasten afschrijvingen € 34.500

8. Ik neem graag contact met u op als ik nog vragen heb. Kunt u daarom aangeven wie deze
vragenlijst heeft ingevuld? Wilt u daarbij uw email-adres en telefoonnummer vermelden?
D.
……………..@vlissingen.nl
06-
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Bijlage XXXVIII
RSG Safety (Gemeente Sluis)
Ook van deze instantie was geen kennis over het bestaan, kennis hierover is verkregen uit de
factsheet. Na het bestuderen van de factsheet en de websites van RSG Safety wordt de indruk
gewekt dat RSG Safety een instantie is die de strandbewaking van de gemeente Sluis uitvoert, dit
staat tevens aangegeven in het document Strandveiligheid doe je samen (z.d.) van de heer P. dat
genoemd is in het theoretisch kader.
Om RSG Safety ook mee te nemen in het onderzoek is op 21-12-2018 de mail en vragenlijst verstuurd
naar info@rsg-safety.nl, dit mailadres is afkomstig uit de factsheet. Echter is er door RSG Safety niet
tijdig gereageerd en daarom is er op 14-01-2019 een remindermail gestuurd naar info@rsg-safety.nl.
Na het verstrijken van de deadline is er telefonisch contact gezocht met RSG Safety. In de factsheet
staat M. aangemerkt als secretaris en PR-functionaris, tevens staan zijn contactgegevens vermeld.
De heer M. geeft aan dat hij geen mail van de gemeente Bloemendaal heeft ontvangen. Het
mailadres is nogmaals opgenoemd en de heer M. bevestigd dat dit mailadres wel klopt. Hij zal
onderzoeken wat er mis gaat en noemt een ander mailadres waarnaar de mail gestuurd kan worden.
Omdat er binnen een redelijk termijn nog niets is ontvangen is er op 14-02-2019 een mail gestuurd
naar het door M. genoemde mailadres met de vraag of er nog een reactie gaat komen.
Tot op heden heeft de heer M. geen reactie gegeven.
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Bijlage XXXIX
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KRNM) (Hoofdkantoor: IJmuiden)
Op 20-12-2018 is er een mail + vragenlijst verstuurd naar info@knrm.nl, dit mailadres is afkomstig
van de website van de KNRM.
Een dag later op 21-12-2018 reageert B. (hoofd communicatie) dat hij het verzoek heeft doorgegeven
aan G. (hoofd operationele dienst) en de H. (KNRM Lifeguards). Ze hebben zich al kort over de vragen
gebogen en zullen in het nieuwe jaar antwoorden.
KNRM Lifeguards is een organisatie binnen de KNRM die de strandbewaking uitvoert op Vlieland,
Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en Wassenaar. KNRM Lifeguards staat los van
Reddingsbrigade Nederland. Eerder genoemde informatie is verkregen op de website van de KNRM.
Op 03-01-2019 reageert de H. met een ingevulde vragenlijst, deze staat in deze bijlage. Na het lezen
van de vragenlijst wordt het vermoeden gewekt dat de antwoorden enkel betrekking hebben op
KNRM Lifeguards. Om dit vermoeden te bevestigen is een mail gestuurd naar de H., hij bevestigd dat
de antwoorden enkel betrekking hebben op KNRM Lifeguards.
Na het verstrijken van de deadline is er nog geen ingevulde vragenlijst ontvangen van G. Om die
reden is er op 21-01-2019 een mailbericht naar B. gestuurd met de vraag waar de reactie van G. blijft.
Een dag later op 22-01-2019 is een mailbericht van G. ontvangen waarin hij aangeeft dat de
ingevulde vragenlijst van de H. met hem is afgestemd en moet worden gezien als hun gezamenlijke
beantwoording namens de KNRM. Deze reactie wekt argwaan omdat de H. aangaf dat de ingevulde
vragenlijst enkel geldt voor KNRM Lifeguards. De mailconversaties tussen B., de H. en G. bevindt zich
tevens in deze bijlage.
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Vragenlijst
KNRM

1. Hoe wordt bepaald met wat voor en hoeveel materieel een reddingsstation is uitgerust?
Op basis van een Risico Inventarisatie en Evaluatie

2. Wat is gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van verschillend materieel dat door de KNRM
gebruikt wordt?
Denk hierbij aan:
- vaartuigen
Reddingwaterscooters 5 jaar
- voertuigen
4WD auto’s 7 of 5 jaar, afhankelijk van nieuw of gebruikt aangeschaft
- trailers/aanhangers
10 jaar
- communicatieapparatuur
8 of 5 jaar afhankelijk van vast geplaatst of “hand held” apparatuur
- wetsuits en dergelijke
3 jaar
- anders,...

3. Hoe wordt bepaald wat de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van materieel is dat door
de KNRM gebruikt wordt?
-

Voertuigen afhankelijk van nieuw of gebruikt aangeschaft

4. Ik neem graag contact met u op als ik nog vragen heb. Kunt u daarom aangeven wie deze
vragenlijst heeft ingevuld? Wilt u daarbij uw email-adres en telefoonnummer vermelden?
de H.
…………@knrm.nl
088 ……………….
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Mailconversatie B
Geachte heer Stremler,

21-12-2018

Uw verzoek heb ik doorgegeven aan G. (hoofd operationele dienst) en de H. (KNRM Lifeguards).
Zij hebben zich al kort over de vragen gebogen en zullen u in het nieuwe jaar antwoorden.
Een genuanceerde toelichting is daarbij nodig, aangezien de KNRM op een andere wijze de
strandbewaking uitvoert.
Met vriendelijke groet,
B.
Hoofd communicatie

Geachte heer B.,

21-12-2018

Bedankt voor uw bericht. Ik zie de antwoorden van uw collega’s graag tegemoet.

Vriendelijke groet,
Jort Stremler
Afdeling Beleid
06-12677155 | bloemendaal.nl | Bloemendaalseweg 158 | 2051 GJ |Overveen

Geachte heer B.,

21-01-2019

Vrijdag 21 december heeft u mij laten weten dat uw collega’s G. en de H. mij in het nieuwe jaar
zullen beantwoorden.
Op dit moment heeft enkel de H. de vragenlijst beantwoord en naar mij gemaild.
Ook zou ik graag de ingevulde vragenlijst van G. willen ontvangen, vandaar deze mail.
Ik begrijp dat een reddingsbrigade zoals wij hier in Bloemendaal hebben niet te vergelijken valt met
een reddingsstation van de KNRM. Wel denken wij dat de antwoorden op de vragen in vragenlijst
gegeven door de KNRM ons kunnen helpen. Voor ons is het bijvoorbeeld interessant welke
levensduur/afschrijvingstermijn de KNRM voor een rubberboot of buitenboordmotor hanteert.
Ik zie bericht van G. met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,
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Jort Stremler
Afdeling Beleid
06-12677155 | bloemendaal.nl | Bloemendaalseweg 158 | 2051 GJ |Overveen

Mailconversatie de H.
Beste heer Stremler,

03-01-2019

Aangehecht treft u de vragenlijst aan.

Vriendelijke groet,
de H.

de H.
KNRM Lifeguard
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
088
………..@knrm.nl
Postbus 434, 1970 AK IJmuiden
Haringkade 2, 1976 CP Ijmuiden

Geachte heer de H.,

03-01-2019

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Bedankt voor uw bericht en ingevulde vragenlijst. Ik neem aan dat uw antwoorden enkel betrekking
hebben op de afdeling “KNRM Lifeguards” of is dit niet het geval?
Dit omdat ik van uw collega de heer B. heb ik begrepen dat de vragenlijst naar u en G. (hoofd
operationele dienst) is gestuurd.
Ik zie uw reactie tegemoet.

Vriendelijke groet,
Jort Stremler
Afdeling Beleid
06-12677155 | bloemendaal.nl | Bloemendaalseweg 158 | 2051 GJ |Overveen
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Mailbericht G.
Beste Jort,

22-01-2019

De reactie die mijn collega de H. je hebt toegestuurd, was vooraf met mij afgestemd en moet dan
ook gezien worden als onze gezamenlijke beantwoording namens de KNRM.
Met vriendelijke groet,
G.
KNRM – Operationele Dienst
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Bijlage XL
Hoe wordt bepaald met wat voor en hoeveel materieel deze reddingsbrigade is uitgerust? (Is dit
vastgesteld door een convenant of een andere vorm van een contract? Bepaalt de gemeente het of
iemand anders?)

Texelse Reddingsbrigade (Texel)
Tijdens het telefoongesprek met de voorzitter blijkt dat deze reddingsbrigade de vragenlijst niet wil
invullen omdat het allemaal vragen zijn waar de gemeente over beslist. Hieruit blijkt dat de
gemeente bepaald met wat voor en hoeveel materieel de Texelse Reddingsbrigade is uitgerust.

Reddingsbrigade Den Helder (Den Helder)
Binnen Gemeente Den Helder is sinds 2009 een stichting actief die voor de Gemeente alle strand
gerelateerde zaken waarneemt. Zo valt onder deze stichting de schoonmaak van het strand,
bereikbaarheid van de strandslagen, erfpacht van de strandpaviljoens en ook de strandbewaking.
Deze stichting bestaat vooral uit vrijwilligers en een enkele betaalde kracht. De stichting krijgt
hiervoor ook de subsidie en vanuit deze subsidie dient ook de strandbewaking en
materiaal/materieel te worden betaald. Door deze stichting heeft de Reddingbrigade weinig tot geen
zeggenschap over de aanschaf van het materiaal en zijn deze materialen niet voor alle taken van de
Reddingsbrigade geschikt. Hierover zijn wij momenteel ook in gesprek met de gemeente.

Reddingsbrigade Petten (Petten)
dat is door 56 jaar ervaring doorontwikkeld door de vereniging, als wij kunnen aantonen dat we iets
nodig zijn wordt dit gehonoreerd door de gemeente

Schoorlse Reddingsbrigade (Schoorl), Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen (Bergen aan Zee),
Egmondse Reddingsbrigade (Egmond aan Zee) en Castricumse Reddingsbrigade (Castricum)
In het document Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Bergen – Reddingsbrigaden (z.d.) staat
het volgende beschreven:
De Gemeente voorziet de Reddingsbrigaden van veilig materieel in goede technische staat
zodat zij in staat zijn de dienstverlening voor de Gemeente naar behoren uit te voeren.
De Reddingsbrigaden zijn verantwoordelijk voor het door hun leden op een gepaste manier
omgaan met het materieel. (p. 5).
In het document Jaarafspraken Gemeente Bergen – Reddingsbrigaden (z.d.) is dit verder
uitgelicht en staat onder andere het volgende omschreven:
Door de Gemeente aangeschafte materialen worden aan de Reddingsbrigaden in bruikleen
gegeven en blijven eigendom van de Gemeente. Afgekeurd materieel (incl. C2000
apparatuur) wordt aan de Gemeente geretourneerd.
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Indien de Reddingsbrigaden wijzigingen in het materieel wensen, wordt dit verzoek door
de Reddingsbrigaden in februari/maart van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de
vervanging nodig is, ter beoordeling aan de Gemeente voorgelegd. (p. 11).

Tijdens het interview met K. is hem de vraag gesteld zoals deze in de vragenlijst is opgenomen, zijn
antwoord was als volgt:
Dit is van verschillende factoren afhankelijk maar voornamelijk het eerst genoemde punt.
- Ervaring uit het verleden.
- Bezetting post (als er veel brigade leden zijn kan er ook veel materieel gebruikt worden).
- Als er veel jonge en nieuwe leden zijn is het raadzaam om een vlet te hebben, deze vlet is handig
voor de opleiding maar wordt niet gebruikt voor reddingen omdat het te langzaam is.
Kort samengevat is de gemeente de doorslaggevende factor als het gaat om met wat voor en
hoeveel materieel de reddingsbrigades zijn uitgerust.

Heemskerker Reddingsbrigade (Heemskerk)
In overleg met de gemeente, Reddingsbrigade Nederland en de vereniging.

Noordwijkse Reddingsbrigade (Noordwijk)
Aanschaf van type materieel en hoeveelheid materieel wordt afgestemd op de uit te voeren taken,
beschikbare capaciteit, risico’s, efficiëntie en beschikbare gelden.
Binnen de vereniging zijn de verschillende disciplines vertegenwoordigd die het bestuur adviseren
over de noodzakelijke middelen. Het bestuur doet de besluitvorming.
Aan de gemeente worden de gemaakte kosten verantwoord.

Katwijkse Reddingsbrigade (Katwijk aan Zee)
Dit wordt bepaald door de Brigade zelf

Strandwacht Hoek van Holland (Hoek van Holland)
Tijdens het telefoongesprek met Strandwacht Hoek van Holland is er een vraag gesteld over de
financiering. Hierop kwam het volgende antwoord: “Achteraf wordt in rekening gebracht wat we
gespendeerd hebben, de ene keer gaan we er overheen en de andere keer blijven we eronder, het
ligt er ook maar aan hoeveel inzetten je pleegt.” Hieruit blijkt dat deze organisatie enige vrijheid
heeft over de te maken kosten.
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Strandreddingsbrigade Westerschouwen (Westerschouwen)
Toen het telefoongesprek met Strandreddingsbrigade Westerschouwen plaatsvond kwam naar voren
dat er gewerkt wordt met een DVO (dienstverleningsovereenkomst), in dit document staat ook een
stuk over ‘aanbesteding nieuw materieel’. Hieruit is op te maken dat er afspraken met de gemeente
zijn over de aanschaf van nieuw materieel.

Reddingsbrigade Vrouwenpolder (Vrouwenpolder)
Wij kijken wat we nodig hebben en stellen voor bij de ALV of BV dit aan te schaffen (ligt eraan wat
het is). Wij hebben geen convenant omdat we geen strand hebben.

Stichting Strandexploitatie Veere (Gemeente Veere)
Dit is vastgelegd in een inbestedingsopdracht van de gemeente. De Blauwe Vlag controleert op de
aanwezigheid van correct en veilig materiaal.

Strandwacht Gemeente Vlissingen (Vlissingen)
Strandwacht Vlissingen wordt operationeel geleid door een gemeentelijk coördinator strandbeheer /
buitengewoon opsporingsambtenaar ( tevens hulp strandvonder) . Deze is tevens budgetbeheerder
en bewaakt de vervangtermijn / gewenste aanvullingen strandreddingsbrigade.
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KRNM) (Hoofdkantoor: IJmuiden)
Op basis van een Risico Inventarisatie en Evaluatie
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Lengte
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Lengte
Aantal
Aantal
strand
voertuigen voertuigen vaartuigen vaartuigen snelle
strand
bezoekers
posten
factsheet
Bijlage XLI
factsheet vragenlijst factsheet vragenlijst vaartuigen
vragenlijst
x 1000
(km)
Texelse Reddingsbrigade
0
4
4
4
4
Reddingsbrigade Den Helder
2
2
5
4
4
8
7,2
3
40
Reddingsbrigade Callantsoog
4
5
3
8,2
2
Reddingsbrigade Sint-Maartenszee
2
3
2
2,8
1
Reddingsbrigade Petten
2
2
3
3
2
1,75
1,4
1
3
Schoorlse Reddingsbrigade
3
4
4
4
3
8,1
5,7
3
15
Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen
2
2
3
3
2
4
4
1
10
Egmondse Reddingsbrigade
2
2
5
5
4
7,4
7
1
12
Castricumse Reddingsbrigade
1
5
3
5
1
10
Heemskerker Reddingsbrigade
1
1
1
1
1
1
1,5
1
1
Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade
2
3
2
4,5
2
IJmuider Reddingsbrigade
2
7
5
4,9
2
Zandvoortse Reddingsbrigade
2
9
7
8,5
2
Noordwijkse Reddingsbrigade
3
4
4
5
4
13,5
13,5
3
30
Katwijkse Reddingsbrigade
3
3
6
7
5
4,5
4,5
2
36
Haagse Vrijwillige ReddingsBrigade
5
10
8
12,5
5
Monsterse Reddingsbrigade
3
6
5
5
1
s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade
3
5
4
3
2
Strandwacht Hoek van Holland
3
4
3
3
2
Rotterdamse ReddingsBrigade
3
6
3
1
Reddingsbrigade Rockanje
2
3
3
1
Helvoetse Reddingsbrigade
1
5
3
2
Ouddorpse Reddingsbrigade
3
6
5
2,5
2
Strandreddingsbrigade Westerschouwen
3
6
3
3
Domburgse Reddingsbrigade
1
2
2
1
Stichting Strandexploitatie Veere
7
8
1
4
28
11
Gemeente Vlissingen
1
1
4
2
2
3,4
1
12,5
RSG Safety
1
8
8
5
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Aantal
Aantal Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
snelle
vaartui snelle
snelle
voertuige
voertuigen vaartuigen
voertuigen vaartuigen vaartuige
gen vaartuige
vaartuigen
n per 1000
per km
per km
per post per post
n per
per n per 1000
per km
bezoekers
post
1000 bezoekers
Texelse Reddingsbrigade
0
1
1
0
1
1
Reddingsbrigade Den Helder
0,2777778 0,55555556 0,5555556 0,6666667 1,3333333 1,333333
0,05
0,1
0,1
Reddingsbrigade Callantsoog
0,4878049 0,6097561 0,3658537
2
2,5
1,5
Reddingsbrigade Sint-Maartenszee
0,7142857 1,07142857 0,7142857
2
3
2
Reddingsbrigade Petten
1,4285714 2,14285714 1,4285714
2
3
2 0,6666667
1 0,6666667
Schoorlse Reddingsbrigade
0,7017544 0,70175439 0,5263158 1,3333333 1,3333333
1 0,2666667 0,2667
0,2
Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen
0,5
0,75
0,5
2
3
2
0,2
0,3
0,2
Egmondse Reddingsbrigade
0,2857143 0,71428571 0,5714286
2
5
4 0,1666667 0,4167 0,3333333
Castricumse Reddingsbrigade
0,2
1
0,6
1
5
3
0,1
0,5
0,3
Heemskerker Reddingsbrigade
0,6666667 0,66666667 0,6666667
1
1
1
1
1
1
Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade
0,4444444 0,66666667 0,4444444
1
1,5
1
IJmuider Reddingsbrigade
0,4081633 1,42857143 1,0204082
1
3,5
2,5
Zandvoortse Reddingsbrigade
0,2352941 1,05882353 0,8235294
1
4,5
3,5
Noordwijkse Reddingsbrigade
0,2962963 0,37037037 0,2962963 1,3333333 1,6666667 1,333333 0,1333333 0,1667 0,1333333
Katwijkse Reddingsbrigade
0,6666667 1,55555556 1,1111111
1,5
3,5
2,5 0,0833333 0,1944 0,1388889
Haagse Vrijwillige ReddingsBrigade
0,4
0,8
0,64
1
2
1,6
Monsterse Reddingsbrigade
0,6
1,2
1
3
6
5
s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade
1 1,66666667 1,3333333
1,5
2,5
2
Strandwacht Hoek van Holland
1 1,33333333
1
1,5
2
1,5
Rotterdamse ReddingsBrigade
3
6
3
Reddingsbrigade Rockanje
2
3
3
Helvoetse Reddingsbrigade
0,5
2,5
1,5
Ouddorpse Reddingsbrigade
1,2
2,4
2
1,5
3
2,5
Strandreddingsbrigade Westerschouwen
1
2
1
Domburgse Reddingsbrigade
1
2
2
Stichting Strandexploitatie Veere
0,2857143 0,14285714
0,7272727 0,3636364
Gemeente Vlissingen
0,2941176 0,58823529 0,5882353
1
2
2
0,08
0,16
0,16
RSG Safety
0,2
1,6
1,6
Gemiddeld

0,5496942 1,01924473 0,8183826 1,3485931 2,7070346 2,087654 0,2746667 0,4104 0,3232222

218

Bijlage XLII
Opmerkingen spreadsheet (bijlage XLI).
- Van veel instanties zijn alle gegevens die in de spreadsheet gevraagd worden niet bekend/gegeven,
in die gevallen is het antwoord open gelaten.
- Veel vragen zijn dubbel beantwoord door middel van de vragenlijst en de factsheet. Tijdens het
uitvoeren van berekeningen in deze spreadsheet zijn de gegevens van de vragenlijst leidend omdat
deze recenter zijn.
- Bij de Schoorlse Reddingsbrigade (Schoorl), Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen (Bergen aan Zee) en
de Egmondse Reddingsbrigade (Egmond aan Zee) zijn geen gegevens gebruikt van een vragenlijst
hoewel dit hier wel onder vermeld staat. Deze reddingsbrigades hebben de vragenlijst niet
beantwoord. gegevens die onder ‘vragenlijst’ vermeld staan zijn afkomstig uit het document
‘Jaarafspraken Gemeente Bergen – Reddingsbrigaden’ (bijlage XV) en het interview met Theo Kraan
(bijlage XVII.
- Volgens de website van de IJmuider Reddingsbrigade zijn er 2 vaste en 2 mobiele reddingsposten. In
de spreadsheet zijn enkel de 2 vaste reddingsposten benoemd.
- De Noordwijkse Reddingsbrigade (Noordwijk) heeft in de vragenlijst opgegeven dat ze op
piekmomenten tijdens zomers weer enkele tienduizenden bezoekers per dag hebben. Dit is geen
concreet getal en daarom is dit in de spreadsheet aangegeven met 30.000.
- De Katwijkse Reddingsbrigade (Katwijk) heeft de vragenlijst ingevuld en aangegeven dat ze onder
andere “2 AB bootjes rubber” hebben. Er is een aanname gemaakt dat dit om niet snelle vaartuigen
gaat.
- De Katwijkse Reddingsbrigade (Katwijk) heeft in de vragenlijst aangeven dat het strand ruim 4 km
lang is, dit is geen concreet getal. Volgens de factsheet van deze reddingsbrigade is het strand 4,5 km
lang. Er is een aanname gedaan dat de vragenlijst de factsheet bevestigd en daarom is 4,5 km in de
spreadsheet gezet.
- Tot slot geeft de Katwijkse Reddingsbrigade (Katwijk) in de vragenlijst aan dat ze ruim 35.000
bezoekers op piekmomenten tijdens zomers weer hebben. In het antwoord staat het woord “ruim”.
Om die reden is in de spreadsheet 36.000 ingevuld.
- In de factsheet van Strandwacht Hoek van Holland staat de hoeveelheid materieel niet aangegeven.
Om die reden is de website van Strandwacht Hoek van Holland raad gepleegd in de hoop hierover
informatie te vinden. Op de website was deze informatie aanwezig en vervolgens zijn de benodigde
gegevens over materieel in de spreadsheet geplaatst. Tijdens het zoeken naar informatie op deze
website kwam ook naar voren dat het strand 3 km lang is en dat er twee reddingsposten zijn, ook
deze informatie is verwerkt in de spreadsheet. Alle informatie van Strandwacht Hoek van Holland dat
in de spreadsheet is verwerkt is afkomstig van hun website.
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Bijlage XLIII
Hoe wordt bepaald wat de gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het door u eerder
genoemde materieel is?
Texelse Reddingsbrigade (Texel)
Tijdens het telefoongesprek met de voorzitter blijkt dat deze reddingsbrigade de vragenlijst niet wil
invullen omdat het allemaal vragen zijn waar de gemeente over beslist. Hieruit blijkt dat de
gemeente bepaalt wat gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn is van het materieel waarmee de
Texelse Reddingsbrigade is uitgerust.

Reddingsbrigade Den Helder (Den Helder)
Vanuit eerdere ervaringen hebben we de afschrijving op 7 - 10 jaar gezet
Schoorlse Reddingsbrigade (Schoorl), Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen (Bergen aan Zee),
Egmondse Reddingsbrigade (Egmond aan Zee) en Castricumse Reddingsbrigade (Castricum)
In het document Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Bergen – Reddingsbrigaden (z.d.) staat
het volgende beschreven: “De Gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het
materieel dat door de Gemeente beschikbaar is gesteld en is opgenomen in de materieelnota”.
(p. 5).
In het document Jaarafspraken Gemeente Bergen – Reddingsbrigaden (z.d.) is dit verder uitgelicht en
staat het als volgt omschreven:
Het beheer en onderhoud van het materieel dat in de materieelnota is opgenomen wordt
verzorgd door de gemeente.
Het dagelijks onderhoud van al het materieel wordt door de Reddingsbrigaden zelf
verzorgd.
Het jaarlijks beheer en onderhoud wordt gecoördineerd door de Gemeente en verzorgd door
een door de Gemeente daarvoor aangewezen partij. Dit gebeurt in overleg en in
overeenstemming met de Reddingsbrigaden.
Voordat wordt overgegaan tot vervanging vindt een keuring door een onafhankelijke partij
plaats. Deze keuring vindt plaats in aanwezigheid van een door de Reddingsbrigaden
aangewezen ter zake kundig persoon van de betreffende brigade en door een door de
Gemeente daarvoor aangewezen partij.
De keuring in voornoemd punt vormt het uitgangspunt voor een beslissing tot vervanging.
Hierbij is het van belang dat de keuring tijdig plaatsvindt, zodat in het geval materieel
vervangen moet worden, dit voor het eerstvolgend toezichtseizoen gerealiseerd is. (p. 12).

Tijdens het interview met K. is hem de vraag gesteld zoals deze in de vragenlijst is opgenomen, zijn
antwoord: Ervaring uit het verleden.
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Kort samengevat heeft de gemeente veel invloed op het onderhoud van het materieel. De
levensduur zoals deze in de materieelnota is vermeld is gebaseerd op ervaring uit het verleden.
Voordat wordt overgegaan tot vervanging vindt een keuring door een onafhankelijke partij plaats.

Heemskerker Reddingsbrigade (Heemskerk)
Dat bepaald Reddingsbrigade Nederland (zij betalen dit ook direct uit inkomsten van de gemeente)

Noordwijkse Reddingsbrigade (Noordwijk)
Wordt bepaald door eigen technische mensen obv kennis en ervaring.
Afhankelijk van de risico’s, conditie en beschikbare financiële middelen wordt de levensduur
aangepast.

Katwijkse Reddingsbrigade (Katwijk aan Zee)
Volgens onze meerjareninvesteringsbegroting en de ervaring in het gebruik van het materiaal

Strandreddingsbrigade Westerschouwen (Westerschouwen)
In het telefoongesprek zei de voorzitter het volgende:
Zo hebben wij één waterscooter en die gaat vier jaar mee, we hebben drie auto’s en die gaan drie
jaar mee, dat wil niet zeggen dat ze daarna afgeschreven zijn maar voor ons zijn ze economisch
afgeschreven dus wij doen dan een vervangingstraject.

Reddingsbrigade Vrouwenpolder (Vrouwenpolder)
We gebruiken geen afschrijvingstermijn. We proberen zo lang mogelijk met spullen te doen, en
bepalen tijdens de ALV of BV wat we vervangen.

Stichting Strandexploitatie Veere (Gemeente Veere)
Aan de hand van de gegevens/informatie van de leverancier en uiteraard de eigen ervaringscijfers.

Strandwacht Gemeente Vlissingen (Vlissingen)
Ervaring coördinator strandbeheer in overleg met afd financiën

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KRNM) (Hoofdkantoor: IJmuiden)
Voertuigen afhankelijk van nieuw of gebruikt aangeschaft
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Bijlage XLIV
Wat is gemiddelde levensduur/afschrijvingstermijn van het door u eerder genoemde materieel per
voer- vaartuig etc.?
Reddingsbrigade Den Helder (Den Helder)
Toyota Landcruiser: 10 jaar
RIB: 7 jaar
Reddingsbrigade Petten (Petten)
levensduur is verschillend, zo ook afschrijving en reservering… vaak wordt een levensduur verkort
door omstandigheden
Schoorlse Reddingsbrigade (Schoorl), Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen (Bergen aan Zee) en
Egmondse Reddingsbrigade (Egmond aan Zee)
Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit de materieelnota die te vinden is in bijlage XVI.
Toyota Landcruiser 7 jaar
Quad Yamaha 7 jaar
Tractor afschrijvingstermijn 8 jaar, vervangingstermijn 16 jaar
Aanhangwagen 12 jaar
Waterscooter 7 jaar
RIB 8 jaar
Vlet 12 jaar
Buitenboordmotor verschillend maar gemiddeld rond de 5 jaar
(Strand)trailers ribs en waterscooter 7 tot 8 jaar
(Strand)trailers vlet ongeveer 12 jaar
Mobilofoons 8 jaar
portofoons 5 jaar
C2000 apparatuur 8 jaar
Pagers alarmontvangers en apparatuur 5 jaar
Overlevingspakken, reddingsvesten en wetsuits 5 jaar
AED 5 jaar
EHBO lesmaterieel 10 jaar
PC + scherm 4 jaar
Heemskerker Reddingsbrigade (Heemskerk)
Dat bepaald Reddingsbrigade Nederland (zij betalen dit ook direct uit inkomsten van de gemeente)
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Noordwijkse Reddingsbrigade (Noordwijk)
De volgende afschrijftermijnen zijn vastgelegd:
De voertuigen
De vaartuigen
Trailers
De buitenboordmotoren
Communicatie apparatuur
Overlevingspakken
Reddingsvesten
Containers
Computers

6 jaar
10 jaar
10 jaar
5 jaar
5 jaar
8 jaar
10 jaar
10 jaar
3 jaar

Indien de middelen na het verlopen van de afschrijftermijn nog in goede staat verkeren en de
verwachting is dat deze status een …. periode voortduurt, wordt de vervanging voor deze periode
uitgesteld.

Katwijkse Reddingsbrigade (Katwijk aan Zee)
Dat is per materiaal verschillend, maar gemiddeld 5-6 jaar

Strandreddingsbrigade Westerschouwen (Westerschouwen)
In het telefoongesprek zei de voorzitter het volgende:
Zo hebben wij één waterscooter en die gaat vier jaar mee, we hebben drie auto’s en die gaan drie
jaar mee, dat wil niet zeggen dat ze daarna afgeschreven zijn maar voor ons zijn ze economisch
afgeschreven dus wij doen dan een vervangingstraject.

Reddingsbrigade Vrouwenpolder (Vrouwenpolder)
-Bootje en trailer zijn al meer dan 15 jaar oud, motor is +- 8 jaar oud
-Pakken ongeveer 4 jaar oud (gebruiken wij niet vaak)

Stichting Strandexploitatie Veere (Gemeente Veere)
- vaartuigen – 5 jaar
- voertuigen – 7 jaar
- trailers/aanhangers – 10 jaar
- communicatieapparatuur – 5 jaar
- wetsuits en dergelijke – 3 jaar
Het aantal genoemde jaren betreft hier de afschrijvingstermijn. De economische levensduur ligt
gemiddeld 2 tot 3 jaar hoger.
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Strandwacht Gemeente Vlissingen (Vlissingen)
Voertuig 7 jaar
Vaartuigen 10 jaar met midlife revisie ( 5 jaar)

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KRNM) (Hoofdkantoor: IJmuiden)
- vaartuigen
- voertuigen
- trailers/aanhangers
- communicatieapparatuur
- wetsuits en dergelijke
- anders,...

Reddingwaterscooters 5 jaar
4WD auto’s 7 of 5 jaar, afhankelijk van nieuw of gebruikt aangeschaft
10 jaar
8 of 5 jaar afhankelijk van vast geplaatst of “hand held” apparatuur
3 jaar
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Bijlage XLV
Krijgt deze reddingsbrigade financiële steun van de gemeente en/of derden? Zo ja, in welke
vorm/financieringsmethode (bijdragen, subsidie, sponsorgelden enz.) en om welke bedragen gaat
dit?

Reddingsbrigade Den Helder (Den Helder)
De Reddingsbrigade krijgt een sportsubsidie van de Gemeente van ongeveer € 4500,- per jaar. Verder
krijgen de vrijwilligers vanuit de stichting een vrijwilligersvergoeding voor hun inzet in het voor en
naseizoen. Een lid tussen de 16 en 23 jaar krijgt € 2,50 per uur en een lid van 23 jaar en ouder € 4,50
per uur. Verder halen we via sponsorgelden ook geld op, echter zien we steeds vaker dat men liever
in middelen sponsort. Deze bedragen wisselen per jaar. Verder haalt de Reddingsbrigade geld binnen
middels evenementbewaking: € 75,- per dagdeel, € 25,- extra bij inzet van de strandambulance op
het strand + de onkostenvergoeding voor brandstof.
Reddingsbrigade Petten (Petten)
alleen gemeentelijke subsidie
Schoorlse Reddingsbrigade (Schoorl), Vrijwillige Reddingsbrigade Bergen (Bergen aan Zee) en
Egmondse Reddingsbrigade (Egmond aan Zee)
In het document Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Bergen – Reddingsbrigaden (z.d.) staat
het volgende beschreven:
De Gemeente beheert de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budgetten voor de
Reddingsbrigaden en zorgt voor tijdige beschikbaarstelling van de financiën.
De strandvergoeding bedraagt € 50 per dag. (p. 4).
Per actief lid ontvangen de Reddingsbrigaden jaarlijks € 25 van de Gemeente.
Het staat de Reddingsbrigaden vrij fondsen te werven. Indien de Reddingsbrigaden fondsen
werven en hieruit inkomsten genereren, wordt dit in hun financieel jaarverslag vermeld.
Wanneer de brigaden giften van donateurs ontvangen wordt dit in hun financieel jaarverslag
vermeld. (p.5).

In het document Jaarafspraken Gemeente Bergen – Reddingsbrigaden (z.d.) is het bovenstaande
verder uitgelicht. Omdat dit om veel tekst en tabellen gaat is besloten dit niet hieronder te plaatsen.
In de hoofstukken 11, 13 en 14 van dit document wordt het financiële aspect van die drie
reddingsbrigades uitgebreid behandeld.
Kort samengevat wordt er gewerkt met verschillende budgetten. Kleine uitgaven kunnen de
reddingsbrigades zelf doen en vervolgens declareren bij de gemeente. De reddingsbrigades worden
op de hoogte gehouden hoeveel budget ze nog over hebben. Kortom geeft de gemeente niet
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letterlijk geld aan de reddingsbrigades op bijvoorbeeld een jaarbasis. Grote uitgaven worden door de
gemeente Bergen zelf gedaan.
In het document staat onder andere dat de gemeente Bergen voor 2017 545.905 euro kwijt is aan de
drie reddingsbrigades.

Heemskerker Reddingsbrigade (Heemskerk)
Ja, wij ontvang zo’n 7.000 euro aan subsidie. Dit is alleen voor het winterseizoen. Voor het
zomerseizoen gaan deze bijdragen van de gemeente direct naar Reddingsbrigade Nederland.
Daarnaast zijn onze inkomsten de contributie en af en toe sponsorgelden.

Noordwijkse Reddingsbrigade (Noordwijk)
De NRB wordt financieel door de gemeente ondersteund voor enerzijds de exploitatie en anderzijds
aanschaf van reddingsmaterieel.
Voor de aanschaf en vervanging is een vast bedrag opgenomen in de Gemeente begroting. Het
materieel en de materialen, inclusief afschrijftermijnen, die hierin zijn opgenomen zijn vastgelegd en
worden verantwoord aan de Gemeente. De exploitatie is hier niet in opgenomen.
Voor de betreffende bedragen verwijzen wij u naar onze Gemeente.

Katwijkse Reddingsbrigade (Katwijk aan Zee)
Via de gemeente, via een dienstverleningsovereenkomst

Strandwacht Hoek van Holland (Hoek van Holland)
Door Strandwacht Hoek van Holland was niet gereageerd op mailberichten en om die reden is
telefonisch contact gezocht.
Via de telefoon verklaarde de heer de Lange over het financiële plaatje de volgende informatie:
“Achteraf wordt in rekening gebracht wat we gespendeerd hebben, de ene keer gaan we er
overheen en de andere keer blijven we eronder, het ligt er ook maar aan hoeveel inzetten je pleegt.”

Helvoetse Reddingsbrigade (Hellevoetsluis)
De Helvoetse Reddingsbrigade had niet gereageerd op de mailberichten en vervolgens is er
telefonisch contact gezocht met de voorzitter.
Tijdens dit telefoongesprek zei voorzitter Jan de Vries het volgende: “Wij krijgen namelijk gewoon
een jaarlijkse subsidie die we jaarlijks aan moeten vragen, niks vast, enzovoort.”
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Strandreddingsbrigade Westerschouwen (Westerschouwen)
Tijdens het telefoongesprek met de voorzitter omdat er niet op de mailberichten gereageerd is gaf
de voorzitter aan dat er wordt gewerkt met een DVO (dienstverleningsovereenkomst). Vermoedelijk
zullen hier ook financiële afspraken in staan.

Reddingsbrigade Vrouwenpolder (Vrouwenpolder)
Wij kregen subsidie van de gemeente via de stichting strandexploitatie Veere, dit is omgezet naar
een opzet waar wij trainingen verzorgen voor de strandwachten, hiervoor krijgen wij betaald. Het
bedrag is gebaseerd op de hoeveelheid trainingen die wij gemiddeld geven en de subsidie.

Stichting Strandexploitatie Veere (Gemeente Veere)
Dit gaat doormiddel van exploitatie inkomsten van het strand en een inbestedingssom van de
gemeente.

Strandwacht Gemeente Vlissingen (Vlissingen)
Financiering volledig t.l.v. gemeente Vlissingen.
Specificatie bedragen:
Uitzendkrachten: € 53.000
Energie € 4.310
Motorbrandstoffen € 4.250
Belastingen € 8.940
Waterverbruik € 1000
Onderhoud onroerende zaken € 14.000
Verzekeringpremies € 12.500
Telefonie € 3000
Overige diensten / goederen € 36.500
Kapitaal lasten afschrijvingen € 34.500
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