
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 
 

 
Onderwerp 
 
Vervanging/aanschaf strandambulance Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade 
 
Besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 december 2016 
 
 

b e s l u i t: 

 
 

1. Een budget van € 65.000 ten behoeve van de aanschaf van een strandambulance voertuig 
voor de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade beschikbaar te stellen; 

2. Dit bedrag te dekken uit de flexibele algemene reserve bij wijziging van de begroting 2017 
via verwerking in het begrotingsresultaat. 

 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 15 februari 2017 
 

 
  , voorzitter 
 
 
 

    , griffier 
Besluit raad: aangenomen 
Stemmen voor: 16 (unaniem) 
Stemmen tegen: 
Afwezig: 3 (VVD, LB, CDA) 

Raadsvergadering d.d. : 16 februari 2017 
Commissievergadering d.d. : 9 februari 2017 
Commissie : Commissie Bestuur en Middelen 
Portefeuillehouder : Burgemeester B.B. Schneiders en wethouder N.A.L. Heijink 
Programmaonderdeel : 09. Openbare orde en veiligheid 
Registratienummer : 2016045317 
Productiedatum : 28 december 2016 
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Voorgesteld besluit 

 
Voorgesteld wordt om de Reddingsbrigade € 65.000,- ter beschikking te stellen zodat tot aanschaf 
van een strandambulance voertuig kunnen overgaan. 
 
Aanleiding en beoogd effect 

 
De Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade heeft aangegeven niet over voldoende financiële middelen    
te beschikken voor de noodzakelijke vervanging van het strandambulance voertuig. De aankoopprocedure 
dient binnenkort plaats te vinden om tijdige levering voor het nieuwe strandseizoen 2017 mogelijk te 
maken, waarna het voertuig nog aangepast/verbouwd moet worden tot een daadwerkelijke 
strandambulance zodat deze operationeel is en ingezet kan worden. 
 
Door onachtzaamheid zijn deze middelen niet in de begroting 2017 opgenomen.      
De raad dient voor de aanschaf van het voertuig daarom nog separaat een besluit te nemen om de aankoop 
door de VBR mogelijk te maken.  
 
Politieke keuzeruimte 
 
In de raadsvergadering van 5 november 2015 heeft de VVD een motie ingediend waarbij het college wordt 
verzocht een voorstel te doen waarmee de vervanging van de strandambulance gerealiseerd kan worden. 
Deze motie onder nummer 2015155465 is unaniem aangenomen. 
 
Gedachtegang 
 
De aanschaf van een nieuwe strandambulance is noodzakelijk in en voor de uitoefening van de veiligheids- 
en gezondheidstaken die de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade uitvoert aan en op het strand van 
Bloemendaal aan Zee en omgeving. 
 
Overwegingen van het college 
 
De veiligheid, ook op en aan het strand en tot één kilometer in zee is een kerntaak van de (lokale) overheid. 
Op grond van het convenant tussen de gemeente en de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade (VBR) 
heeft de gemeente een verantwoordelijkheid hiervoor financiële middelen ter beschikking te stellen. 
 
De vervanging en aanschaf van een nieuw ambulancevoertuig waarborgt de inzet van dit voertuig voor 
gebruik in en aan het strand. De strandambulance van de VBR doet hierbij in voorkomende gevallen dienst 
als vervangend vervoer van een ambulance om slachtoffers van het strand te vervoeren naar de opgeroepen 
of klaarstaande ambulance van de Regionale Ambulance Voorziening. 
 
De momenteel in gebruik zijnde strandambulance is aan vervanging toe. Indien er nog twee jaar 
doorgereden zou (moeten) worden dan dienen er hoogst waarschijnlijk zeer hoge reparatiekosten gemaakt 
te worden en zal het voertuig voor langere tijd niet bruikbaar zijn. In de huidige staat levert het voertuig 
nog een bedrag op van circa € 15.000,- zodat vervanging de beste optie is. 
 
Middelen 
 
In de begroting 2017 is met de lasten t.b.v. de strandambulance geen rekening gehouden. De raad dient te 
besluiten over de benodigde middelen. De raad wordt voorgesteld een incidenteel budget van € 65.000 ten 
behoeve van de aanschaf van een strandambulance ten laste van de flexibele algemene reserve beschikbaar 
te stellen. De flexibele algemene reserve is hiervoor toereikend. De beschikbaarstelling van het budget leidt  
tot wijziging van de begroting 2017 via verwerking in het begrotingsresultaat. De raad dient overeenkomstig 
tot wijziging van de begroting 2017 te besluiten. 
Over de voortgang van het begrotingsresultaat wordt de raad bij de Voorjaarsnota 2017 geïnformeerd. 
 
Participatie 
 
De gesprekken met de Reddingsbrigade over de aanschaf van de nieuwe strandambulance hebben al 
plaatsgevonden. 
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Communicatie 

 
De Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade is al na het collegebesluit (2016036608) van 26 september 
2016 op de hoogte gesteld dat zij tot aanschaf van een strandambulance voertuig kunnen overgaan. 
 
Samenwerking (Heemstede) 

 
n.v.t. 
 
Vervolgproces/evaluatie 

 
De Reddingsbrigade zo snel mogelijk het bedrag ter beschikking stellen zodat zij tot aanschaf kunnen 
overgaan. 
 
Bijlagen 

 
Overzicht berekening benodigd bedrag voor de aanschaf van een strandambulance. (2016044878). 
 
Achterliggende documenten 

 
In de raadsvergadering van 5 november 2015 heeft de VVD een motie ingediend waarbij het 
college wordt verzocht een voorstel te doen waarmee de vervanging van de strandambulance 
gerealiseerd kan worden. Deze motie onder nummer 2015155465 is unaniem aangenomen. 
 
In het collegebesluit van 26 september 2016 (2016036608) heeft het college besloten dat 
vooruitlopend op het besluit van de Raad tot aanschaf van een strandambulance ad. € 65.000 ten 
behoeve van de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade, de VBR mede te delen dat zij tot 
aanschaf hiervan kan overgaan. 
 
 
 
  
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 
 
 
 , burgemeester. 
 
 
 
      , gemeentesecretaris. 
 
 
 
Advies Commissie 
De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekpunt voor de raadsvergadering 
van 15 februari 2017 geagendeerd kan worden. 
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