Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Bergen – Reddingsbrigaden
1 april 2013 tot en met april 2016
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Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Bergen – Reddingsbrigaden
Het doel van het opstellen van deze overeenkomst tussen de Gemeente en de
Reddingsbrigaden is de veiligheid op de stranden te waarborgen, kwaliteit van de
strandbewaking 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 april 2013 tot en met
april 2016’.
De ondertekenden:
De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Bergen, ingeschreven
handelsregister met nummer 37159392 (hierna: “de Gemeente”)

in

het

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:
a. de Gemeente het risico voor de strandbezoekers wil minimaliseren door middel van
bewaakte stranden;
b. de Gemeente veel waarde hecht aan het behouden van het internationale keurmerk
Blauwe Vlag;
c. de Gemeente voor de bewaking van haar stranden gebruik maakt van de
dienstverlening van de drie Reddingsbrigaden in haar gemeente;
d. de hoofdtaak van de drie Reddingsbrigaden de strandbewaking is, wat het
voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood inhoudt;
e. de brigaden naast de bewakingstaak het hele jaar door (24/7) inzetbaar zijn als
ondersteuning van hulpdiensten.
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.
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2. Vaststelling en evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst en
jaarafspraken
a. De dienstverleningsovereenkomst en de jaarafspraken wordt door het college
vastgesteld, na instemming van de raad.
b. De jaarafspraken geven invulling aan de dienstverleningsovereenkomst en worden
jaarlijks geëvalueerd.
3. Dienstverlening door de Reddingsbrigaden
De Reddingsbrigaden leveren de volgende diensten:
1. (strand)bewaking
2. watergerelateerde incidentbestrijding
3. (watersnood)rampbestrijding in het kader van nationale veiligheid
4. kusthulpverlening
5. aanvullende taken

4. Blauwe Vlag
De Reddingsbrigaden leveren hun diensten aan de hand van de criteria en richtlijnen die
door de Blauwe Vlag zijn opgesteld 1.

5. Aantal kilometer bewaakt strand
De Reddingsbrigaden bewaken gezamenlijk ongeveer 16,7 kilometer strand:
a. VRB: bewakingsgebied van ongeveer 4 kilometer strand (strandpaal 31,0 tot en met
35,0) waar preventief wordt opgetreden.
b. ERB: bewakingsgebied van ongeveer 7 kilometer strand(strandpaal 36,0 tot en met
43,0) waar preventief wordt opgetreden.
c. SRB: bewakingsgebied van ongeveer 5,7 kilometer (strandpaal 26,0 tot en met 31,0)
waar preventief wordt opgetreden.
6. Aantal reddingsposten op het strand
Voor de Reddingsbrigaden houdt de Gemeente de volgende reddingsposten in stand:
a. VRB: één post bij Bergen aan Zee.
b. ERB: één post bij Egmond aan Zee, van waaruit ook de bewaking van Egmond
Binnen plaatsvindt.
c. SRB: drie posten: Camperduin, Schoorl, Hargen aan Zee.

7. Bedieningsperiode reddingsposten
De reddingsposten zijn in elk geval bemenst van 1 juni tot en met 15 september. De
Reddingsbrigaden kunnen de posten op eigen overweging ook buiten deze periode
bemensen.
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Zie criteria en richtlijnen Blauwe Vlag in de bijlage.
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8. Bewakingstijden openbare stranden
De reddingsposten zijn van 1 juni tot en met 15 september dagelijks bemenst en
operationeel van 10 uur ’s ochtends tot 18 uur.

9. Bemensing van de posten
a. VRB: minimaal vier lifeguards.
b. 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.
c. ERB: een minimale bezetting van twee lifeguards, zolang er voldoende achtervang is
van de alarmploeg.
10. Financiën
De Gemeente beheert de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budgetten voor
de Reddingsbrigaden en zorgt voor tijdige beschikbaarstelling van de financiën.

11. Strandvergoeding
a. De strandvergoeding is een vrijwilligersvergoeding voor de bewaking van de stranden
op doordeweekse dagen, die voldoet aan de eisen van de belastingdienst..
b. 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.
c. De ingediende factuur is door de rechtsgeldig vertegenwoordiger van de betreffende
reddingsbrigade goedgekeurd en ondertekend.

12. Jaarlijkse blijk van waardering
Per actief lid ontvangen de Reddingsbrigaden jaarlijks € 25 van de Gemeente.

13. 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.

14. Aanspreekpunt Gemeente en Reddingsbrigaden
a. Contactpersonen voor beide partijen zijn terug te vinden in de lijst die als bijlage
bij de jaarafspraken is gevoegd.
b. Bij wijziging van contactpersonen wordt dit minimaal vier weken van tevoren aan
de andere partij kenbaar gemaakt.
c. Indien sprake is van vervanging bij ziekte wordt dit binnen een week aan de
andere partij kenbaar gemaakt.
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15. Ondersteuning Reddingsbrigaden door Gemeente, specifieke afspraken
a. Vergunningen: de Gemeente zegt toe zich te zullen inspannen de vergunningen
tijdig te verstrekken (minimaal een maand voordat deze in gaat).
b. Informatie met betrekking tot de waterkwaliteit: deze wordt door de Gemeente op
de daarvoor beschikbare borden aan het publiek kenbaar gemaakt.

16. Materiaal per brigade
a. De Gemeente voorziet de Reddingsbrigaden van veilig materiaal in goede technische
staat zodat zij in staat zijn de dienstverlening voor de Gemeente naar behoren uit te
voeren.
b. De Reddingsbrigaden zijn verantwoordelijk voor het door hun leden op een gepaste
manier omgaan met het materieel.
17. Onderhoud en beheer materiaal
De Gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het materiaal dat
door de Gemeente beschikbaar is gesteld.

18. Handhaving
De Gemeente draagt zorg voor handhaving op het strand. 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.

19. Verzekeringen
a. De Gemeente betaalt de verzekeringen van de Reddingsbrigaden waar deze
betrekking hebben op de dienstverlening zoals opgenomen in artikel 3.
b. In voorkomende gevallen kunnen de Reddingsbrigaden een beroep doen op
ondersteuning van de Juridische afdeling van de Gemeente.
20. Onderhoud en beheer accommodaties
De Gemeente stelt ruimten voor de Reddingsbrigaden beschikbaar en verzorgt het
beheer en onderhoud hiervan, overeenkomstig de jaarafspraken.
21. Jaarverslag Reddingsbrigaden
De brigaden overleggen jaarlijks uiterlijk eind april een operationeel en een financieel
jaarverslag van het voorgaande jaar aan de Gemeente.

22. Voortgangsoverleggen
Jaarlijks vinden overleggen plaats tussen de Reddingsbrigaden en de Gemeente en
eventuele andere partijen over de volgende onderwerpen:
a. handhaving
b. operationele zaken
c. financiën
d. beleidsmatig
e. evaluatie
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23. Looptijd van de overeenkomst
a. De looptijd van deze overeenkomst is drie jaar.
b. De overeenkomst geldt per 1 april 2013, lopend tot 1 mei 2016.
c. 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
- Criteria en richtlijnen Blauwe Vlag
- Jaarafspraken Gemeente Bergen – Reddingsbrigaden, april 2013 tot en met april
2016

Voor akkoord:
Namens het college van Gemeente Bergen
Burgemeester drs. H.Hafkamp

VRB
Voorzitter R. Wolthuis

ERB
Voorzitter W. Visser

SRB
Voorzitter J. Delis
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