MEMO van college aan de raad
datum
aan
van
onderwerp
Portefeuillehouder
Inlichtingen bij

:
:
:
:
:
:

12 maart 2013
Gemeenteraad
College
Beantwoording vragen reddingsbrigades
Hetty Hafkamp
Martijn Schroor

Aanleiding
Deze memo geeft antwoord op een aantal vragen dat gesteld is tijdens de behandeling in de
ARC van 28 februari 2013 over het onderwerp dienstverleningsovereenkomst gemeente
Bergen met de reddingsbrigades.
Vraag 1
Is het mogelijk dat de reddingsbrigades bij zonnige dagen in de maand mei (bijvoorbeeld tijdens de meivakantie) de stranden bewaken?
De reddingsbrigades hebben aangegeven dat zij in voorgaande jaren bij mooie en drukke
dagen in de maand mei zorgden voor bezetting. Zij hebben aangegeven dit in de toekomst te
blijven doen.
Vraag 2
Welke verzekeringen zijn afgesloten ten behoeve van de reddingsbrigades? Deze dienen als limitatieve opsomming in de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgenomen te worden.
De onderstaande verzekeringen zijn afgesloten ten behoeve van de reddingsbrigades. Deze
worden, als limitatieve opsomming, opgenomen in det DVO.
Aansprakelijkheid
Autoverzekering
Bestuurdersaansprakelijkheid
Brandverzekering
Inboedel
Rechtsbijstand
Ongevallenverzekering
Opstalverzekering
Reddingsmiddelen
Werkmaterieel

Vraag 3
Hoe zit het precies met het bedrag van de bezuiniging en het extra gevraagde budget?
Wat zijn de gevolgen van het niet halen van de bezuiniging van € 25.000,-?
- Binnen het extra gevraagde budget voor de komende vier jaar, is in het budget van 2015
en 2016, rekening gehouden met het niet voldoen aan de taakstelling van € 25.000,-.
Deze komt derhalve niet extra bovenop het gevraagde budget.

-

Ons college heeft op 19 februari 2013 een memo vastgesteld met de stand van zaken
van de ombuigingen, hierin staat gemeld dat de € 25.000,- als stelpost is opgenomen in
de begroting. En dat uw raad bij het vaststellen van het besluit over de reddingsbrigades
(raad maart 2013) wordt voorgesteld deze ombuiging te laten vervallen.

Vraag 4
Past een vrijwilligersbijdrage van € 50,00 in het geldende belastingregime voor vrijwilligers?
Wij betalen middelen aan de reddingbrigades voor diverse zaken waaronder de bijdrage voor
vrijwilligers. De reddingbrigade is verantwoordelijk de vrijwilligersbijdrage op een juiste wijze
betaalbaar te stellen aan hun leden. De wijze waarop heeft de reddingbrigade afgestemd
met de belastingdienst. In de bijlage treft u het gehele antwoord van de belastingdienst.
Hieronder treft u de conclusie aan :
“Mijn conclusie is dat hier meer sprake is van een kostenvergoeding dan een loonelement op basis
van hetgeen is aangeleverd. Uit de aanwezigheidsadministratie heb ik opgemaakt dat het gaat om
een periode van +/- 3 maanden waarin de werkzaamheden plaatsvinden. Uitgaande van de maximale
vergoeding van € 150,- per maand, de eenmalige betaling van € 250,- die betrekking heeft op 3
maanden en de extra inzet als basis, stel ik vast dat het hier gaat om vrijwilligers waarop de vrijwilligersregeling op een juiste wijze is toegepast.”

Vraag 5
Kan het begrotingssaldo per 28 februari 2013 bij dit raadsvoorstel gevoegd worden?
Hieronder treft u de stand per 28 februari 2013 aan. Uw raad ontvangt vanaf de volgende
nieuwsbrief maandelijks het dan geldende begrotingssaldo.

Totaal gedrukte begroting 2013
Voorstellen vanaf begrotingsbehandeling
met effect op saldo
Aangenomen voorstellen met effect op saldo
Investeringen Fimarap
2012
Amendement A en A1
Inhuur sportbureau de
Beeck
Jaarlijkse retributie Taqa
Verkoop van oude terreinwagens RB
Verhuur voormalig
brandweerkazerne Egmond a/d Hoef
Vervallen repressieve
inzet en vervanging 2e
tankautospuit Bergen
actiefnr. 2120
Stand saldo na alle
aangenomen voorstellen t/m 28-02*

2013
3 V

2014
331 V

2015
531 V

2016
611 V

179 V

9 V

9 V

9 V

102 N
33 N

30 V
11 N

30 V
11 N

30 V
11 N

1 V
9 V

1 V
0

1 V
0

1 V
0

1 V

0

0

0

0

0

0

6 V

360 V

560 V

58 V

646 V

*Wellicht ten overvloede wordt gemeld dat dit het saldo is van 28 februari 2013. Dit saldo
houdt bijvoorbeeld geen rekening met de mogelijke bezuiniging van 4 miljard euro op Rijksniveau in verband met de slechte economische situatie.
Vraag 6
Is het mogelijk om een overzicht te verstrekken aan de raad van een complete kostenen batenanalyse van het strand ?
Ons college stelt voor deze vraag mee te nemen in de evaluatie van de strandnota, deze
wordt in mei 2013 met uw raad besproken.

Bijlagen:
-

Antwoord belastingdienst inzake vrijwilligersvergoeding.

