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Bezuinigingen budget reddingsbrigaden 
 
In afwijking van de taakstelling op het budget reddingsbrigaden van € 55.000 is 
overeenstemming bereikt tussen de gemeente en de brigaden over 
bezuinigingsmaatregelen voor de komende jaren.  
 
In afwijking van de taakstelling van € 55.000 worden de volgende bezuinigingen op het 
budget reddingsbrigaden voor de komende jaren voorgesteld: 
2016: € 34.500 
2017: € 44.100 
2018: € 53.100 
2019: € 48.100 
2020: € 27.100   
 
Bezuinigingsmaatregelen 
In onderstaande tabel is per bezuinigingsmaatregel voor de komende jaren het te bezuinigen 
bedrag aangegeven. Voorgesteld wordt om het restant van de taakstelling te dekken uit het 
begrotingsaldo. 
 
FCL 61401100 Omschrijving bezuiniging Voorgestelde bezuinigingen
Nr ECL 2016 2017 2018 2019 2020

1 34340 Opslag strandposten op het terrein van TAQA PM PM PM PM PM
2 30000 Jaarlijkse blijk van waardering vrijwilligers afschaffen 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
3 30000 Bewakingsperiode verkorten 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
4 34375 AED herhalingstraining 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
5 61000 Onbewaakt strand Egmond Binnen 4.000 4.000 4.000
6 61000 Uitbreiding winterpost SRB 2.600 2.600 2.600 2.600
7 34095 Inzet van brigaden bij evenementen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
8 62300 Verzekeringen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
9 20 Stelpost Reddingsbrigade 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

10 34313 Actualisatie materieelnota 2.000 9.000 14.000 9.000 -12.000
Totaal bezuinigingen 34.500 44.100 53.100 48.100 27.100
Taakstelling 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Verschil bezuiniging - taakstelling -20.500 -10.900 -1.900 -6.900 -27.900  
 
Nadere uitleg bij tabel 
Ad. 1. Opslag strandposten op het terrein van TAQA 
Over mogelijke opslag op het terrein van TAQA is nog geen overeenkomst gesloten.  In 
mei/juni wordt hierover duidelijkheid verwacht. Om deze reden wordt de bezuiniging als PM 
opgenomen. 
 
Ad. 2. Jaarlijkse blijk van waardering 
De dagvergoeding voor de vrijwilligers op het strand blijft behouden, de jaarlijkse blijk van 
waardering komt te vervallen.  



 

 
Ad. 3. Bewakingsperiode verkorten  
Momenteel zijn de posten van 1 juni tot en met 15 september dagelijks bemenst. Het 
voorstel is om één week aan de voorkant van de bewakingsperiode af te halen en één week 
aan de achterkant.  
 
Ad. 4. Alle drie de brigaden doen zelf de AED training 
Doordat de brigaden zelf intern de training geven, wordt er bespaard. 
 
Ad. 5. Onbewaakt strand Egmond binnen 
De extra boot om vanuit Egmond aan Zee Egmond binnen te bewaken, vervalt. Hiermee 
vervalt ook de actieve bewaking van Egmond binnen.  
 
Ad. 6. Uitbreiding winterpost SRB 
Een geplande uitbreiding van de winterstalling gaat niet door, waardoor een besparing 
ontstaat.  
 
Ad. 7. Inzet van brigaden bij evenementen 
De brigaden berekenen kosten voor hun inzet bij evenementen. 
 
Ad. 8. Verzekeringen via de gemeente 
Het voor verzekeringen begrootte bedrag kan gezien de werkelijke uitgaven worden verlaagd 
met € 1.000. 
 
Ad. 9. Stelpost 
Bij het opstellen van de dienstverleningsovereenkomst in 2013 is er een voorlopige stelpost 
van € 15.000 ingesteld. Er wordt voorgesteld de stelpost vanaf 2016 te laten vervallen en 
deze te gebruiken als dekking om het restant van de taakstelling te realiseren.  
 
Ad. 10. Actualisatie materieelnota 
De materieelnota is geactualiseerd. Dit is een actualisatie van de duurzame goederen die 
door de gemeente voor de reddingsbrigade worden aangeschaft.  
 
 
Dienstverleningsovereenkomst 
De dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de gemeente en de reddingsbrigaden loopt 
af op 1 april 2016. Voor het opstellen van een geactualiseerde versie is duidelijkheid nodig 
over de bezuinigingen die worden doorgevoerd op dit budget omdat bijvoorbeeld de 
bewakingsperiode, de materialen en de overige financiën op dit budget terug komen in de 
DVO. Om te zorgen dat er een geactualiseerde, met de reddingsbrigaden afgestemde en 
getekende DVO ligt rond het zomerseizoen 2016, wordt u gevraagd het college 
te mandateren de geupdate DVO goed te keuren zonder dat deze naar de raad hoeft. 
 
Jaarrond strandposten 
De gemeente en de reddingsbrigaden verschillen van mening over de extra kosten of juist 
besparingen die het oplevert wanneer de posten jaarrond blijven staan. Er wordt daarom een 
pilot voorgesteld met de reddingsbrigadepost van Hargen. De intentie is om deze post na 
aankomend seizoen gedurende twee jaar op het strand te laten staan. Na die twee jaar 
kunnen er conclusies worden getrokken over de kosten en de haalbaarheid van het jaarrond 
laten staan van de posten. Hierbij moet opgemerkt dat dit onder voorbehoud van het akkoord 
van de Provincie, Rijkswaterstaat en het HHNK is. 
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