
 

Agendapunt : 12. 
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 14 april 2016 
Naam opsteller : Linda de Groot 
Informatie op te vragen bij : Linda (de) Groot 
Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 
Zaaknummer : BB15.00824 
Registratienummer : RAAD160005 
Raadsvoorstel
Onderwerp: bezuinigingen op budget reddingsbrigaden 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: - af te wijken van de taakstelling van € 55.000 en akkoord te gaan met de 

volgende bezuinigingen op het budget reddingsbrigaden voor de komende 
jaren: 
2016: € 34.500 
2017: € 44.100 
2018: € 53.100 
2019: € 48.100 
2020: € 27.100   
- akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging 
- het college te mandateren om de DVO vast te stellen. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Dit voorstel is een reactie op de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen door de drie 
reddingsbrigaden en tegelijk een advies over de te nemen bezuinigingsmaatregelen op het 
budget reddingsbrigaden. Ook wordt door het college om mandaat gevraagd voor het 
vaststellen van de dienstverleningsovereenkomst.  
 
Voorgeschiedenis 
Tijdens de begrotingsbehandeling van 2015 heeft u het taakstellende bezuinigingsvoorstel 
van € 50.000 op de reddingsbrigaden bekrachtigd. Begin 2015 is door het college besloten 
een extra rhino voertuig aan te schaffen voor de nieuwe reddingspost op Camperduin. Door 
deze extra aanschaf is het bezuinigingsbedrag omhoog gegaan naar € 55.000.   
 
Op 19 oktober 2015 zijn voorgestelde bezuinigingsmaatregelen vanuit de reddingsbrigaden 
ontvangen, deze zijn terug te vinden in de bijlage. 
 
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 in dit advies voorgesteld het college 
te mandateren de geupdate DVO goed te keuren zonder dat deze naar de raad hoeft.  
 
Uitgaven reddingsbrigaden Bergen en Schagen 
Omdat de gemeenten Bergen en Schagen vergelijkbaar zijn waar het de reddingsbrigaden 
betreft, heeft ons college opdracht gegeven om een vergelijking te maken in de bedragen die 
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de twee gemeenten aan haar brigaden uitgeven. De conclusie is dat er geen grote 
verschillen tussen de gemeenten zijn en dat de kosten vergelijkbaar zijn: 
Gemeente Bergen neemt diensten af bij haar reddingsbrigaden, terwijl gemeente Schagen 
een subsidierelatie met haar (drie) brigaden heeft. Jaarlijks ontvangen de reddingsbrigaden 
van Schagen gezamenlijk een bedrag van ongeveer € 320.000 (inclusief BTW) aan subsidie. 
Hiervan betalen zij alle jaarlijkse lasten. Daarnaast wordt per reddingspost een jaarlijkse 
reservering van € 20.000 gemaakt, voor aanschaf van materieel. Gemeente Schagen koopt 
zelf de reddingsposten. Gemiddeld wordt er door gemeente Bergen jaarlijks € 550.000 
uitgegeven aan de reddingsbrigaden. Dit is inclusief overhead vanuit de gemeente van 
gemiddeld € 110.000. De overhead vanuit gemeente Schagen wordt op een andere manier 
doorgerekend. Om een juiste vergelijking te maken, wordt de overhead buiten beschouwing 
gelaten en zijn de jaarlijkse lasten voor gemeente Bergen € 440.000 exclusief BTW voor de 
reddingbrigaden. Dit zijn zowel de exploitatiekosten als investeringkosten (materieel wagen, 
boot, strandposten).  
 
In de tabel op de volgende bladzijde wordt het budget van de reddingsbrigaden uiteen gezet. 
Gemiddeld wordt er door gemeente Bergen jaarlijks € 550.000 uitgegeven aan de 
reddingsbrigaden.  
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ECL Omschrijving kostensoort 2016 2017 2018 2019 Omschrijving
00020 Overige niet in te delen 

lasten
-39.802 -39.659 -39.515 -39.372 Nog in te vullen taakstelling bezuiniging Dit bedrag bestaat uit de taakstelling 

van € 55.000,- min de stelpost van € 15.000,-. Restant taakstelling is €40.000,-

30000 Personeel van derden 
algemeen

61.000 61.000 61.000 61.000 Vergoeding voor strandwachten.

31000 Aardgas/electriciteit 12.500 12.500 12.500 12.500 Betreft energie kosten winterstalling en strandposten. (Inclusief gasflessen). 
Winterverwarming strandposten stopt als er bij Taqa geplaatst wordt in 
2016/17. 

31010 Brandstof materieel, 
machines en w erktuigen

14.800 14.800 14.800 14.800 Betreft brandstof voor de rij- en vaartuigen.

34100 Betaalde belastingen 2.100 2.100 2.100 2.100 Betreft waterschap en onroerendgoedbelastingen winterstallingen.
34300 Bureau, schrijf- en 

tekenbehoeften
2.100 2.100 2.100 2.100 Betreft tegemoetkoming in kosten kantoorbenodigdheden.

Bedrag is genormeerd op € 700 per brigade.
34304 Boeken en abonnementen 3.000 3.000 3.000 3.000 Voor kleine abonnementen. Op gemeentelijke deel staat budget voor de 

contributie van de brigades aan de Koninklijke Nederlandse Bond tot het 
Redden van Drenkelingen

34310 Aanschaf kleine 
gereedschappen

16.000 16.000 16.000 16.000 Is bedoeld voor aanschaf/vervanging van klein materieel en klein onderhoud. Al 
het grotere onderhoud gebouw loopt via gemeente op ecl 34340 en grotere 
onderhoud materieel (boten, auto's) loopt via gemeente op ecl 34330

34311 Dienst- en w erkkleding 2.500 2.500 2.500 2.500 Aanschaf shirts en shorts strandwachten.
34313 Onderdelen 

benodigdheden duurzame 
goederen

14.700 16.500 36.350 13.050 Hier worden de periodieke vervanging van de buitenboordmotoren, 
materieelcontainers, fietsen, aanhangers, wegtrailers, portofoons, 
mobilofoons, pagers, redvesten en AED's begroot. Dit wordt gebaseerd op en 
opgenomen in het nieuwe materieelplan. 

34321 Waterverbruik 2.000 2.000 2.000 2.000 Betreft rekeningen PWN kosten waterverbruik brigades.
34328 Voedingsmid.en drank 

(koff ie, thee, snoep etc.)
2.730 2.730 2.730 2.730 Betreft jaarlijkse vergoeding voor koffie, thee en schoonmaakspullen.

34330 Onderhoud en 
reparatiekosten

30.400 30.400 30.400 30.400 Gebaseerd op onderhoudsplan materieel (rij- en vaartuigen en gebouwen) en 
stelpost onvoorzien onderhoud. 

34340 Huur en lease gebouw en 
en opstallen

58.000 58.000 58.000 58.000 Betreft de kosten onderhoud en winteropslag van de strandposten en opbouw 
en verwijdering op strand. De kosten van de opslag strandposten zijn hoger 
omdat zij niet meer op gemeentelijk terrein opgeslagen kunnen worden.

34342 Verzekeringen 300 300 300 300 Kleine verzekeringen
34349 Herstelkosten schade 

aan gemeente-
i d

919 919 919 919 Is verplichte ecl. en centrale verdeling met betrekkening tot, niet te verhalen 
schade in verband met eigen risico.

34375 Opleidingen (gericht op 
afdeling/functie)

37.000 37.000 37.000 37.000 Kosten voor zwembadhuur, busvervoer en opleidingen via bond

34377 Telefoon- en faxkosten 8.500 8.500 8.500 8.500 Per brigade telefoonkosten en kosten VHF/UHF radiotelefonen, apart voor 
gemeente zijn de kosten RAM Mobile veiligheidsregio.

60010 Bijdragen/toevoegingen 
voorzieningen

26.564 26.494 26.494 26.494 Toevoeging aan egalisatievoorziening groot onderhoud 

61000 Kapitaallasten 140.848 157.102 149.404 160.404 Kapitaalslasten onroerende en roerende activa
62300 Doorbelasting IP 

verzekeringen
17.049 17.049 17.131 17.049 Doorbelasting verzekeringen via verdeelsleutel aan reddingsbrigaden. Hierdoor 

zijn de reddingsbrigaden ook verzekerd voor. 
62351 Doorbelasting 

 
36.807 37.260 37.645 38.052 Overhead Buitendienst (uren,huisvesting etc)

62353 Doorbelasting Kpl 
Ontw ikkeling

35.120 35.667 36.120 36.673 Overhead beleid Ontwikkeling (uren,huisvesting etc)

62354 Doorbelasting Kpl Beheer 36.461 37.013 37.454 38.009 Overhead beheer (uren,huisvesting etc)
totaal 522.000 541.000 555.000 544.000  

 
Bezuinigingsvoorstellen van de brigaden, overgenomen door de gemeente 
Door de drie reddingsbrigaden is overeenstemming bereikt over 15 bezuinigingsmaatregelen 
die zij de gemeente hebben voorgesteld, deze zijn terug te vinden in de bijlage.  
 
In onderstaande tabel zijn acht bezuinigingsmaatregelen opgenomen die door de 
reddingsbrigaden zijn voorgesteld en die door de gemeente zijn overgenomen.  
Om te zorgen voor een totaaloverzicht van de bezuinigingen is hierin ook de stelpost en de 
actualisatie van de materieelnota meegenomen. De bezuinigingen zijn per onderwerp verder 
doorgerekend voor de komende jaren: 
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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 van de tabel: 
 

1. Opslag strandposten op terrein van Taqa 
Momenteel worden de posten opgeslagen. De kosten hiervan bedragen € 15.000. Opslag bij 
Taqa is kosteloos. (Er is geen gemeenteterrein beschikbaar voor de stalling van de posten).  
 
Opslag op het Taqaterrein is waarschijnlijk mogelijk na de zomer van 2016, hierover kan in 
mei/juni 2016 meer duidelijkheid worden gegeven. Wanneer de posten op het Taqaterrein 
worden opgeslagen, wordt hiervoor een overeenkomst opgesteld met Taqa.  

- mogelijke risico’s bij opslag op het Taqa-terrein: 
• tussentijds zijn de posten niet vrij toegankelijk. Dit levert risico’s op: wanneer er door 

storm of andere weersomstandigheden schade ontstaat kan dit niet direct worden 
hersteld.  

• het frame dat wordt gebruikt om de post van Egmond te stallen moet worden 
verplaatst naar het Taqaterrein. Kosten hiervan: € 6.500.  

• per jaar wordt bekeken of opslag mogelijk is, i.v.m. uit te voeren werkzaamheden 
door Taqa. Wanneer opslag daar niet mogelijk is, vervalt de bezuiniging van  
€ 15.000 en zijn er incidenteel extra kosten voor het verplaatsen van het onderstel 
ad. € 6.500. Om deze reden wordt de bezuiniging als PM opgenomen. 
 

Wanneer in de komende jaren gemeentelijk terrein beschikbaar komt, wordt gekeken naar 
mogelijkheden om de posten daar te stallen. 

 
2. Jaarlijkse blijk van waardering vrijwilligers afschaffen 

Tijdens de eerdere gesprekken over de bezuinigingen hebben de brigaden aangegeven dat 
wanneer er keuzes gemaakt moeten worden, zij deze waardering eventueel willen laten 
vervallen. Hierdoor wordt dan niet getornd aan de dagvergoeding die vrijwilligers krijgen. 
Wanneer deze vervalt wordt namelijk voorzien dat het heel lastig wordt om nog vrijwilligers te 
vinden om de posten te bemensen.  

 
3. Bewakingsperiode verkorten met twee weken 

In overleg met de portefeuillehouder is besloten om één week aan de voorkant van de 
bewakingsperiode af te halen en één week aan de achterkant. Dit zorgt voor een bezuiniging 
van € 7.000. (Momenteel zijn de reddingsposten van 1 juni tot en met 15 september dagelijks 
bemenst en operationeel van 10 uur ’s ochtends tot 18 uur).  
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4. Alle drie de brigaden doen zelf de interne AED-training 

Doordat de brigaden deze training zelf intern geven, wordt er bespaard. 
 

5. Onbewaakt strand Egmond Binnen 
De ERB had de beschikking over een extra boot zodat vanaf Egmond aan zee ook Egmond 
Binnen bewaakt werd. Deze boot komt te vervallen en hiermee ook de bewaking van 
Egmond Binnen. Er worden borden ‘onbewaakt strand’ geplaatst.  
 

6. Uitbreiding winterpost SRB 
€ 65.000 is opgenomen in de begroting voor de uitbreiding en het opknappen van de 
winterpost/stalling Schoorl. De uitbreiding gaat niet door doordat de boot van het Rijk vervalt 
en € 25.000 is nodig voor het opknappen van de bestaande stalling. Dit zorgt voor een 
besparing van € 40.000.  Dit wordt over 20 jaar afgeschreven en levert vanaf 2017 € 2.600 
per jaar op.  
 

7. Inzet van brigaden bij evenementen 
Dit levert inkomsten op en brengt ook administratie met zich mee. De geschatte jaarlijkse 
opbrengst is € 1.500. 
 

8. Verzekeringen via de gemeente 
Het bedrag dat jaarlijks wordt begroot voor de verzekeringen van de reddingsbrigaden die 
door de gemeente worden betaald, is ruim voldoende. Gebleken is dat wanneer dit bedrag 
met € 1.000 wordt verlaagd, er voldoende begroot blijft.  
 

9. Stelpost 
Bij het opstellen van de DVO in 2013 is er een voorlopige stelpost van € 15.000 ingesteld. 
Deze stelpost was bedoeld om onvoorziene kosten in de exploitatie te dekken en zou 
volgens afspraak afgeraamd worden in 2014, een jaar nadat de DVO inging. Dit is niet 
gedaan. Om dit te herstellen vervalt de stelpost van € 15.000 vanaf 2016. Het beschikbare 
budget voor de reddingsbrigaden komt overeen met de afspraken in de DVO, waardoor 
overschrijding van het benodigd budget niet snel voorkomt. Uiteraard bestaat het risico op 
onvoorziene kosten i.v.m. reddingsoperaties en (weers)omstandigheden.  
 

10. Actualisatie materieelnota 
De materieelnota is geactualiseerd. Dit is een actualisatie van de duurzame goederen die 
door de gemeente voor de reddingsbrigade worden aangeschaft. Zie paragraaf 7 op 
bladzijde 10 onder het kopje ‘welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?’ voor verdere 
uitleg hierover.  
 
Afgewezen voorstellen brigaden 
De overige onderwerpen die ook door de reddingsbrigaden zijn voorgesteld en door de 
gemeente zijn afgewezen, zijn hieronder te lezen met daarbij de argumentatie van de 
gemeente: 
 

- Jaarrond op het strand laten staan van posten Egmond, Bergen en Schoorl  
Momenteel betalen we € 55.000 voor het verplaatsen en terugzetten van de posten en alles 
wat daarbij komt kijken. Wanneer we de posten jaarrond laten staan, worden de posten in 
plaats van in 15 jaar, in 8 jaar afgeschreven, dit bedraagt € 42.000. Onderhoudskosten die 
omhoog gaan voor vijf posten per jaar, zijn berekend op € 10.000. Extra schilderwerk van 
deuren en kozijnen, ook gebaseerd op vijf posten: € 3.750. Geschatte kosten van het  
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verwarmen van de posten op het strand tijdens de winterperiode: € 2.500. Extra kosten voor 
het zandvrij maken (zand dat zich tijdens de winterperiode achter de posten ophoopt):  
€ 1.500. Dit is in totaal € 59.750, daar komt een bedrag van rond de € 15.000 bij voor het 
verplaatsen van de kleinere zaken die wel van het strand moeten: brandstofcontainers, 
trappen etc. Dit maakt € 74.750 in totaal. 
 
Dit vergeleken met de € 55.000 die we nu betalen voor het verplaatsen en terugzetten van 
de posten, is een extra kostenpost van ongeveer € 20.000. Daar komen de extra risico’s bij 
van het eventueel wegwaaien of -spoelen van een post of een deel daarvan en het voldoen 
aan het huidige bouwbesluit brengt ook kosten met zich mee (vervangen van delen van de 
post bijvoorbeeld), die nog niet in deze berekening zijn meegenomen. Conclusie: het op het 
strand laten staan brengt te hoge risico’s met zich mee en is duurder dan het van het strand 
halen van de posten. 
 
Het college heeft opdracht gegeven om inzichtelijk te maken wat de stand van zaken met 
betrekking tot het jaarrond staan van de reddingsposten bij de gemeenten Castricum, 
Zandvoort en Schagen is.  
Onderstaand schema geeft de situatie weer met betrekking tot de reddingsposten bij de drie 
gemeenten. Bij Castricum gaat het om één post die niet geschikt is om jaarrond op het 
strand te blijven staan. Zandvoort heeft twee posten die jaarrond op het strand blijven staan. 
Gemeente Schagen heeft vier posten op het strand staan, waarvan er twee momenteel 
jaarrond staan. Voor de andere twee wordt dit verder onderzocht. Het materiaal waarvan de 
posten in de verschillende gemeenten is gemaakt, verschilt. Het gaat per gemeente om 
maatwerk.  
 

 Castricum Zandvoort Schagen 

Posten jaarrond? Nee, de post en de 
palen waarop hij 
staat, is zoals hij nu 
is, niet geschikt om 
jaarrond op het 
strand te staan.  

De kosten voor 
onderhoud, beheer 
en risico nemen 
enorm toe wanneer 
de post jaarrond blijft 
staan.  

 

Ja, alletwee de 
posten op het strand 
staan jaarrond.  

Bij Noord staat de 
post op het duin en 
bij Zuid tegen de 
duinopgang op. 

In Grote Keeten en 
Callantsoog blijven 
de posten jaarrond 
staan. Dit zijn net 
nieuwe posten en er 
is met het materiaal 
rekening gehouden 
met het feit dat ze 
jaarrond staan.  

 

Er wordt momenteel 
onderzocht of ook 
Petten en St. 
maartenzee jaarrond 
kunnen blijven staan.   

Afweging jaarrond 
laten staan 

Er is geen 
overweging gemaakt 
en verwacht wordt 
dat ook niet.  

 

Staan al heel lang 
jaarrond. Is nooit ter 
discussie geweest.  

Kostenbesparing 
tegenover 
verplaatsen en 
opslaan en gevolgen 
voor posten om ze te 
vervoeren.  
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 Castricum Zandvoort Schagen 

Afschrijvingstermijn 
posten 

 

20 jaar Er worden geen 
afschrijvingskosten 
gehanteerd. Op 
incidentele basis 
wordt er budget 
gezocht.  

 

(Eén van de huidige 
posten (Zuid) staat 
vanaf 1992)  

20 jaar voor de 
posten die jaarrond 
staan. Deze zijn 
gemaakt van zeer 
onderhoudsarme 
materialen*.  

 

15 jaar is de termijn 
voor posten die 
jaarlijks van het 
strand gaan.  

Bewakingsperiode 

 

Half mei – 
september 

1 juli tot en met 30 
augustus** 

1 juni – 1 september 

 
* de materialenman van de reddingsbrigade van Callantsoog geeft aan dat gezien de staat en de kwaliteit van de 
post na slechts een half jaar op het strand, hij verwacht dat deze ongeveer 10 jaar, maximaal 15 jaar, mee gaat. 
** zaterdag en zondag van 10-18 uur. Maandag tot en met vrijdag en buiten hoogseizoen alleen bij druk 
strandbezoek.  
 
Pilot 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.  
 

- Alarmontvangers 5 jaar langer mee laten gaan 
De vervanging van de alarmontvangers gebeurt eens in de vijf jaar. Hiervoor wordt geen 
bedrag in de begroting geactiveerd per jaar en dus kan dit niet worden opgevoerd als 
structurele bezuiniging. Wel is deze verwerkt in de actualisatie van de materieelnota.  
 

- Strandpost afschrijven van 15 naar 18 jaar 
Per jaar wordt per strandpost gekeken of deze eventueel langer mee kan. Het van tevoren 
verhogen van de afschrijvingstermijn brengt teveel financiële risico’s met zich mee. 
 
 

- Ambulanceritten door brigaden in rekening brengen bij Veiligheidsregio 
De veiligheidsregio geeft aan dat hier geen beleid voor is en zonder beleid vergoedt de 
zorgverzekeraar niets. Het is afwachten of hier beleid voor komt.  
 

- Minder brandstofverbruik 
Discutabel punt omdat dit afhankelijk is van de brandstofprijzen en inzet. 
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- Bezuiniging op 10% arbeidstijd ambtenaren gemeente 
Per 1 januari 2015 heeft gemeente Bergen een bezuinigingstaakstelling van € 150.000 op 
personeel. Daarnaast is in het bedrijfsplan van de werkorganisatie BUCH een taakstelling 
van 10% op de organisatie opgenomen.  
 

- Gezamenlijk inkopen bij RedNed 
RedNed is een non-profit organisatie die geen winst nastreeft, het bedingen van kortingen 
lijkt ongepast.  
 
Eigen vermogen reddingsbrigaden 
Geconstateerd is dat de reddingsbrigaden beschikken over eigen vermogen uit lidmaatschap 
en donaties. Deze middelen komen ten goede aan het materieel en het personeel van de 
brigaden.  
 
Mandateren college voor vaststellen dienstverleningsovereenkomst 
De DVO tussen de gemeente en de reddingsbrigaden loopt af op 1 april 2016. In dit advies 
wordt voorgesteld het college te mandateren om de DVO vast te stellen. Dit heeft te maken 
met de aanlevertijd voor de raad en de wens om de nieuwe DVO voor of aan het begin van 
de zomerperiode ondertekend te hebben.    
 
Overige ontwikkelingen 
De verwachting is dat begin 2017 gestart kan worden met de ‘maritieme hoek’ op de Werf in 
Egmond. Hier wordt de KNRM ondergebracht en de ERB kan er haar materiaal opslaan. 
Wanneer hier ruimte is voor al het materieel van de ERB, hoeven de ruimten aan de 
Schipper van der Plasstraat en de Julianastraat niet langer hiervoor gebruikt te worden.  
 
Reddingsbrigaden Nederland, de overkoepelende organisatie voor reddingsbrigaden in 
Nederland, heeft aangegeven nauwer te willen samenwerken met de KNRM. Naar 
verwachting zal dit voornamelijk mogelijk zijn op het gebied van opleidingen en 
ondersteunende werkzaamheden. Hierover zijn gesprekken gaande.  
 
Na overleg met de ERB heeft het college de beslissing om de bus voor het vervoer naar de 
trainingen in de Beeck weg te bezuinigingen, ingetrokken.  
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Wanneer de raad ‘ja’ zegt, besluit hij: 

- af te wijken van de taakstelling van € 55.000 en akkoord te gaan met de volgende 
bezuinigingen voor de komende jaren : 

2016: € 34.500 
2017: € 44.100 
2018: € 53.100 
2019: € 48.100 
2020: € 27.100   

- akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging 
- het college te mandateren om de DVO vast te stellen. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
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 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De reddingsbrigaden in gemeente Bergen en de bezoekers van onze stranden. 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: het om de reddingsbrigaden van de 

gemeente Bergen gaat.  
 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs 
 
Extern overleg gevoerd met: vertegenwoordigers reddingsbrigaden gemeente Bergen 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Geen, dit zijn de bezuinigingsvoorstellen van de reddingsbrigaden waarover tussen hen en 
de gemeente overeenstemming is bereikt.  
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Wanneer u akkoord gaat met de voorgestelde bezuiniging op het budget reddingsbrigaden 
worden deze doorgevoerd.  
Het jaar 2016 is al ruim begonnen wanneer u zich over dit bezuinigingsvoorstel buigt. Er zijn 
voor 2016 dan ook al bepaalde kosten gemaakt. Dit houdt in dat de voorgenomen 
bezuinigingen waar mogelijk worden doorgevoerd en sommige per 2017 van kracht worden.  
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Het jaarlijks te bezuinigen bedrag en de bezuiniging van de stelpost is zichtbaar in de 
volgende schema’s. Het fcl van de reddingsbrigaden is 61401100. 
 
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  

 
Ad. 1. Opslag strandposten op het terrein van TAQA 
Het risico bestaat dat de strandposten niet (meer) bij TAQA gestald kunnen worden wanneer 
TAQA besluit het terrein anders te gebruiken. In dit geval vervalt de bezuiniging van € 15.000 
en zijn er incidenteel extra kosten voor het verplaatsen van het onderstel ad. € 6.500. Er is 
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nog geen overeenkomst met TAQA hierover en om deze reden wordt de bezuiniging als PM 
opgenomen. 
 
Ad. 9. Stelpost 
Bij het opstellen van de DVO in 2013 is er een voorlopige stelpost van € 15.000 ingesteld. 
Deze stelpost was bedoeld om onvoorziene kosten in de exploitatie te dekken en zou 
volgens afspraak afgeraamd worden in 2014, een jaar nadat de DVO inging. Dit is niet 
gebeurd. Om dit te herstellen vervalt de stelpost van € 15.000 vanaf 2016 en wordt de 
stelpost gebruikt 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. Doordat er een aantal 
geplande vervangingen naar achter zijn geschoven komt het in de jaren 2016 tot en met 
2019 voordelig uit. In 2020 ontstaat er een overschrijding van € 12.000. 
 
Zoals u in bovenstaande tabel kunt zien wordt de taakstelling van € 55.000 niet gehaald en 
worden de bovenstaande nadelen overgehouden na het invullen van de voorgestelde 
bezuinigingen door de reddingsbrigaden. Om deze nadelen financieel te dekken is er 
gezocht binnen de eigen afdeling en andere afdelingen naar dekking maar deze financiële 
middelen zijn niet aanwezig. Voorgesteld wordt om het restant van de taakstelling te dekken 
uit het begrotingsaldo.  
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dat?  
De reddingsbrigaden ontvangen geen subsidie. De gemeente betaalt de brigaden voor de 
dienst die zij leveren.  
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Ondanks dat de taakstelling niet wordt gehaald zijn dit bezuinigingen die haalbaar zijn 
zonder dat de veiligheid van de stranden direct in gevaar komt en is hierover 
overeenstemming tussen de drie brigaden en de gemeente.  
 
 
Bijlagen:  

- document reddingsbrigaden met bezuinigingsvoorstellen 
- Begrotingswijziging 

 
Bergen, 9 februari 2016 
 
College van Bergen 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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