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Onderwerp : Beantwoording vragen ERB-initiatief muien 
 
 
Geachte mevrouw Grooteman, 
 
Namens de CDA-fractie heeft u het college vragen gesteld over het initiatief van de 
Egmondse reddingsbrigade om badgasten preventief te informeren over muien. Uw vragen 
en de beantwoording daarvan door het college zijn terug te vinden in deze brief.  
 

1. Bent u bekend met het artikel ‘Idee redders vast in bureaucratie’ uit het NHD van 
18 augustus? 
Ja, het college kent dit artikel.  
 

2. Deelt u de mening van het CDA dat wij als gemeente de plicht hebben om zorg te 
dragen niet alleen voor onze inwoners maar ook voor onze gasten? 
Ja, het college deelt deze mening.  
 

3. Was het college op de hoogte van het initiatiefvoorstel van de Egmondse 
reddingsbrigade om badgasten te waarschuwen voor muien door middel van folders? 
Ja, hierover is in 2014 contact geweest met de ERB. Het is niet meer te achterhalen 
waarom dit toentertijd niet is opgepakt. Er zijn afgelopen seizoen in een 
samenwerking tussen de gemeente en de brigaden folders gedrukt en verspreid.    
 

4. Deelt u de mening van het CDA dat deze methode serieus onderzocht dient te 
worden? 
Het college deelt de mening dat het goed informeren van badgasten over het gevaar 
van muien belangrijk is en gaat hierover in overleg met de brigaden.  
 

5. Steunt u het initiatief van het CDA om dit initiatiefvoorstel in de eerstvolgende 
raadsvergadering te bespreken? Kunt u ons voor die bespreking informeren over de 
(financiële) gevolgen van dit voorstel? 
Deze beantwoording van uw vragen wordt geagendeerd als ingekomen stuk voor een 
raadsvergadering, waarna u kunt kiezen dit verder te bespreken.  
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De kosten voor het laten drukken van een folder zoals de ERB afgelopen seizoen 
heeft verspreid bedragen € 250 voor een oplage van 1.000 stuks. De inschatting is 
dat er in eerste instantie 5.000 folders nodig zijn.  

 
6. Zijn er bij de ambtelijke organisatie meer initiatieven bekend om de veiligheid van 

onze stranden te vergroten? En, zo ja, kunt u ons deze initiatieven toesturen? 
Wanneer er initiatieven zijn om de veiligheid op de stranden voor de zwemmers te 
vergroten, komen die vaak bij de reddingsbrigaden vandaan, die deze eerst met ons 
bespreken. Initiatieven omtrent de muienboei en het waarschuwen voor muien zijn bij 
ons bekend.  
 

7. Bent u bereid om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om de veiligheid 
op onze stranden te vergroten? 
De portefeuillehouder heeft het initiatief genomen om binnenkort met de 
reddingsbrigaden, KNRM en andere betrokken partijen in overleg te gaan over hoe 
de veiligheid voor zwemmers op onze stranden verbeterd kan worden. Het is 
belangrijk ons te realiseren dat de zee nooit veilig is. De vraag die nu voor ligt is hoe 
we de bezoekers op onze stranden zo goed mogelijk kunnen informeren over de 
risico’s van de zee.  

 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Linda de Groot, beleidsmedewerker van 
het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (072) 888 03 96. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 16UIT05230 vermelden? 
 
Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 

  
M.J. Pothast drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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Schriftelijke vragen   

ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  
 

 
Fractie         :  CDA 
 
Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 

 
Datum 18 augustus 2016 
Onderwerp Initiatief reddingsbrigade 

Toelichting 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de krant hebben wij vernomen dat het initiatiefvoorstel van de 
Egmondse reddingsbrigade, om badgasten preventief te 
infomeren over muien, is blijven steken in de ambtelijke 
organisatie. Als CDA zouden wij graag zien dat de gemeente zo 
snel mogelijk serieus naar dit plan gaat kijken. Het CDA zal het 
initiatief hierin nemen en het voorstel agenderen voor de 
eerstvolgende raadsvergadering. 

Vragen De fractie van het CDA stelt de volgende vragen: 
 

1. Bent u bekend met het artikel ‘’Idee redders ‘vast in 
bureaucratie’’’ uit het NHD van 18 augustus? 

2. Deelt u de mening van het CDA dat wij als gemeente de 
plicht hebben om zorg te dragen niet alleen voor onze 
inwoners maar ook voor onze gasten? 

3. Was het college op de hoogte van het initiatiefvoorstel van 
de Egmondse reddingsbrigade om badgasten te 
waarschuwen voor muien door middel van folders? 

4. Deelt u de mening van het CDA dat deze methode serieus 
onderzocht dient te worden? 

5. Steunt u het initiatief van het CDA om dit initiatiefvoorstel in 
de eerstvolgende raadsvergadering te bespreken? Kunt u 
ons voor die bespreking informeren over de (financiële) 
gevolgen van dit voorstel? 

6. Zijn er bij de ambtelijke organisatie meer initiatieven 
bekend om de veiligheid van onze stranden te vergroten? 
En zo ja kunt u ons deze initiatieven toe sturen? 

7. Bent u bereidt om een onderzoek te starten naar de 
mogelijkheden om de veiligheid op onze stranden te 
vergroten? 

 
Naam en ondertekening 
 
 

Wilma Grooteman 
CDA 
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