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Onderwerp: Vervangingsinvesteringen materieel Reddingsbrigade 2008 

Gevraagd besluit: 
1. Een krediet beschikbaar stellen voor de noodzakelijke vervangingsinvestering in 2008 van € 60.000 

(excl. BTW); 
2. Ter dekking van de kapitaallasten de dotatie aan de onderhoudsvoorziening per 2009 te verlagen. 

Inleiding en aanleiding 
De Reddingsbrigade is de verantwoordelijke instantie voor de bewakingsactiviteiten op het strand. Zowel de 
onderkomens als een groot deel van de reddingsmiddelen zijn eigendom van de gemeente en worden in 
gebruik gegeven aan de vereniging. 

Gelet op de afschrijvingstermijn en de staat van onderhoud, gerelateerd aan de noodzakelijke betrouwbaarheid, 
is de vervanging van de 4WD voor het seizoen 2008 noodzakelijk. 

De aanschaf wordt door de Reddingsbrigade gecoördineerd. De terreinwagen wordt eigendom van de 
gemeente. Zo ook worden de facturen door de gemeente betaald. Er is dus geen sprake van een 
subsidieverlening. 

Stand van zaken verzelfstandiging: 
In de afgelopen maanden vond intensief overleg plaats met de reddingsbrigade over de verzelfstandiging. De 
verzelfstandiging is ingezet, omdat strandbewaking en de daarbij horende activiteiten geen kerntaak van de 
gemeente zijn. De veiligheid op het strand overigens wel. Ook de verantwoordelijkheidsverdeling is uitermate 
ondoorzichtig. De reddingsbrigade is bereid dit volledig op zich te nemen met een subsidiecontract volgens het 
systeem van beleidsgestuurde contractfinanciering. De gewenste ingangsdatum is 1 januari 2009. 

Inmiddels is vanuit de gemeente een concept budgetovereenkomst opgesteld, zijn voorwaarden en prestaties 
omschreven en is de financiële haalbaarheid (op hoofdlijnen) onderzocht. 
De reddingsbrigade heeft extern advies ingewonnen voor een organisatiestructuur, stelt een materiaalstaat op 
en onderzoekt de kosten die zij jaarlijks maakt aan opleiding/training en materieel (onderhoud en afschrijving). 

Met de reddingsbrigade is afgesproken dat vóór 1 oktober 2008 alle onderzoeken gereed zijn en de 
verzelfstandiging bestuurlijk kan worden ingezet. Op die manier is 1 januari 2009 realistisch. 

Beoogd resultaat 
Om de veiligheid en de continuïteit van de bewaking op het strand te garanderen wordt de Raad voorgesteld 
om € 60.000 (excl. BTW) vrij te maken voor de vervanging van de 4WD. 

Kader 
Het kader voor de strandbewaking past in de verouderde strandnota 1994. Reden temeer om de 
verzelfstandiging per 1-1-2009 door te voeren en nieuwe afspraken te maken. 
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Argumenten / alternatieven 
Door de reddingsbrigade is onderzoek gedaan naar verschillende terreinwagens. 
Het niet vervangen van de huidige 4WD brengt een veilige strandbewaking in gevaar. De 4WD wordt naast het 
vervoeren van de boten gebruikt om eerste hulp op het strand te verzorgen in geval van ongevallen en om 
slachtoffers naar de opgang te vervoeren en over te dragen aan de ambulance hulpdienst. 

Financiële consequenties 
Voor de vervanging is geld beschikbaar binnen de lopende begroting, product Openluchtrecreatie. 

Juridische consequenties 
Geen. 

Communicatie 
Rondom de vervanging wordt door de reddingsbrigade externe communicatie verzorgd. 

Aanpak / uitvoering 
Na beschikbaarstelling van de middelen, draagt de reddingsbrigade zorg voor de aanschaf en coördinatie. 

Den Helder, 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder 

S. Hulman MSc , burgemeester 

H. Raasing , secretaris 
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