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Onderwerp: Vervangingsinvesteringen materieeyReddingsbrigade 2008 

Samenvatting: 
Gelet op de afschrijvingstermijn en de onbetrouwbare staat van onderhoud van de 4WD op het strand is 
vervanging noodzakelijk. De Reddingsbrigade coördineert de totale vervanging. Met deze vervanging kan de 
kwaliteit van de bewaking, en dus de veiligheid, op het strand gecontinueerd worden. In de dekking van de kosten 
is voorzien. 

Concept besluit: 
Het college besluit aan de Raad voor te stellen: 

1. Een krediet beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke vervangingsinvestering in 2008 van € 60.000 
(excl. BTW); 

2. Ter dekking van de kapitaailasten de dotatie aan de onderhoudsvoorziening per 2009 te verlagen. 

Agendacommissie verzoeken het voorstel door te geleiden naar de: 

Commissie B. en M. 9 juni 2008 
Raad 16iuni2008 
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1. Toelichting op het besluit 
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. 

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

De aanschaf wordt door de Reddingsbrigade gecoördineerd. De vereniging heeft onderzoek gedaan naar 
verschillende merken terreinwagens, testen gedaan, offerte's opgevraagd en overleg gepleegd met collega 
reddingbrigades. De keuze is, samen met de reddingbrigades uit Wassenaar, Noordwijk, Callantsoog en 
Schoorl, uiteindelijk op een landcruiser gevallen. 

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 van 1 januari 2008 is niet 
gehaald. Gestreefd wordt nu naar 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. Hierin is opgenomen het 
(meer)jaarlijks onderhoud, afschrijving/vervanging, verzekering, personele kosten, opleiding/training, etc. De 
verwachting is dat voor dit subsidie middelen binnen hoofdrekening 5, product Openluchtrecreatie beschikbaar 
zijn. Daarnaast is een bedrag aan inhaalafschrijvingen noodzakelijk. Hiervoor vond in de afgelopen jaren een 
dotatie plaats in een voorziening. 
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. 

2. Gevolgen 

Financieel ? 
Voor vervangingsinvesteringen wordt jaarlijks gereserveerd in een voorziening. Deze voorziening is in de 
afgelopen jaren opgebouwd tot € 201.411,88 (per 31-12-2007). De naam "voorziening MJO" is in het verleden 
onjuist opgenomen in de financiële administratie. Feitelijk bestaat er op het strand nagenoeg geen meerjaarlijks 
onderhoud, gezien de levensduur van de goederen. Het is derhalve correcter de onderhoudsvoorziening om te 
zetten in een bestemmingsreserve en de jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorziening om te zetten in een 
storting in de bestemmingsreserve. Dit wordt meegenomen bij de herschikking van budgetten in het kader van 
de verzelfstandiging van de Reddingsbrigade. 

Juridisch 
Geen bijzonderheden. 

Personeel en ondernemingsraad 
Geen bijzonderheden. 

EU 
Geen bijzonderheden. 
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1CT 

Geen bijzonderheden. 

Communicatief 

Extern: 
Hoe wordt de burger geïnformeerd? 
Persbericht: 
Nee 

Intern: 
Raad wordt geïnformeerd door middel van: 
- concept raadsvoorstel en -besluit 

Personeel wordt geïnformeerd door middel van: 
- n.v.t. 

3. Verdere procedure 
Na het collegebesluit vindt besluitvorming in de Raad plaats. De reddingsbrigade coördineert de verdere 
aanschaf van de 4WD. 

4. Relatie met Strategische Visie 
Het in stand houden van een goede strandbewaking, met de daarbij horende faciliteiten, bevordert de kwaliteit 
van het strand als toeristisch product, welke als doel is geformuleerd in de strategische visie. 

5. Wijze van totstandkoming 
Dit advies kwam tot stand in overleg met de reddingsbrigade. 

6. Bijlagen 
Geen. 
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