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Nederland

Beleidsdocument 

reddingsbrigades van de 
gemeente Bergen

Egmond aan Zee

Doel gemeente

• In januari 2011 is de gemeente begonnen 

aan de totstandkoming van de beleidsvisie 

(opdracht uit 2009)

• Doel van het advies is om inzicht te geven in 

de financiën met betrekking tot de 

reddingsbrigaden en de werkzaamheden die 

zij verrichten voor de gemeente.

Uitgangspunten

• Gemeente heeft gebruik gemaakt van kennis en input 
van de brigades, voornamelijk het vastleggen 

bestaande situatie, afspraken en activiteiten.

• Basis van het advies is o.a. de pilot Reddingswerk 

gemeente Bergen. 

• Er wijzigt niets aan het aantal posten of de 

strandbewaking

• Brigades maken gebruik van de middelen 
beschikbaar gesteld door de gemeente.

Adviezen in het beleidsstuk

• Huidige primaire taken blijven gehandhaafd.

• Strandbewaking in maanden juni-augustus, 
operationeel om 10.00 uur.

• Bewaking Egmond-Binnen, zonder strandpost.

• 3 snelle boten (waarvan 1 RN reddingseenheid)

• 1 vlet

• 1 waterscooter

• 1 terreinvoertuig

• 1 tractor (?)

De gemeente….

• wil de communicatie vanuit de gemeente via minder 
afdelingen organiseren; 

• wil één aanspreekpunt voor de drie gezamenlijke 
brigades;

• wenst de inrichting van de strandbewaking 
gebaseerd te zien op een objectieve beoordeling 
van de risico's van haar stranden. 

• maakt formatie vrij voor faciliterende 
werkzaamheden, voor de controle op de kwaliteit van 
de dienstverlening en controle op de gemaakte 

afspraken.

Visie de Kust veilig

• Aanvullend wil de gemeente:

• Inzicht in financiën en eigen middelen van de 
brigades. 2x per jaar overleg;

• Behoud Blauwe Vlag.

• Bewaakte stukken strand, blijven ook in de 

toekomst bewaakt. 
• De gemeente ziet voor zichzelf voornamelijk een 

kaderstellende en controlerende rol.
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Planning beleidsvorming

• Het college heeft het document vastgesteld als basis 
voor verder te ontwikkelen beleid.

• De komende 2 jaar wordt hiervoor gebruikt en een zo 
volledig mogelijke dienstverleningsovereenkomst op 

te stellen.

Planning 2012

• Opstellen dienstverleningsovereenkomst

• Verbeteren interne processen gemeente met 
betrekking tot de brigaden

• Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een 
overkoepelend bestuur voor de reddingsbrigaden en 
besluit hierover nemen

• Onderzoek naar het al dan niet afstoten van de 

tractor

• Onderzoek naar het verbeteren van de 

strandbebording

• Overleg/afstemming afdeling handhaving-brigades

Planning 2013

• Onderzoek huisvesting brigades en beleid hiervoor 
opstellen.

• Onderzoek naar inzet vrijwilligers en/of betaalde 
krachten en beleid hiervoor opstellen.

• Beleid opstellen vrijwilligersvergoeding.

• Mogelijkheden onderzoeken voor het delen van 
kosten of externe subsidiemogelijkheden en 

opnemen in beleid.

• Mogelijkheden onderzoeken voor gezamenlijke 

winteropslag en besluit hierover nemen.

Beleidsdocument
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