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1. Inleiding
Voor u ligt het ‘Meerjarenuitvoeringsprogramma Strandbewaking 2018 - 2022 gemeente
Schagen’ In dit document staat de organisatie van de strandbewaking in de vier
kustplaatsen beschreven (te weten Groote Keeten, Callantsoog, Sint Maartenszee en
Petten). Deze kustplaatsen trekken jaarlijks vele strandbezoekers. Hier gaat het niet alleen
om de inwoners van de gemeente Schagen, maar ook om binnenlandse- en buitenlandse
toeristen. De gemeente Schagen voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid van de
badgasten / strandbezoekers op haar stranden. De gemeente mag al jaren op het strand
voor haar vier kustplaatsen de Blauwe Vlag voeren, een internationaal erkende
milieuonderscheiding (schone- en veilige stranden) waar een van de eisen strandbewaking
is door vakbekwame strandwachten. Met inachtneming hiervan heeft de gemeente
Schagen, in het verleden de voormalige gemeente Zijpe, ervoor gekozen om op de
stranden van de vier kustplaatsen de strandbewaking te organiseren en te laten verzorgen
door de drie lokale reddingsbrigades. Het betreft de Reddingsbrigade Callantsoog / Paal 13
(kustplaatsen: Groote Keeten en Callantsoog), de Reddingsbrigade Sint Maartenszee
(kustplaats: Sint Maartenszee) en de Reddingsbrigade Petten / de Puitaal (kustplaats:
Petten). Dit zijn drie verenigingen bestaande uit betaalde krachten en vrijwilligers, met een
dagelijks bestuur en algemeen bestuur. Zij verzorgen al jaren de strandbewaking voor de
gemeente en ontvangen subsidie voor deze belangrijke taak.
Het doel van de strandbewaking is het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood.
Zo is in het strandbeleid (2016) van de gemeente Schagen opgenomen dat de
strandbewaking zich primair richt op het recreatiestrand. In dit meerjarenuitvoeringsprogramma is dan ook het kader terug te vinden met betrekking tot de invulling van de
strandbewaking. Samen met de drie brigades zet de gemeente zich in voor dit
(maatschappelijk) doel, namelijk (het continu verbeteren en borgen van) de veiligheid op
het strand.
Dit document is als volgt opgebouwd (leeswijzer). In hoofdstuk 2 zijn de uitgangspunten en de
toelichting op de drie brigades terug te vinden. Hoofdstuk 3 behandelt de organisatie van de
strandbewaking. De financiën komen in hoofdstuk 4 aan bod. Tot slot staat in hoofdstuk 5 de
uitvoeringsovereenkomst centraal, een overeenkomst die de gemeente jaarlijks met de drie
brigades afsluit met daarin de (operationele) werkafspraken opgenomen.
Dit meerjarenuitvoeringsprogramma loopt tot en met 2022 en zal als daar aanleiding toe is
(zoals lokale- / regionale- / landelijke ontwikkelingen) worden herzien. De burgemeester stelt als
bevoegd orgaan dit meerjarenuitvoeringsprogramma vast.
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2. Algemeen: strandbewaking en gastheerschap
De gemeente Schagen voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid op haar stranden.
Conform het strandbeleid (2016) van de gemeente Schagen en in verband met de eisen
die aan de Blauwe Vlag zijn verbonden, is er voor gekozen om op de recreatiestranden de
strandbewaking te organiseren. Het gaat hier om de vier kustplaatsen Groote Keeten,
Callantsoog, Sint Maartenszee en Petten. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt
met de drie lokale reddingsbrigades Callantsoog (Paal 13), Sint Maartenszee en Petten (de
Puitaal). Zij dragen tezamen zorg voor de strandbewaking binnen de gemeente Schagen.
Het doel van de strandbewaking is het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood
(kerntaak). Naast deze kerntaak, zijn dit de overige taken van de brigades:
-

-

gastheerschap (brigades hebben een voorbeeldfunctie, strandwachten zijn
aanspreekbaar en er is bijzondere aandacht voor het informeren en voorlichten van
de strandbezoekers);
water gerelateerde incidentbestrijding;
watersnoodrampbestrijding (overstromingen) in het kader van nationale veiligheid
(dit geldt alleen voor de Reddingsbrigade Callantsoog);
kusthulpverlening (ondersteuning civiele hulpdiensten op het strand);
assisteren civiele hulpdiensten in bos- en duingebied;
aanvullende taken waaronder de EHBO;
relevante opleidingen verzorgen (voor betaalde krachten, vrijwilligers en jeugd);
ondersteuning bieden bij (water)evenementen.

De bewaking gebeurt vanuit de reddingspost op het strand en op/vanaf de zee. De
strandwachten zijn uitgerust met een portofoon voor contact met de reddingspost en
onderling. Er wordt met vaartuigen en voertuigen gepatrouilleerd. Het grote voertuig wordt
onder andere gebruikt voor bewaking en vervoer van slachtoffers. Vrijwel alle voertuigen zijn
eveneens uitgerust met een AED en communicatiemiddelen (mobilofoon) voor contact met
de reddingspost. Op de reddingspost wordt tevens gezorgd voor EHBO en opvang van
verdwaalde kinderen. De strandwachten zijn vakbekwaam en opgeleid conform de
opleidingseisen van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen
(KNBRD, hierna ‘Reddingsbrigade Nederland’).
Reddingsbrigades en KNRM
In de gemeente zijn naast de drie lokale reddingsbrigades ook twee KNRM-reddingsstations
gevestigd (in Callantsoog en Petten). De twee organisaties hebben andere doelen, waarbij de
reddingsbrigades het strand en de kuststrook bewaken en de KNRM de zee voor haar rekening
neemt. De gemeente Schagen vindt het belangrijk dat de reddingsbrigades met de KNRMreddingsstations, gezien de mogelijke raakvlakken, nauw samenwerken op terreinen waar dit
mogelijk is. Dit geldt onder andere voor het operationeel optreden, zoals elkaar assistentie
verlenen bij incidenten. Dit dient in gezamenlijkheid nader onderzocht en ingevuld te worden.
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2.1. Reddingsbrigades
De gemeente Schagen telt drie reddingsbrigades:
-

Reddingsbrigade Callantsoog (ook wel ‘Paal 13’ genoemd): operationeel in de
kustplaatsen Groote Keeten en Callantsoog;
Reddingsbrigade Sint Maartenszee: operationeel in de kustplaats Sint Maartenszee;
Reddingsbrigade Petten (ook wel ‘de Puitaal’ genoemd): operationeel in de
kustplaats Petten.

De drie brigades zijn verenigingen bestaande uit betaalde krachten en vrijwilligers. Bij deze
verenigingen zijn ook jongeren aangesloten (instroom), die net als de volwassenen
regelmatig worden getraind. Elke vereniging heeft een dagelijks bestuur (voorzitter,
secretaris en penningsmeester) dat periodiek overleg voert met de gemeente en het
algemeen bestuur (overige bestuurszaken). De verenigingen krijgen ieder jaar subsidie van
de gemeente voor de uitoefening van de aan hen toebedeelde taken, zoals in de jaarlijkse
uitvoeringsovereenkomst terug te vinden is. Het bestuur is er onder andere verantwoordelijk
voor dat de vereniging op een correcte wijze omgaat met de aan haar ter beschikking
gestelde onderkomens, materiaal en materieel.

2.2. Uitgangspunten
Recreatie en toerisme zijn twee belangrijke economische pijlers van de gemeente Schagen.
Veilige stranden zijn in het kader hiervan van belang; het blijft zeer lastig om vast te stellen
hoe ver men daarbij moet gaan. Het vertrekpunt van dit meerjarenuitvoeringsprogramma is
dat vanuit de openbare orde en veiligheid dient te worden bepaald hoe de bewaking te
organiseren en niet vanuit de commercie (pachters). De gemeente heeft een zorgplicht
voor haar inwoners en toeristen. Het is onmogelijk om elk risico uit te sluiten. Er zal altijd een
zeker restrisico en een eigen verantwoordelijkheid voor de badgast blijven; zwemmen is en
blijft, op zowel de bewaakte- als de onbewaakte stranden, op eigen risico. De
uitgangspunten van dit programma zijn als volgt te definiëren:
•
•
•
•

•
•
•

de gemeente voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid op haar stranden en
draagt hiervoor de eindverantwoordelijkheid;
de gemeente wil het risico voor de strandbezoekers minimaliseren door middel van
bewaakte stranden;
de gemeente hecht waarde aan het behoud van het internationale keurmerk
Blauwe Vlag;
de gemeente wenst voor de strandbewaking binnen de vier kustplaatsen gebruik te
maken van de dienstverlening van de reddingsbrigades in haar gemeente, waarbij
de kennis en de expertise van de reddingsbrigades op diverse aanverwante
terreinen waardevol wordt geacht;
de gemeente beoogd met dit programma een langdurige samenwerking met de
drie reddingsbrigades;
de hoofdtaak van de reddingsbrigades is het voorkomen en bestrijden van de
verdrinkingsdood (ook wel strandbewaking genoemd);
de subsidie, die de lokale reddingsbrigades van de gemeente krijgen, ten doel
heeft de veiligheid op de stranden te waarborgen en de kwaliteit van de
strandbewaking te optimaliseren door de strandwachten adequaat op te leiden en
te trainen;
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•
•
•
•
•
•

strandbewaking richt zich primair op het recreatiestrand en niet op het
activiteitenstrand;
in elke kustplaats is ten minste één reddingspost aanwezig;
reddingsbrigades werken met deugdelijk groot- en klein materieel voor de
uitoefening van hun taken;
de strandbezoekers kunnen op de borden (lees: plattegrond) zien waar sprake is
van strandbewaking en waar niet;
in de jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst, behorend bij de subsidiebeschikking,
worden operationele werkafspraken met de reddingsbrigades gemaakt;
Reddingsbrigade Callantsoog en Reddingsbrigade Petten zijn naast de
bewakingstaak het hele jaar door (24/7) inzetbaar als erkende hulpdienst. Zij
beschikken afzonderlijk over een zogenaamde ‘alarmploeg’ die door de
hulpdiensten / gemeenschappelijke meldkamer ter ondersteuning kan worden
gealarmeerd.

2.3. Integraliteit
Bij de organisatie van de strandbewaking in de vier kustplaatsen zijn een aantal partijen
betrokken, zowel interne- als externe actoren. Naast de verschillende taakvelden binnen de
organisatie gemeente Schagen (Ruimtelijke Ordening, Bouwzaken, Economische ZakenToerisme-&-Recreatie, Vastgoed, Vergunningverlening & Bijzondere Wetten, Water & Kust,
Verkeer-Vervoer-&-Wegen, Samenlevingszaken, Financiën, Communicatie en
Gebouwenbeheer), gaat het verder om Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
Rijkswaterstaat en de drie lokale reddingsbrigades. Tevens is bij de totstandkoming van dit
meerjarenuitvoeringsprogramma rekening gehouden met het volgende vigerende beleid
en de planvorming:
•
•
•
•
•

•

Strandbeleid 2016 gemeente Schagen;
Algemene subsidieverordening 2015 gemeente Schagen;
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016 gemeente Schagen;
Nota Rente, Activa en Afschrijvingsbeleid gemeente Schagen;
APV 2016 gemeente Schagen (afdeling 16. Strand);
eisen verbonden aan de Blauwe Vlag.
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3. Organisatie strandbewaking
In dit hoofdstuk treft u informatie aan met betrekking tot de invulling en organisatie van de
strandbewaking op de stranden van de gemeente Schagen.

3.1. Bewakingsperiode
De reddingsposten zijn jaarlijks bemenst van 1 juni tot 1 september. De bewakingsperiode is
afgestemd op de (school)vakanties en de nodige bezetting van de reddingsbrigades
(beschikbaarheid betaalde krachten en vrijwilligers). Nadere afspraken met betrekking tot
de bewakingsperiode zijn in de jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst terug te vinden. In deze
overeenkomsten kan gemotiveerd van de hier genoemde bewakingsperiode worden
afgeweken.

3.2. Bewakingstijden
De reddingsposten zijn jaarlijks in de periode van 1 juni tot 1 september dagelijks bemenst
en operationeel van ten minste 10:00 uur tot 18:00 uur. Nadere afspraken met betrekking tot
de bewakingstijden zijn in de jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst terug te vinden. In deze
overeenkomst kan gemotiveerd van de hier genoemde bewakingstijden worden
afgeweken.

3.3. Reddingsposten
De gemeente schaft de reddingsposten aan en is verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud ervan. De reddingsbrigade is de ‘gebruiker’ van de reddingspost. Het bestuur
van de reddingsbrigade is er voor verantwoordelijk dat het gebruik van de reddingspost
gedurende het hoogseizoen ordelijk verloopt en dat de van belang zijnde regels, zoals met
betrekking tot de brandveiligheid, worden nageleefd. In elke kustplaats is ten minste één
reddingspost aanwezig.
Het Programma van Eisen ten behoeve van de reddingspost wordt door de gemeente
samen met de reddingsbrigade in kwestie tot stand gebracht. De gemeente zet het
desbetreffende Programma van Eisen in elkaar en de brigade levert hier de nodige input
voor (zoals de technische specificaties). De definitieve versie van het Programma van Eisen
wordt door de gemeente en de brigade gezamenlijk geaccordeerd.
Het streven is jaarrondbebouwing van de reddingsposten, omdat deze variant de
levensduur van de reddingsposten vergroot doordat deze niet jaarlijks in en uit elkaar
moeten worden gehaald.
Hierbij zijn, conform de vigerende wet- en regelgeving, het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (watervergunning) en de Rijkswaterstaat (in verband met de tien meter
calamiteitenstrook vanaf de hoogwaterlijn) nauw bij betrokken. De twee containers
behorend bij de reddingspost (voor het opslaan van klein materieel) dienen jaarlijks na het
hoogseizoen van het strand te worden gehaald en zijn dus seizoensgebonden (eis van het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier).
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Als gevolg van het Bestemmingsplan Buitengebied Zijpe, is het toegestaan dat betaalde
krachten en/of vrijwilligers van de reddingsbrigades tijdens de bewakingsperiode de nacht
op de reddingsposten doorbrengen met als doel het bewaken van de reddingsposten.
Nadere afspraken met betrekking tot de reddingsposten zijn in de jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst terug te vinden.

3.4. Bezetting reddingsposten
Alle reddingsposten dienen gedurende de bewakingsperiode en binnen de bewakingstijden voldoende te zijn bemenst. In het kader hiervan werken de reddingsbrigades met een
rooster, waarbij zowel de betaalde krachten als de vrijwilligers staan ingeroosterd. De
reddingsbrigades zijn zelf verantwoordelijk voor de bezetting (doordeweeks en weekend).
Ook zijn zij verantwoordelijk voor de werving & selectie van de strandwachten (betaalde
krachten en vrijwilligers). Indien de reddingsbrigades de bezetting niet (tijdig) rond kunnen
krijgen, treden zij hierover in overleg met de gemeente. In de jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst wordt de bezetting per reddingspost nader omschreven.

3.5. Bewakingsgebieden
In elke kustplaats is er sprake van een stuk bewaakt strand. De reddingsbrigades bewaken
gezamenlijk circa 5,5 kilometer strand van in totaal 17,5 kilometer strand. Het
bewakingsgebied (lees: bewaakt strand) per reddingsbrigade / reddingspost is als volgt
aan te duiden:
• Groote Keeten: strandpaal 9.75 tot 10.25 (circa 500 meter);
• Callantsoog: strandpaal 11.10 tot 11.60 (circa 500 meter: Voordijk) en
strandpaal 12.50 tot 14.00 (circa 1500 meter);
• Sint Maartenszee: strandpaal 17.15 tot 18.25 (circa 1100 meter);
• Petten: strandpaal 20.30 tot 21.70 (circa 1400 meter).
In de jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst kan gemotiveerd van de bovengenoemde
bewakingsgebieden worden afgeweken.
Met de brigades is afgesproken dat alleen het recreatiestrand (voornamelijk verpacht strand)
wordt bewaakt. Op het activiteitenstrand wordt alleen bij incidenten uitgerukt. Dit is in het
strandbeleid (2016) van de gemeente Schagen terug te vinden. Onbewaakte stranddelen
worden, net als de bewaakte stranddelen, door middel van borden aangegeven. Op de
onbewaakte stranddelen worden de gele waarschuwingsborden met het opschrift
“onbewaakt strand” in vier talen (Nederlands, Duits, Engels en Pools) geplaatst.
Binnen elk bewakingsgebied is een calamiteitenstrook van Rijkswaterstaat aanwezig. Dit is
een strook van tien meter vanaf de hoogwaterlijn die vrij moet worden gehouden van
bebouwing; de Rijkswaterstaat ziet hierop toe. De provincie Noord-Holland is
verantwoordelijk voor de aanwijzing van de zwemwaterlocaties.
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3.6. Materieel
Het is van belang dat de reddingsbrigades met deugdelijk materieel werken waar zij op
kunnen vertrouwen. De gemeente schaft (per 1 januari 2017) in overleg met de
reddingsbrigades het materieel aan dat nodig is. Hierbij gaat het om rijdend materieel,
varend materieel en ondersteunend materieel. Meer hierover treft u in paragraaf 4.2 aan.
Het groot- en klein materieel dient te voldoen aan de eisen zoals in het desbetreffende
Programma van Eisen opgenomen. Onder groot materieel wordt verstaan rijdend- en
varend materieel. Onder klein materieel vallen zaken als (overlevings)pakken, kleine
reddingsmiddelen, inventaris van de reddingspost, communicatieapparatuur en ICT. De
relevante Programma’s van Eisen worden door de gemeente en de brigades samen
ontwikkeld. De gemeente zet het desbetreffende Programma van Eisen in elkaar en de
brigades leveren hier de nodige input voor (zoals de technische specificaties). De
definitieve versie van het Programma van Eisen wordt door de gemeente en de brigades
gezamenlijk geaccordeerd.
Volgens de APV van de gemeente Schagen is het voor de reddingsbrigades toegestaan om
gebruik te maken van goed herkenbare voertuigen op het strand en -vaartuigen in de zee.
Indien nodig krijgen de reddingsbrigades hiervoor een ontheffing.
Nadere afspraken met betrekking tot het materieel zijn in de jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst terug te vinden.

3.7. Loodsen en stallingen
De gemeente draagt in samenwerking met de reddingsbrigades zorg voor voldoende en
geschikte loodsen en stallingen voor het opslaan van het groot- en klein materieel. De
huurkosten worden uit de subsidie van de gemeente bekostigd. Nadere afspraken met
betrekking tot de loodsen en stallingen zijn in de jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst terug te
vinden.

3.8. Verzekeringen en aansprakelijkheid
De reddingsbrigades sluiten in overleg met de gemeente verzekeringen af voor het eigen
personeel, het materieel en de eigendommen. Dit wordt door de brigades bekostigd uit de
subsidie van de gemeente. De gemeente sluit verzekeringen voor haar eigendommen af
(zoals voor het materieel aangeschaft na 1 januari 2017). De gemeente Schagen heeft een
algemene vrijwilligersverzekering afgesloten, die op alle vrijwilligers in de gemeente
Schagen ongeacht de werkzaamheden van toepassing is.
De reddingsbrigades aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte
schade ontstaan door incidenten die hebben plaatsgevonden. De gemeente draagt de
eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid op het strand.
De gemeente adviseert de reddingsbrigades om geen ziekteverzuimverzekering af te
sluiten. Deze verzekering is vrij kostbaar. Bij ziekte wordt dit relatief kleine risico waar mogelijk
binnen de bedrijfsvoering van de reddingsbrigades opgelost. Lukt dit niet, dan fungeert de
gemeente als vangnet; de gemeente lost dit dan binnen de lopende begroting op. Het
maximale risico per brigade per jaar bedraagt ongeveer € 5.000,00.
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verzekering moeten afsluiten of niet, luidt dat deze rechtsbijstandverzekering niet nodig
is als de afgesloten relevante verzekeringen (dekkingen) in orde zijn en toegespitst zijn
op de risico’s die de reddingsbrigades lopen in het kader van hun taakuitvoering. De
beoordeling hiervan is een inhoudelijke. De gemeente adviseert de reddingsbrigades
om een deskundige partij (gespecialiseerde verzekeringsinstantie) te benaderen en
deze de polissen te laten beoordelen en/of te laten adviseren wat er mogelijk is. De
advieskosten hiervoor zal de gemeente in haar lopende begroting opvangen indien de
reddingsbrigade deze advieskosten niet binnen haar bedrijfsvoering kan dekken.
Binnen de drie brigades / verenigingen kunnen ook zelfstandigen (zzp’ers) actief zijn (als
betaalde kracht of vrijwilliger). Alle betaalde krachten en vrijwilligers zijn verantwoordelijk
voor het afwegen van zijn of haar risico’s en de keuzes die worden gemaakt. Een goede
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen is geen overbodige luxe. De
afweging en de keuzes hierin zijn voor de zelfstandige. De gemeente is hierin geen partij.
Nadere afspraken met betrekking tot de verzekeringen en aansprakelijkheid zijn in de
jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst terug te vinden.
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4. Financiën
In dit hoofdstuk wordt er stilgestaan bij de financiële zaken rondom de organisatie van de
strandbewaking.

4.1. Subsidie
Gezien het doel en de uitgangspunten van dit meerjarenuitvoeringsprogramma, is er intern
besloten dat budgetsubsidie de meest toepasselijke subsidievariant is. Budgetsubsidie gaat
uit van een begroting die gebaseerd is op het behalen van een doelstelling. Met een
bepaald budget dienen bepaalde activiteiten te worden uitgevoerd om de doelstelling te
verwezenlijken. Op basis van de begroting van de reddingsbrigade in kwestie kent de
gemeente een bepaald subsidiebedrag toe. De reddingsbrigades kunnen binnen de
gestelde kaders een eigen invulling geven aan dat bedrag om de taken uit te voeren.
De budgetsubsidie heeft in dit geval als doel de veiligheid op de stranden te waarborgen
en de kwaliteit van de strandbewaking te optimaliseren. Er dient jaarlijks te worden getoetst
of met de vastgestelde subsidie de doelstelling is gerealiseerd.
Vaststelling subsidie
De reddingsbrigades overleggen jaarlijks uiterlijk 1 mei, conform de subsidieverordening
(2015) van de gemeente Schagen, een operationeel en een financieel jaarverslag van het
voorgaande jaar aan de gemeente. Dit wordt beschouwd als de aanvraag tot vaststelling
van de budgetsubsidie. Uit het financiële jaarverslag moet blijken dat de subsidie op
rechtmatige wijze aan de uitvoering van de activiteiten is besteed. Vervolgens wordt de
subsidie over het desbetreffende jaar beoordeeld en indien akkoord vastgesteld. Door de
gemeente is een model jaarverslag / jaarrekening ontwikkeld waar de reddingsbrigades
mee werken.
Aanvraag subsidie
Uiterlijk 1 april dienen de reddingsbrigades subsidie voor volgend jaar aan te vragen. Deze
aanvraag wordt samen met de begroting en het werkplan ingediend. Dit is in de
‘Algemene subsidieverordening 2015’ van de gemeente Schagen bepaald. De gemeente
heeft een model begroting ontwikkeld waar de reddingsbrigades gebruik van maken. De
hoogte van de subsidie wordt aan de hand van de subsidieaanvraag bepaald en in de
subsidiebeschikking meegenomen. De jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst maakt
onlosmakelijk deel uit van de subsidiebeschikking.

4.2. Inkoop, aanbesteding en vervanging reddingsposten en materieel
In deze paragraaf wordt er stilgestaan bij de inkoop, aanbesteding en vervanging van de
reddingsposten en het materieel.
Vervanging reddingsposten
De reddingsposten hebben een bepaalde levensduur. Gemiddeld gaan de reddingsposten
vijftien jaar mee. De gemeente vervangt de reddingsposten in overleg met de

gemeente Schagen 11

Meerjarenuitvoeringsprogramma Strandbewaking 2018-2022

reddingsbrigades; hiervoor stellen ze samen een Programma van Eisen op. In de
gemeentelijke (meerjaren)begroting wordt hiervoor budget gereserveerd. Voor nadere
informatie over de totstandkoming van het Programma van Eisen zie paragraaf 3.3.
Vervanging materieel
Ook het groot- en klein materieel hebben een bepaalde levensduur; dit verschilt per
product. De gemeente en de reddingsbrigades vervangen in overleg het groot- en klein
materieel, waarvoor in gezamenlijkheid per product een Programma van Eisen wordt
geschreven. In de gemeentelijke (meerjaren)begroting wordt hiervoor budget
gereserveerd. Voor nadere informatie over de totstandkoming van het Programma van
Eisen zie paragraaf 3.6.
Werkwijze inkoop en aanbesteding
De inkoop en aanbesteding van de reddingsposten en het materieel wordt centraal bij de
gemeente georganiseerd. Dit levert financieel gezien een aantal voordelen op, zoals geen
BTW over de producten. Verder is het zo dat hierdoor een mate van uniformiteit kan worden
aangebracht door bepaalde investeringen beter op elkaar af te stemmen. Vervolgens kan
het centraal inkopen van groot- en klein materieel (per 1 januari 2017) leiden tot een
aanbestedingsvoordeel. Door deze nieuwe werkwijze wordt ook de uitwisseling van het
materieel tussen de drie brigades vergemakkelijkt.
Deze nieuwe werkwijze heeft met de (gewijzigde) Aanbestedingswet 2012 te maken. Door
de invoering van deze wet, heeft de gemeente haar inkoop- en aanbestedingsbeleid
herzien en opnieuw vastgesteld. De gemeente is nu verantwoordelijk voor de inkoop en
aanbesteding van het materieel ten behoeve van de reddingsbrigades. Dit wordt te allen
tijde in samenwerking met de reddingsbrigades gedaan. Voor deze tijd handelden de
reddingsbrigades zelfstandig bij de inkoop en aanbesteding van het materieel (exclusief
reddingsposten: dit heeft de gemeente altijd gedaan). De reddingsbrigades stelden hun
eigen Programma’s van Eisen op, deden de onderhandelingen en de aanschaf van het
materieel. De factuur werd vervolgens door de gemeente betaald.
De reddingsbrigades krijgen een andere rol binnen de procedure inkoop en aanbesteding
groot- en klein materieel. Van de reddingbrigades wordt verwacht dat zij hun specifieke
wensen kenbaar maken, door op geëigende momenten een meerjareninvesteringsplan
materieel bij de gemeente in te dienen of in overleg te actualiseren. Tevens wordt een
materieelcommissie in het leven geroepen bestaande uit vertegenwoordigers van de drie
brigades en de gemeente, die onder andere de relevante Programma’s van Eisen zullen
schrijven en accorderen en tezamen het toetsingskader bij de grote aanbesteding zullen
bepalen. Op deze manier blijven de reddingsbrigades betrokken bij de aanschaf van het
benodigd materieel, vooral omdat zij de kennis en expertise met betrekking tot de
strandbewaking in huis hebben. Deze werkwijze brengt met zich mee dat de
reddingsbrigades met de gemeente nauwer gaan samenwerken op het gebied van inkoop
en aanbesteding.
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Als de economische afschrijvingsduur van het groot en klein materieel is verstreken, bepaalt
de gemeente in samenspraak met de reddingsbrigades of terstond tot aanschaf van nieuw
materieel wordt overgegaan dan wel de aanschaf hiervan wordt uitgesteld totdat de
technische levensduur van het betreffende materieel is verstreken. In deze afweging wordt
veel gewicht toegekend aan het antwoord op de vraag of het materieel in kwestie na het
verstrijken van de economische levensduur nog geschikt is voor de uitvoering van de
genoemde activiteiten zoals in hoofdstuk 2 omschreven. Indien de gemeente en
reddingsbrigades hierover geen overeenstemming bereiken, wijzen zij een onafhankelijke
deskundige aan die over deze kwestie een oordeel velt en aan welk oordeel partijen zich
vervolgens zullen conformeren. Groot- en klein materieel dat nog niet economisch is
afgeschreven wordt niet door de gemeente vervangen, tenzij:
• het betreffende materieel door onvoorziene omstandigheden niet langer geschikt is
voor de uitvoering van in hoofdstuk 2 genoemde activiteiten;
• het betreffende materieel verloren is gegaan of onherstelbaar is beschadigd als
gevolg van omstandigheden die niet aan de reddingsbrigades zijn toe te rekenen.
Voor het groot- en klein materieel dat na 1 januari 2017 door de gemeente centraal wordt
aangeschaft (eigendom gemeente), sluit de gemeente met de reddingsbrigades een
bruikleenovereenkomst af. De reddingsbrigades zijn verantwoordelijk voor de reparatie en
het onderhoud van het aan hen in bruikleen gegeven groot- en klein materieel. De
gemeente is gehouden hiervoor een toereikend budget in de jaarlijkse subsidie beschikbaar
te stellen waaruit de kosten van onderhoud en reparatie kunnen worden betaald. In bijlage
2 treft u het model bruikleenovereenkomst aan.
De reddingsbrigades zijn verplicht het materieel dat voor een adequate strandbewaking
nodig is en dat voor 1 januari 2017 door hen is aangeschaft, voor een symbolisch bedrag
van € 100,00 aan de gemeente te verkopen indien:
zij vrijwillig hun taken beëindigen;
zij er niet in zijn geslaagd binnen een tijdspanne van één jaar de bezetting dusdanig
op orde te krijgen dat een adequate strandbewaking is gewaarborgd.
Kortom, als de reddingsbrigades hun bezetting niet op orde hebben, wordt hun termijn van
één jaar vergund om dit alsnog te realiseren. Gedurende deze periode stellen de
reddingsbrigades het materieel dat benodigd is voor een adequate strandbewaking tijdelijk
ter beschikking aan de gemeente.
Nadere afspraken met betrekking tot inkoop en aanbesteding materieel zijn in de jaarlijkse
uitvoeringsovereenkomst terug te vinden.

4.3. Onvoorziene kosten
Indien de reddingsbrigades tijdens de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie is
verleend worden geconfronteerd met kosten die bij de subsidieverlening niet waren te
voorzien, treden reddingsbrigades en gemeente hierover met elkaar in overleg waarbij naar
een passende oplossing wordt gezocht.
De reddingsbrigades hebben een voorbeeldfunctie. Voor de schade veroorzaakt door
onverantwoordelijk gedrag (van bijvoorbeeld de strandwachten) wordt waar mogelijk binnen
de vereniging naar een oplossing gezocht; deze kosten worden niet als onvoorziene kosten
beschouwd.
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Nadere afspraken met betrekking tot de onvoorziene kosten zijn in de jaarlijkse
uitvoeringsovereenkomst terug te vinden.

4.4. Sponsoring
De door de reddingsbrigades aan te trekken sponsorgelden en andere inkomsten worden
afzonderlijk geregistreerd en vermeld in het financieel jaarverslag. Deze sponsorgelden en
andere inkomsten zijn niet van invloed op de hoogte van de subsidiebedragen. Nadere
afspraken met betrekking tot de sponsoring zijn in de jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst
terug te vinden.

4.5. Naamsvermelding
De reddingsbrigades vermelden zoveel mogelijk in de relevante publicitaire uitingen zoals
website, publiekfolders en uitnodigingen dat een en ander mede mogelijk is gemaakt door
de gemeente Schagen. Hierbij wordt het logo van de gemeente Schagen opgenomen. De
genoemde verplichting geldt niet voor radio- en TV- commercials, webvertising,
advertenties, reclame op voertuigen en persberichten. Nadere afspraken met betrekking
tot de naamsvermelding zijn in de jaarlijkse uitvoeringsovereenkomst terug te vinden.
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5. Uitvoeringsovereenkomst in relatie tot subsidiebeschikking
De gemeente sluit jaarlijks met de reddingsbrigades een uitvoeringsovereenkomst af. Hierin
worden (operationele) werkafspraken opgenomen. Deze overeenkomst wordt gesloten ter
uitvoering van de subsidiebeschikking. De (budget)subsidie heeft als doel de veiligheid op
de stranden te waarborgen en de kwaliteit van de strandbewaking te optimaliseren.
In de uitvoeringsovereenkomst zijn onder andere de bewakingsperiode, bewakingstijden,
bewakingsgebieden en de bezetting per reddingspost voor het desbetreffende jaar (lees:
hoogseizoen) terug te vinden. Tevens komen de (nadere) afspraken met betrekking tot het
materieel, contactpersonen (van gemeente en reddingsbrigades) en de verplichte
periodieke overleggen met de gemeente (over voorbereiden hoogseizoen en evalueren
hoogseizoen) aan bod.
De overeenkomst kan uitsluitend door partijen gezamenlijk (tussentijds) worden beëindigd.
Uiterlijk drie maanden voor afloop van de uitvoeringsovereenkomst bekijken partijen of en
zo ja, in welke vorm de uitvoeringsovereenkomst wordt voortgezet. In bijlage 1 is het model
uitvoeringsovereenkomst terug te vinden. Er wordt onderzocht of een meerjarenuitvoeringsovereenkomst tot de mogelijkheden behoort in plaats van jaarlijks een overeenkomst af te
sluiten.
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Bijlagen
B1.

Model ‘Uitvoeringsovereenkomst Gemeente Schagen - Reddingsbrigades’

B2.

Model ‘Bruikleenovereenkomst materieel reddingsbrigades’
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Bijlage 1.

Model ‘Uitvoeringsovereenkomst Gemeente Schagen –
Reddingsbrigades

Uitvoeringsovereenkomst Gemeente Schagen - Reddingsbrigades JAARTAL
De ondergetekenden:
De Gemeente Schagen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,
NAAM (hierna: “de Gemeente”)
en
de in de gemeente Schagen aanwezige reddingsbrigades:
1. vrijwilligersvereniging Reddingsbrigade Paal 13 (Callantsoog / Groote Keeten),
ingeschreven in het handelsregister van KvK met het nummer ….;
2. vrijwilligersvereniging Reddingsbrigade Sint Maartenszee, ingeschreven in het
handelsregister van KvK met het nummer….;
3. vrijwilligersvereniging Reddingsbrigade de Puitaal (Petten), ingeschreven in het
handelsregister van KvK met het nummer ….;
4. (tezamen hierna: “de Reddingsbrigades”)

overwegende dat:
de gemeente de eindverantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid op de
stranden;
deze overeenkomst wordt gesloten ter uitvoering van de beschikking op grond
waarvan een budgetsubsidie wordt toegekend aan de Reddingsbrigades;
de subsidie ten doel heeft de veiligheid op de stranden te waarborgen en de
kwaliteit van de strandbewaking te optimaliseren;
in onderhavige overeenkomst nadere afspraken over de op grond van de in
voornoemde beschikking verleende subsidie worden gemaakt;
de Gemeente het risico voor de strandbezoekers wil minimaliseren door middel van
bewaakte stranden;
de Gemeente waarde hecht aan het behouden van het internationale keurmerk
Blauwe Vlag;
de Gemeente voor de bewaking van haar stranden gebruik maakt van de
dienstverlening van de drie Reddingsbrigades in haar gemeente;
de hoofdtaak van de drie Reddingsbrigades de strandbewaking is, wat het
voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood inhoudt;
de Gemeente de langdurige samenwerking met de drie Reddingsbrigades beoogd;
de Reddingsbrigade Callantsoog en Reddingsbrigade Petten naast de
bewakingstaak het hele jaar door (24/7) inzetbaar zijn als erkende hulpdienst
(alarmploeg).
Zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze uitvoeringsovereenkomst wordt verstaan onder:
groot materieel: varend materieel en rijdend materieel.
klein materieel: hieronder vallen in ieder geval (overlevings)pakken,
reddingsmiddelen, inventaris reddingsposten en communicatieapparatuur & ICT.
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-

raad: gemeenteraad van de gemeente Schagen.
jaar: één jaar als bedoeld in artikel 14 lid 9 vangt aan op 1 mei en eindigt op 1 mei.

Artikel 2. Activiteiten van de Reddingsbrigades
De Reddingsbrigades verzorgen, gedurende de periode van 1 januari 2018 tot 31
december 2018, de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend. Het betreft de
navolgende activiteiten:
strandbewaking;
gastheerschap (brigades hebben een voorbeeldfunctie, strandwachten zijn
aanspreekbaar als gastheer en er is bijzondere aandacht voor het informeren en
voorlichten van de strandbezoekers);
watergerelateerde incidentbestrijding;
watersnoodrampbestrijding (overstromingen) in het kader van nationale veiligheid
(dit geldt alleen voor Reddingsbrigade Callantsoog);
kusthulpverlening (ondersteuning civiele hulpdiensten op het strand);
assisteren civiele hulpdiensten in bos- en duingebied;
aanvullende taken waaronder EHBO;
relevante opleidingen verzorgen (voor betaalde krachten, vrijwilligers en jeugd);
ondersteuning bieden bij (water)evenementen.
Artikel 3. Aantal kilometer bewaakt strand en aansprakelijkheid
1. De Reddingsbrigades bewaken gezamenlijk circa .. kilometer strand van in totaal
17,5 kilometer strand. Het bewakingsgebied (lees: bewaakt strand) per
reddingsbrigade / post is als volgt aan te duiden:
• Groote Keeten: strandpaal .. tot .. (circa .. meter);
• Callantsoog: strandpaal .. tot .. (circa .. meter: strand Voordijk) en
strandpaal .. tot .. (circa .. meter);
• Sint Maartenszee: strandpaal .. tot .. (circa .. meter);
• Petten: strandpaal .. tot .. (circa .. meter).
2. De Reddingsbrigades aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of
indirecte schade ontstaan door incidenten die hebben plaatsgevonden.
Artikel 4. Aantal reddingsposten op het strand
Voor de Reddingsbrigades houdt de Gemeente de volgende reddingsposten in stand:
• Reddingsbrigade Callantsoog: één reddingspost Groote Keeten en één
reddingspost Callantsoog;
• Reddingsbrigade Sint Maartenszee: één reddingspost Sint Maartenszee;
• Reddingsbrigade Petten: één reddingspost Petten.
Artikel 5. Bewakingsperiode reddingsposten
1. De reddingsposten zijn in elk geval bemenst van 1 juni .. tot 1 september .. De
Reddingsbrigades kunnen de reddingsposten desgewenst op eigen overweging
ook buiten deze periode bemensen, zoals bijvoorbeeld met Hemelvaartsdag en
Pinksteren.
2. Ingevolge het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe is het de betaalde krachten en
de vrijwilligers van de Reddingsbrigades toegestaan gedurende de periode,
bedoeld in het eerste lid, met het oog op het bewaken van de reddingspost de
nacht op deze locatie door te brengen.
Artikel 6. Bewakingstijden openbare stranden
De reddingsposten zijn van 1 juni .. tot 1 september .. dagelijks bemenst en operationeel van
10:00 uur tot 18:00 uur.
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Artikel 7. Personele bezetting ten behoeve van de strandbewaking
1. Groote Keeten en Callantsoog: personele bezetting ..;
2. Sint Maartenszee: personele bezetting ..;
3. Petten: personele bezetting ..
Artikel 8. Verzekeringen
De Reddingsbrigades sluiten verzekeringen af voor hun eigendommen en het eigen
personeel, alsmede voor de vrijwilligers die door hen worden ingezet. De Gemeente sluit
verzekeringen af voor haar eigendommen.
Artikel 9. Sponsering en andere inkomsten
1. De door de Reddingsbrigades aan te trekken sponsorgelden en andere inkomsten
worden afzonderlijk geregistreerd en vermeld in hun financieel jaarverslag.
2. Deze sponsorgelden en andere inkomsten zijn niet van invloed op de hoogte van
de subsidiebedragen.
Artikel 10. Naamsvermelding
1. De Reddingsbrigades zullen zoveel mogelijk in de relevante publicitaire uitingen als
website, publiekfolders en uitnodigingen vermelden dat een en ander mede
mogelijk is gemaakt door de Gemeente Schagen, waarbij tevens het logo van de
Gemeente Schagen is opgenomen.
2. De in het vorige lid genoemde verplichting geldt niet voor radio- en TV commercials,
webvertising, advertenties, reclame op voertuigen en persberichten.
Artikel 11. Aanspreekpunt Gemeente en Reddingsbrigades
Contactpersonen voor beide partijen zijn in bijlage .. van deze overeenkomst terug te
vinden.
Artikel 12. Onderhoud en beheer accommodaties: reddingsposten
De Gemeente stelt ten behoeve van de Reddingsbrigades ruimten beschikbaar voor de
inrichting van de reddingsposten en verzorgt het beheer en onderhoud hiervan
overeenkomstig de jaarafspraken. De Reddingsbrigade is de gebruiker van de
reddingspost. Aan het begin van het hoogseizoen vindt er door de gemeente samen met
de Reddingsbrigade de ingebruikname plaats door middel van een schouw. Het bestuur
van de Reddingsbrigade is er voor verantwoordelijk dat het gebruik van de reddingspost
gedurende het hoogseizoen ordelijk verloopt en dat de van belang zijnde regels worden
nageleefd. Aan het eind van het hoogseizoen vindt er door de gemeente samen met de
Reddingsbrigade een afschouw plaats.
Artikel 13. Loodsen en stallingen
De Gemeente draagt in samenwerking met de Reddingsbrigades zorg voor voldoende
geschikte loodsen en stallingen voor het opslaan van het groot- en klein materieel.
In bijlage .. van deze overeenkomst treft men per reddingsbrigade een overzicht aan van
de in gebruik zijnde stallingen en loodsen.
Artikel 14. Onderhoud en beheer materieel
1. Bij de inkoop en aanbesteding van het (groot- en klein) materieel, dat voor een
adequate uitvoering van de in artikel 2 genoemde activiteiten is benodigd, dient
de Gemeente de Reddingsbrigades te betrekken bij het opstellen en accorderen
van het Programma van Eisen.
2. Bij de voorbereiding van de aanbesteding houdt de Gemeente rekening met de
specifieke wensen van de Reddingsbrigades met betrekking tot het aan te schaffen
materieel. De Reddingsbrigades dienen deze specifieke wensen met betrekking tot
het materieel in overleg met de Gemeente neer te leggen in een meerjareninvesteringsplan materieel.
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3. De Gemeente stelt de economische afschrijvingsduur van het groot- en klein
materieel vast met inachtneming van hetgeen hierover is bepaald in de door de
raad van de Gemeente vastgestelde ‘Nota Rente, Activa en Afschrijvingsbeleid’. In
de gevallen waarin deze nota hier niet in voorziet, treden Gemeente en
Reddingsbrigades met elkaar in overleg voor een voor de Reddingsbrigades
passende oplossing.
4. Als de economische afschrijvingsduur van het groot en klein materieel is verstreken,
bepaalt de gemeente in samenspraak met de Reddingsbrigades of terstond tot
aanschaf van nieuw materieel wordt overgegaan dan wel de aanschaf hiervan
wordt uitgesteld totdat de technische levensduur van het betreffende materieel is
verstreken. In deze afweging wordt veel gewicht toegekend aan het antwoord op
de vraag of het materieel in kwestie na het verstrijken van de economische
levensduur nog geschikt is voor de uitvoering van de in artikel 2 genoemde
activiteiten. Indien de Gemeente en Reddingsbrigades hierover geen
overeenstemming bereiken, wijzen zij een onafhankelijke deskundige aan die over
deze kwestie een oordeel velt en aan welk oordeel partijen zich vervolgens zullen
conformeren.
5. Groot- en klein materieel dat nog niet economisch is afgeschreven wordt niet door
de Gemeente vervangen, tenzij:
a. het betreffende materieel door onvoorziene omstandigheden niet langer
geschikt is voor de uitvoering van de in artikel 2 genoemde activiteiten;
b. het betreffende materieel verloren is gegaan of onherstelbaar is beschadigd
als gevolg van omstandigheden die niet aan de Reddingsbrigades zijn toe
te rekenen.
6. In bijlage .. van deze overeenkomst treft men per reddingsbrigade een overzicht
aan van het materieel waarover de reddingsbrigade in kwestie ter uitvoering van
de in artikel 2 vermelde activiteiten feitelijk beschikt. De gedetailleerde weergave is
in het meerjareninvesteringsplan materieel reddingsbrigades terug te vinden.
7. De Gemeente geeft het na 1 januari 2017 door haar aangeschafte groot- en klein
materieel aan de Reddingsbrigades in bruikleen. Gemeente en Reddingsbrigades
sluiten hiertoe een bruikleenovereenkomst af (zie bijlage ..).
8. Reddingsbrigades zijn verantwoordelijk voor de reparatie en het onderhoud van het
aan hen in bruikleen gegeven groot- en klein materieel. De Gemeente is gehouden
hiervoor een toereikend budget in de jaarlijkse subsidie beschikbaar te stellen
waaruit de kosten van onderhoud en reparatie kunnen worden bestreden.
9. De Reddingsbrigades zijn verplicht het materieel dat voor een adequate
strandbewaking nodig is en dat voor 1 januari 2017 door hen is aangeschaft, voor
een symbolisch bedrag van € 100,00 aan de gemeente te verkopen indien:
a. zij vrijwillig hun taken beëindigen;
b. zij er niet in zijn geslaagd binnen een tijdspanne van één jaar de bezetting
dusdanig op orde te krijgen dat een adequate strandbewaking is
gewaarborgd.
Vanaf het moment waarop de bezitsverschaffing heeft plaatsgevonden gaat de
verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de reparatie van voornoemd
materieel over op de gemeente.
Artikel 15. Onvoorziene kosten
Indien de Reddingsbrigades tijdens de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie is
verleend worden geconfronteerd met kosten die bij de subsidieverlening niet waren te
voorzien, treden Reddingsbrigades en Gemeente hierover met elkaar in overleg.
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Artikel 16. Jaarverslag en Jaarrekening Reddingsbrigades: vaststelling budgetsubsidie
1. De Reddingsbrigades overleggen jaarlijks uiterlijk 1 mei een operationeel en een
financieel jaarverslag van het voorgaande jaar aan de Gemeente. Dit wordt
ambtshalve beschouwd als de aanvraag tot vaststelling van de budgetsubsidie. Uit
het financiële jaarverslag dient te blijken dat de subsidie op rechtmatige wijze aan
de uitvoering van de in artikel 2 en 3 genoemde activiteiten en de in artikelen 5 tot
en met 7 geformuleerde resultaten is besteed.
2. De Reddingsbrigades maken bij het opstellen van het jaarverslag en de
jaarrekening gebruik van een door de Gemeente aangeleverde format.
Artikel 17. Begroting Reddingsbrigades: aanvraag budgetsubsidie
1. Bij de aanvraag om een budgetsubsidie leggen de Reddingsbrigades uiterlijk 1 april
een begroting en een dekkingsplan voor de kosten van de in artikel 2 genoemde
activiteiten over.
2. De Reddingsbrigades maken bij het opstellen van de begroting gebruik van een
door de Gemeente aangeleverde format.
Artikel 18. Periodiek overleg
Ten minste tweemaal per jaar vindt een overleg plaats tussen de Reddingsbrigades en de
Gemeente en eventuele andere partijen. Tijdens dit overleg worden in ieder geval de
volgende onderwerpen besproken:
• operationele zaken;
• financiën;
• beleid;
• evaluatie;
• handhaving.
Artikel 19. Werkafspraken
De Gemeente en de Reddingsbrigades kunnen ter uitvoering van deze overeenkomst
aanvullende specifieke werkafspraken maken. Deze werkafspraken worden als bijlagen
gehecht aan deze overeenkomst en geacht hiervan deel uit te maken.
Artikel 20. Uitleg van de overeenkomst
1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling van deze overeenkomst kunnen
uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
2. Ingeval bij de uitvoering van deze overeenkomst mocht blijken dat bepaalde zaken
niet, niet voldoende of niet adequaat zijn geregeld, treden partijen hierover met
elkaar in overleg.
Artikel 21. Geschillen en toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. Een geschil is aanwezig indien een der partijen een kwestie als geschil aanmerkt en
dit schriftelijk aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt.
3. Partijen trachten in eerste instantie in onderling overleg een oplossing te vinden voor
een geschil. Partijen kunnen vervolgens overeenkomen dat een geschil, als bedoeld
in het eerste lid, wordt voorgelegd aan een mediator.
4. Bij twijfel over de uitleg van bepalingen in deze overeenkomst zijn de daaraan ten
grondslag liggende doelstellingen leidend.
Artikel 22. Looptijd van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst betreft de subsidieverlening voor de periode 1 januari .. tot en
met 31 december .., met inachtneming van de procedure voor de aanvraag- en
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vaststelling van de budgetsubsidie op grond van de Algemene Subsidieverordening
Gemeente Schagen 2015.
2. De overeenkomst kan uitsluitend door partijen gezamenlijk tussentijds worden
beëindigd. Op de gevolgen van het niet nakomen van enigerlei verbintenis
voortvloeiende uit deze overeenkomst maken partijen in deze overeenkomst geen
op de wet afwijkende en evenmin op de wet aanvullende afspraken.
3. Uiterlijk drie maanden voor afloop van deze overeenkomst bekijken partijen of en zo
ja, in welke vorm deze overeenkomst wordt voortgezet.
Artikel 23. Gevolgen intrekking of wijziging verleningsbeschikking
Indien de beschikking tot subsidieverlening, die ziet op de periode 1 januari .. tot en met 31
december .., wordt gewijzigd of ingetrokken op basis van omstandigheden die aan de
Reddingsbrigade in haar hoedanigheid van subsidieontvanger kunnen worden verweten,
kan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente door een
buitenrechtelijke verklaring deze overeenkomst vernietigen.
Voor akkoord (datum):
Namens het college van Gemeente Schagen
Burgemeester:

Reddingsbrigade Callantsoog
Voorzitter:

Reddingsbrigade Sint Maartenszee
Voorzitter:

Reddingsbrigade Petten
Voorzitter:

gemeente Schagen 22

Meerjarenuitvoeringsprogramma Strandbewaking 2018-2022

Bijlage 2.

Model ‘Bruikleenovereenkomst materieel reddingsbrigades’

Ondergetekenden:
A. De Gemeente Schagen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
burgemeester, .. (hierna: “de Gemeente”),
hierna te noemen uitlener,
en
B. de in de gemeente Schagen aanwezige Reddingsbrigades:
1. Vrijwilligersvereniging Reddingsbrigade Paal 13 (Callantsoog / Groote Keeten),
ingeschreven in het handelsregister van KvK met het nummer ..;
2. Vrijwilligersvereniging Reddingsbrigade Sint Maartenszee, ingeschreven in het
handelsregister van KvK met het nummer ..;
3. Vrijwilligersvereniging Reddingsbrigade de Puitaal (Petten), ingeschreven in het
handelsregister van KvK met het nummer ..;
4. (tezamen hierna: “de Reddingsbrigades”),
hierna te noemen gebruiker,
hebben op * (datum) een bruikleenovereenkomst gesloten voor het groot- en klein
materieel ter uitvoering van de activiteiten zoals vermeld in artikel 2 van de
Uitvoeringsovereenkomst .. De goederen zijn aan partijen genoegzaam bekend, zodat er
geen nadere omschrijving nodig is.
Artikel 1
1. Uitlener geeft de goederen aan gebruiker in bruikleen, voor de periode waarin deze
de activiteiten, bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsovereenkomst .., uitvoert.
2. Gebruiker verklaart de goederen in goede staat van onderhoud in ontvangst te
hebben genomen.
Artikel 2
1. Gebruiker is verplicht als een goed beheerder voor de goederen te zorgen en in
overeenstemming met de bestemming te gebruiken.
2. Gebruiker is verplicht zorg te dragen voor het onderhoud en reparatie van de
goederen. Uitlener is verplicht hiervoor aan gebruiker een toereikend budget in de
jaarlijkse subsidie beschikbaar te stellen waaruit de kosten van onderhoud en
reparatie kunnen worden bestreden.
Artikel 3
1. Schade door verlies of beschadiging van de goederen, voor zover gebruiker kan
bewijzen dat deze niet aan hem is toe te rekenen of aan iemand waarvoor
gebruiker verantwoordelijk is, komt voor rekening van uitlener.
2. Schade door verlies of beschadiging van de goederen, voor zover deze als gevolg
van onzorgvuldig handelen toe te rekenen is aan gebruiker of iemand waarvoor
gebruiker verantwoordelijk is, komt voor rekening van gebruiker.
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Artikel 4
1. Voor schade die gebruiker aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik
van de goederen veroorzaakt, is uitlener in beginsel niet aansprakelijk.
2. Gebruiker is aansprakelijk voor alle lasten en boetes die voorvloeien uit het gebruik
van de goederen door hem dan wel door derden.
Artikel 5
Het is gebruiker verboden om de goederen, hetzij om niet, hetzij tegen een vergoeding aan
een ander in bruikleen af te staan.
Artikel 6
1. Aan het eind van de bruikleenperiode worden de goederen door gebruiker aan
uitlener terug gegeven.
2. Tijdens de bruikleenperiode voert de gebruiker geen veranderingen door op- of aan
de goederen tenzij schriftelijk overeengekomen met de uitlener.
Artikel 7
Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn alleen geldig als ze schriftelijk
zijn overeengekomen.
Artikel 8
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Artikel 9
In geval van een geschil tussen uitlener en gebruiker, voortvloeiend uit deze overeenkomst,
legt uitlener het geschil voor aan de bevoegde rechter.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te * (plaats) op * (datum).
Namens het college van Gemeente Schagen
Burgemeester: ..

Reddingsbrigade Callantsoog
Voorzitter: ..

Reddingsbrigade Sint Maartenszee
Voorzitter: ..

Reddingsbrigade Petten
Voorzitter: ..
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