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kennis te nemen van:
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hun werkzaamheden.
2. Motie M12-1 hiermee als afgedaan te beschouwen.

Voorstel

Pagina 1 van 1

voorstel
Informatienota voor de raad
Datum

9 oktober 2018

Onderwerp
Versienummer

Ondersteuning reddingsbrigades
V1.0

Portefeuillehouder

Monique Schuttenbeld

Informant
Afdeling
Telefoon
Email
Bijlagen

Marco Kruizinga
Leefomgeving en Mobiliteit
038 498 2405
M.Kruizinga@zwolle.nl

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
1. de wijze waarop gemeente Zwolle met de reddingsbrigades overlegt en ondersteunt bij hun
werkzaamheden.
2. Motie M12-1 hiermee als afgedaan te beschouwen.
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Inleiding
Tijdens de raadsvergadering van 30 oktober 2017 nam uw raad een motie aan waarin u ons oproept
om samen met de reddingsbrigades (RB’s) die in Zwolle werkzaam zijn te overleggen over een
structurele jaarlijkse subsidie. Met deze informatienota informeren we u over hoe we de motie hebben
uitgevoerd.
Kernboodschap
Met de reddingsbrigades uit Zwolle en Hasselt worden jaarlijks afspraken gemaakt over de inzet die
door hen wordt geleverd om de veiligheid op de recreatieplassen te bevorderen en de vergoeding die
de gemeente hier tegenover zet. Ter beantwoording van deze motie is apart met de reddingsbrigades
overlegd, waarbij naar voren is gekomen dat de RB’s goed uit de voeten kunnen met de gemaakte
afspraken. Extra financiering is niet nodig. Hieronder geven we aan welke afspraken zijn gemaakt met
de twee reddingsbrigades.
Afspraken
De reddingsbrigades van Zwolle en Hasselt zijn sinds 2009 aanwezig bij de recreatieplassen
Wijthmenerplas en Milligerplas. Ook daarvoor voerde de Reddingsbrigade Zwolle een vergelijkbare
hulpverleningstaak uit in opdracht van de regio IJsselvecht op de Wijthmenerplas en de Agnietenplas.
Jaarlijks worden er nieuwe afspraken gemaakt over de invulling van de bewaking. De gemeente stelt
hier huisvesting en een vergoeding tegenover. Bij de Wijthmenerplas heeft de RB al jaren de
beschikking over een ruimte in het beheerdersgebouw. In 2018 beschikte zij hier over een extra ruimte
die gebruikt is voor opslag. Bij aanwezigheid van de beheerder van ROVA kan zij ook gebruik maken
van het leslokaal dat in het beheerdersgebouw aanwezig is. Er wordt nog gezocht naar manier waarop
de reddingsbrigade op de Wijthmenerplas beter zichtbaar is op het strand. Hiervoor is onder andere
een bouwvergunningprocedure opgestart voor het plaatsen van kantoorunits nabij de receatieplas.
Beide brigades beschikken al over strandvlaggen om het gebied te begrenzen waar zij actief zijn. Bij de
Milligerplas wordt voor de RB Hasselt jaarlijks een kantoorunit en een opslagunit geplaatst.
Financiën
Elk jaar worden er afspraken gemaakt over de financiële vergoeding die de RB’s krijgen. In het begin
bestond dit uit een jaarlijkse vergoeding van € 600,- en lunch voor de vrijwilligers. Dit is afgelopen jaren
steeds verder opgehoogd (zie tabel). Hiervoor kunnen zij materialen aanschaffen, opleidingen
verzorgen en lunches voor hun vrijwilligers bekostigen. Hiermee hebben de Reddingsbrigades zich
kunnen professonaliseren. In de eerste jaren werden er geen afspraken gemaakt over de
aanwezigheid van de RB, nu zijn de brigades alle weekenden dat het mooi weer is, aanwezig op de
recreatieplassen. Daarnaast is budget vrijgemaakt voor opleidingen die specifiek worden gevolgd voor
het toezicht op de recreatieplassen en zijn er materialen aangeschaft die alleen op de recreatieplassen
worden ingezet. In het Investerings- en exploitatieplan voor de Recreatieplassen, door uw raad
vastgesteld op 30 oktober 2017, zijn deze budgetten meegenomen.
De verschillen tussen de RB’s Zwolle en Hasselt worden veroorzaakt door de verschillende
startperiodes en het feit dat de faciliteiten nog niet gelijk zijn. Incidenteel worden de vergoedingen
verhoogd voor investeringen.
Met ingang van afgelopen seizoen kwam daarboven een uurvergoeding per vrijwilliger (met een
maximum van € 7.250,-). Voor 2018 en 2019 zijn er met de RB Zwolle hierover aparte afspraken
gemaakt, zodat zij de vergoeding kan gebruiken voor de aanschaf van de snelle boot. Zij hebben dit
overlegd met hun leden. Met de RB Hasselt is afgesproken dat zij een extra bedrag kunnen gebruiken
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voor de aanschaf van twee rescueboards. Voor 2018 en 2019 komen de vergoedingen op € 5.300,structureel en € 7.250 vrijwilligersvergoeding per brigade.
Jaarlijkse
vergoedingen
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

RB Zwolle
RB Hasselt
Eindtotaal
(Wijthmenerplas) (Milligerplas)
€ 600,00
€ 600,00
€ 600,00
€ 600,00
€ 1.625,00
€ 1.625,00
€ 800,00
€ 600,00
€ 1.400,00
€ 2.150,00
€ 870,74
€ 3.020,74
€ 2.600,00
€ 2.600,00
€ 5.200,00
€ 5.240,00
€ 5.645,00 € 10.885,00
€ 5.900,00
€ 5.567,48 € 11.467,48
€ 12.550,00
€ 12.550,00 € 25.100,00
€ 12.550,00
€ 12.550,00 € 25.100,00

Consequenties
De uitkomst van het overleg met de RB is dat er voor zowel de RB‘s als de gemeente op dit moment
voldoende is vastgelegd om te komen tot een degelijk toezicht op de recreatieplassen. Er is geen
aanleiding om aanvullende afspraken te maken of extra budget te vragen.
Vervolg
In de plannen voor de ontwikkeling bij de Milligerplas willen we de units aansluiten op elektra en water
en krijgt de RB Hasselt de beschikking over een EHBO-ruimte op de begane grond. Ook bij de
Wijthmenerplas wordt gezocht naar de mogelijkheid om de RB Zwolle dichter bij de recreatieplas te
huisvesten in vergelijkbare units als de RB Hasselt bij de Milligerplas. Dit heeft als bijkomend voordeel
dat de RB niet meer hoeft te worden gehuisvest in het beheerdersgebouw dat de gemeente verhuurt
aan ROVA. Hiervoor is de benodigde vergunningprocedures opgestart. De omwonenden van de
Wijthmenerplas zijn inmiddels tijdens een bijeenkomst van de plannen op de hoogte gebracht en
hebben een brief met het voornemen voor de huisvesting gekregen. De kosten van de aanpassingen
zijn opgenomen in het Investerings- en Exploitatieplan voor de Recreatieplassen.
Openbaarheid
Openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
3/4

4

voorstel

Datum

9 oktober 2018

4/4

besluit

Jaargang
Kenmerk

52020

Onderwerp

Ondersteuning reddingsbrigades (beantwoording motie)

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 18-12-2018

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 januari 2019,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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