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Aan de Gemeenteraad
Voorstel
De strandbewaking op het badstrand bij strandpaviljoen de Marlijn in de periode 2017 t/m 2021 laten
uitvoeren door KNRM Lifeguards.
Achtergrond
De KNRM is sinds 2010 betrokken bij de uitvoering van strandbewaking op een aantal stranden langs
de Nederlandse kust. Na een pilot op Terschelling is al snel uitbreiding gerealiseerd naar de andere
Friese Waddeneilanden. Op het badstrand te Schiermonnikoog zijn de KNRM Lifeguards sinds het
zomerseizoen 2012 actief geweest. Dit gedurende acht weken in het zomerseizoen en op basis van
een vijfjarig contract dat na het zomerseizoen 2016 is verlopen.
Korte terugblik op de afgelopen 5 zomerseizoenen
Onze ervaringen met de inzet van Lifeguards in de afgelopen zomerseizoenen zijn positief. Strandpost
de Marlijn heeft gedurende de zomerseizoenen een bezetting van drie Lifeguards gehad. Ze zijn
dagelijks actief geweest van 10.00 uur tot 18.00 uur. Om het rooster volledig te vullen zijn per seizoen
in totaal acht Lifeguards op het eiland werkzaam geweest. Dat hebben ze op professionele wijze
gedaan. Hun belangrijkste taken zijn:
•
beoordelen van de zee- en strandomstandigheden;
•
de bewaking van de dag aanpassen aan omstandigheden;
•
het geven van voorlichting;
•
voorkomen dat recreanten in gevaarlijke situaties terecht komen;
•
het uitvoeren van hulpverleningen en reddingen;
•
het uitvoeren van EHBO en verloren kinderen met familie herenigen.
De Lifeguards op Schiermonnikoog maken gebruik van een reddingpost op het strand, die in beheer is
bij strandpaviljoen de Marlijn. Op een houten stellage is een voormalige schaftkeet geplaatst die
dienstdoet als strandpost. De post voldoet aan de basisvereisten. De Lifeguards beschikken ook over
een 4WD voertuig dat dienst kan doen als mobiele reddingpost. Tevens wordt het voertuig gebruikt
voor het verplaatsen van de reddingwaterscooter (RWC). Over het nut van de inzet van een 4WD
voertuig en het feit dat de gemeente de jaarlijkse kosten voor haar rekening moet nemen (terwijl het
voertuig maar 2 maanden door de Lifeguards wordt gebruikt) heeft de fractie van Ons Belang
kanttekeningen geplaatst. Deze kanttekeningen hebben we meegenomen in de offerte aanvragen.
Aanbesteding
Conform het gemeentelijke aanbestedingsbeleid en op grond van bijlage XIV van Richtlijn 2014/24/EU
volstaat een meervoudige onderhandse aanbesteding (minimaal 2 en maximaal 6 offertes). Daarom
hebben we een offerte aangevraagd bij Reddingsbrigade Nederland en KNRM Lifeguards. De twee
meest professionele strandbewakingsdiensten in Nederland. Beide instanties voldoen aan de
voorwaarden voor een professionele strandbewaking. KNRM Lifeguards heeft veruit als laagste
ingeschreven. Beide offertes liggen voor uw raad ter inzage.

Inzet materieel
In de offerteaanvraag zijn we uitgegaan van een aangepaste wijze van strandbewaking. De
waterscooter maakt geen deel meer uit van het strandbewakingspakket. De scooter is de afgelopen 5
zomerseizoenen minimaal ingezet. Daarom adviseert KNRM Life Guards deze niet langer in te zetten.
Ook is het 4WD voertuig vervangen door een eenvoudige (tweedehands) Suzuki Jimny jeep. De auto
wordt ook ingezet als mobiele reddingspost. Zo kan hulp worden verleend buiten het bewaakte gebied
waardoor het inzetgebied groter is. Ook kunnen met een auto mindervalide mensen vanaf de
overgang tot de waterlijn gebracht worden. Dit is de afgelopen jaren een extra taak voor de Lifeguards
geweest die erg wordt gewaardeerd door de bezoekers. Het voertuig wordt niet gebruikt voor het
vervoer van de Lifeguards van en naar de kampeerboerderij waar ze overnachten.
Financiële toelichting
In de gemeentelijke begroting voor 2017 is een bedrag van € 27.500,-- opgenomen voor de
strandbewaking en een bedrag van € 2.950,-- voor het onderbrengen van de strandbewakers. KNRM
Lifeguards blijft met haar aanbieding ruimschoots binnen het in de begroting 2017 vastgestelde
budget. De strandbewakers worden ondergebracht in Kampeerboerderij de Oorsprong. Ook hiervoor
is voldoende budget in de begroting 2017.
Voorstel
Wij zijn van mening dat de strandbewaking op Schiermonnikoog professioneel moet worden
opgepakt. Op de wijze zoals dat de afgelopen jaren is gebeurd. De veiligheid van de strandbezoekers
staat hierbij voorop. Wij vinden dat een bewaakt badstrand een belangrijk onderdeel is van het
toeristisch product Schiermonnikoog.
KNRM Lifeguards heeft als laagste ingeschreven. We stellen daarom voor om een 5 jarig contract af
te sluiten met de KNRM Lifeguards voor de strandbewaking op het badstrand gedurende 8 weken in
het zomerseizoen van 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021.
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