
 

 

 
 

Gemeenteraad  Gooise Meren 
  Vragen ex art 33 van het Reglement van Orde 

 

Van : Rolien Bekkema, Partij van de Arbeid 

Datum indiening : 
03-02-2017 

Betreft : Brief van dhr Stoit m.b.t. Reddingsvloot Nederland (269761) 

Vraag en beantwoording 
is openbaar 

: (hier aangeven als u dit niet wilt!) 

Datum toezending 
antwoord 

: 22 februari 2017 

 

Vragen 
 

Naar aanleiding van de binnengekomen brandbrief van de heer Stoit van de Reddingsbrigade Gooi en 
Vechtstreek (269761), heeft de PvdA de volgende vragen: 

 

1. Is het College het met ons eens dat het voor een waterrijke gemeente als Gooise Meren uitermate 
belangrijk is om de veiligheid op het water te kunnen garanderen/optimaliseren voor haar inwoners en 
(water)toeristen? 

2. Is het College het met ons eens dat de Reddingsbrigade Naarden, nu opgegaan in de Reddingsvloot 
Nederland, een leidende rol speelt inzake de veiligheid op het Gooise water, en aantoonbaar meerdere 
malen per jaar levens redt op onze Meren? 

3. De PvdA heeft in het verleden al meerdere malen aandacht gevraagd voor het behoud van de 
Reddingsbrigade (oa Technische vragen van 21-02-2014, en de daarop volgende ingediende (afgewezen) 
motie voor het behoud van de subsidie Reddingsbrigade). Is het College het met de PvdA eens dat het nu 
tijd is om op te staan voor onze Reddingsbrigade en is het College het met ons eens dat het uiterst 
belangrijk is om deze hulpverlenende dienst te waarborgen, juist in onze Veiligheidsregio/gemeente? 

4. Is het College bereid om actie te ondernemen om er voor te zorgen dat de Reddingsvloot behouden 
wordt, zodat de Reddingsbrigade in Gooise Meren ook behouden blijft? Is het Colllege voornemens een 
actieve rol op zich te nemen in de Veiligheidsregio en zich in te zetten voor het behoud van de 
Reddingsvloot te behouden? Zo niet, waarom niet? Zo ja, wanneer kan de gemeenteraad hier een 
terugkoppeling van verwachten? 

 
Ik zie de beantwoording van de vragen graag tegemoet. 

 
 

Antwoorden 
In een brief van 26 januari 2017 heeft de Reddingsbrigade Naarden bezwaar gemaakt tegen het besluit tot afwijzing 
van een  subsidieaanvraag van € 60.500,- per jaar. De beantwoording van uw vragen hangt mede af van het advies 
van de commissie voor de bezwaarschriften. Het college heeft daarom op 21 februari 2017 besloten om 
bovenvermelde vragen niet te beantwoorden zolang de bezwaarprocedure loopt. 
Op 23 maart 2017 is de hoorzitting geagendeerd.  Het advies van de Commissie van de bezwaarschriften ontvangt 
het college op 26 april 2017. Omstreeks 16 mei 2017 neemt het college besluit op de bezwaar. U ontvangt daarna 
via de griffie de beantwoording van de vragen. 

 


