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Aan de Huizer Reddingsbrigade (hierna: HRB) de subsidie voor het jaar 2021 toekennen.

RIS: Ja Fk:J. Mast

Commissiebehandeling Raadsbehandeling

Geheime bijlagen aanwezig: Nee

Paraaf af

Zie voor nota: vervolgvel 24-11-2020/Collegevoorstel toekenning subsidie 2021

AdiS S B W W W

Akkoord 
team(project)leider:

Akkoord 
afdelingshoofd

De subsidie betreft € 23.250 ten behoeve de exploitatiekosten en € 14.900 (geschat) ten behoeve van de door de 
HRB aan de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (hierna: KNRM) te betalen huur voor medegebruik van 
het reddingsstation aan de Energieweg.
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Gemeente Huizen

Bestuur, burgerzaken en ondersteuning
Bestuurlijke- en algemeen juridische zaken

Bijlagen
aanvraag HRB, inclusief begroting 2021

Aanleiding
Het betreft hier de uitvoering van het besluit van de raad van 5 november 2020, inhoudende een 
jaarlijks te verlenen budgetsubsidie en een jaarlijkse vergoeding van de door de HRB aan de KNRM 
verschuldigde huur voor medegebruik van het reddingsstation aan de Energieweg.

Kaders
De Algemene subsidieverordening Huizen 2019.

Alternatieven
Op het water zijn twee reddingsorganisaties in Huizen werkzaam; de KNRM en de HRB. De 
veiligheidstaken op het water zijn tussen deze twee organisaties verdeeld. De KNRM houd zich 
hoofdzakelijk bezig met 'Search en Rescue’ en de HRB organiseert vooral de veiligheid op het water 
rondom evenementen. Het opgaan van beide organisaties in één organisatie is niet eenvoudig en is 
ook niet iets dat op lokaal niveau geregeld kan worden; het vereist een besluit op landelijk niveau. 
Daar is op dit moment geen zicht op, waardoor een alternatief derhalve niet aan de orde is.

Communicatie
Bekendmaking van uw besluit per brief aan de HRB

Uitvoering en evaluatie
Na betaling van de subsidie in 2021 zal na beoordeling van de verantwoording van de HRB over de 
bestede gelden in 2021 door middel van een jaarverslag, jaarrekening en balans de subsidie definitief 
vastgesteld kunnen worden.

Financiën
Het budget voor subsidiebedrag voor 2021 is vastgesteld door de raad in de Begrotingsraad van 5 
november 2020 en bedraagt € 23.250 ten behoeve de exploitatiekosten en € 14.900 ten behoeve van 
de aan de KNRM te betalen huur voor medegebruik van het reddingsstation aan de Energieweg. Dit 
bedrag is begroot op kostenplaats 1402000. De huurvergoeding is een geschat bedrag, omdat de 
huurjaarlijks in het eerste kwartaal van het subsidiejaar door de KNRM wordt geïndexeerd. In de 
begroting van de gemeente wordt rekening gehouden met de indexering van deze huur.

Argumentatie
De HRB is een instelling die zich richt op het organiseren van activiteiten die in het belang zijn voor de 
gehele of een deel van de plaatselijke gemeenschap, zoals het organiseren van de veiligheid van 
deelnemers en toeschouwers bij waterevenementen.
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